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NYHEDSBREV 
 

 
Thagårdvej 16, Humlum, 7600 Struer 

www.struer-golfklub.dk Tlf.: 97 86 17 20 

 

ÅRETS SIDSTE NYHEDSBREV 

Hermed et nyhedsbrev ved afslutningen på en højst 

usædvanlig sæson. 

 

FORMANDENS BERETNING 

Som bekendt har vi i år desværre være nødsaget til at udsætte 

generalforsamlingen, på grund af Covid-19, og i skrivende stund 

ved vi ikke, hvornår vi kan afholde den. 

Derfor synes jeg det ville være rigtigst at give en beretning i 

reduceret form, så I stadig er orienterede om, hvordan det er gået 

i klubben i sæsonen 2019/20 . 

Sæsonen er nok den mest atypiske jeg nogensinde har oplevet. 

Efteråret 2019 startede med umådelige mængder regn og det 

fortsatte faktisk hele vinteren. Resultatet blev at vi simpelthen ikke 

kunne køre med maskiner på banen, hvilket igen resulterede i en 

meget tidlig nedlukning og en meget sen åbning. I marts måned 

kom så Coronaen, som i første omgang medførte en komplet 

nedlukning og dernæst en åbning med en række restriktioner.   

For klubben og cafeen betød det en lang række aflysninger fra 

greenfee-spillere og gæster til forskellige arrangementer, og en 

overgang skal jeg da indrømme, at jeg var lidt betænkelig ved 

vores økonomi, såfremt situation ikke ændrede sig. 

Det gjorde den så heldigvis. 

Vejret blev bedre, banen kom til at stå rigtig godt og gæsterne 

strømmede til. Ferierejser til udlandet blev fravalgt, der blev holdt 

ferie i Danmark og mange benyttede lejligheden til at spille golf. 

 

OPRÅB FRA KASSEREN: 

Klubben udsender snart 

kontingentopkrævning for 

2021 med forfald primo 

januar 2021. Vi skal kraftigt 

opfordre til at kontingentbe-

taling tilmeldes PBS, da det 

sparer klubben for meget 

administration og tid. 

Ved tilmelding til PBS skal 

følgende informationer be-

nyttes: 

Struer Golfklub 

PBS nr: 03248844 

Deb. gr.nr.: 00001 

 

- Far, kan du huske, at du 

lovede mig 500 kr, hvis 
jeg lavede en hole-in-

one? 
 

- Selvfølgelig, min dreng. 
 

- Kan jeg ikke få et 
forskud? 
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Skal vi se lidt på tallene, spillede egne medlemmer 46.563 runder 

mod 32.451 året før, svarende til en stigning på godt 43%. 

Gæsterne spillede 4931 runder mod 4434 året før. Her er stigningen 

på godt 11%. 

Går vi lidt videre og ser på medlemstallet, er det steget til 676 aktive 

og 54 passive, mod 657 aktive og 67 passive året før. En stigning på 

19 aktive og et fald 13 passive. 

Der har været rigtig mange initiativer for at øge medlemsantallet. 

Jeg skal her blot fremhæve: 

Michaels store arbejde med Subwooferne, som henvender sig til de 

yngste. Der er blevet indkøbt forskellige materialer og der er 

etableret en Subwoof bane. Et godt initiativ som vi selvfølgelig 

håber at profitere af på sigt. 

På begynderfronten har der også været travlt. Vi har i år haft 67 

begyndere på kursus, mod sidste års 43. Vi håber selvfølgelig at 

rigtig mange vil tegne medlemskab næste år. 

Banen: 

Banen har været en fornøjelse at spille i år. Efter den lidt lang-

somme start på året, har sol og regn været fordelt i passende 

mængder og greenkeeperne og de frivillige har gjort et stort 

arbejde for at få alting til at ”spille”.  Der har især været fokus på 

greens og det er min oplevelse, at de er blevet meget bedre. For 

øjeblikket er vi i gang med den lovede bunkerrenovering. Det har 

vist sig også at indebære en del drænearbejde, men det er 

bestyrelsens holdning, at projektet skal laves ordentligt. Så må det 

tage lidt længere tid at færdiggøre. 

I år har vi modtaget kr. 117.000 i momsrefusion, baseret på de 200 

kr`s gaver vi modtog i 2018/19.  I året 19/20 modtog vi kr. 28.320 i 

gaver og det vil vi gerne sige mange tak for. 

Vi forventer at de udløser en refusion i omegnen af kr. 100.000,- 

Vi har færdiggjort hullerne på 1,2,6,9 og 18 og det har kostet i alt kr. 

165.300.  

 

 

 

iNFO 

ÅBNINGSTIDER I 

SEKRETARIAT 

Fra 1. oktober  til 31. marts  

er der åbent mandag til 

torsdag kl. 08.00 – 12.00.  

FERIELUKKET 

7. december 2020 til 10. 

januar 2021 (begge dage 

incl.) 

ÆNDRING AF MEDLEMSKAB 

Ifølge klubbens vedtægter 

skal udmeldelse eller over-

gang til passivt medlem-

skab, ske skriftligt til sekre-

tariatet inden 1. de-

cember. 

Ønsker du at udmelde dig 

eller være passiv medlem 

fra 1. januar 2021 skal den 

skriftlige anmodning være 

sekretariatet i hænde 

senest den 30. nov. 2020 
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Igen i år vil vi bede medlemmerne om en gave på min. 200 kr. og 

jeg håber rigtig mange vil donere. 28000 kr. svarer jo til at ca. 140 

personer har doneret og når vi er 676 medlemmer, kunne tallet nok 

godt være lidt større. Det er trods alt til vores fælles bedste. 

I den kommende sæson vil vi forsøge at se på vore teesteder. Der 

er ingen tvivl om at de trænger til at planes ud, men vi er også 

nødt til at skele til økonomien. 

Af nye projekter på banen i 19/20 skal nævnes bygning af nye 

sandmagasiner på oplagspladsen og nyt vogn-ly i tilknytning til 

vores maskinhal. Begge projekter har vores fantastiske frivillige stået 

for, og vi skylder dem en stor tak for den kæmpeindsats de yder. 

Skulle der i øvrigt være flere der har lyst til at deltage i arbejdet som 

frivillig, kan jeg oplyse at det ikke kun drejer sig om hårdt arbejde. 

Alle gør hvad de kan og vi har det rigtig hyggeligt. Så mød frem 

om tirsdagen kl. 08.00 i greenkeeperrummet. 

Golfring Vest: 

Sidste år valgte vi at udvide ringen med Morsø og Skive. Det betyder jo flere til at dele pengene 

og det betyder igen at vi modtager lidt færre kroner i år. Det er min holdning, at det i højere grad 

drejer sig om at give det bedst mulige tilbud til medlemmerne, end at skele til hvor meget vi får ud 

af det. 

Når det så er sagt, så har vi i Struer Golfklub solgt ikke mindre end 201 kort år. Det er ny rekord og 

et bevis på at medlemmerne værdsætter ordningen. 

For 2020/21 er aftalen lidt forsinket på grund af Corona, men ud fra den snak vi har haft mener jeg 

der bliver tale om uændrede vilkår, dvs. kr. 600,- for 6 baner. 

Cafeen: 

Har været hårdt ramt af Corona-restriktionerne. Jeg vil gerne appellere til at vi gør alt hvad vi kan 

for at hjælpe Irene. Støt op om hendes Take-away tilbud fredag til søndag og køb jeres kaffe eller 

øl /vand i automaterne hen over vinteren.  

 

Ved henvendelse efter 30.11.20 

kan udmeldelse/overgang til 

passivt medlemskab først ske pr 

1. januar 2022. Udmeldelse eller 

overgang til passivt medlems-

skab skal meddeles skriftligt pr 

mail: info@struer-golfklub.dk 

Vær opmærksom på, at du skal 

modtage en bekræftelse på dit 

ønske om ændring af medlems-

status. Modtager du ikke en 

bekræftelse, så kontakt 

sekretariatet: 

Jette. Tlf: 97 86 17 20 

 

 

mailto:info@struer-golfklub.dk
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Økonomi: 

Regnskabet er jo lagt frem i klubhuset og som i kan se er der et 

overskud på godt 45.000 kr. Det er lidt mindre end sidste år, men 

følger ganske godt vores budget på kr. 34.000 kr. 

Det er også værd at nævne, at der under indtægter figurerer en 

post kr. kr. 214.244,- som er tilskud fra firmaer og fonde. Der er i årets 

løb ansøgt disse fonde til specielle formål og beløbet er et udtryk 

for, at vi har haft en heldig hånd med disse ansøgninger.  

Jeg skal ikke gennemgå regnskabet her i detaljer, men blot sige, at 

der er tale om et godt og solidt regnskab, hvor alle nødvendige 

indkøb af materialer er foretaget og betalt. Har i brug for 

yderligere forklaringer er i velkommen til at henvende jer til 

undertegnede eller Niels Nørsøller. 

Sponsorer: 

Når vi år efter år præsterer overskud, samtidig med at vi bruger 

rigtig mange penge på at forbedre bane og klubhus, skyldes det 

ikke mindst den store hjælp vi hvert år får fra vore sponsorer. Igen i 

år har vi modtaget lige knap 600.000 kr. i sponsorstøtte og når vi 

sammenligner med andre klubber af vores størrelse, er det et 

meget fint tal. 

Der skal herfra lyde en stor tak for støtten. Det er helt overvælden-

de og vi vil efter bedste evne bestræbe os på at i får udbytte af 

jeres sponsorat. 

Det er mit håb, at I også i fremtiden vil bakke op om Struer 

Golfklub. 

Jeg vil gerne afslutte med en stor tak til alle der har ydet en indsats 

for Struer Golfklub i det forgangne år. 

Tak til medarbejdere, bestyrelse, frivillige, klubber i klubben, 

forretningsforbindelser og kommunen for et godt samarbejde. 

Lorenz 

Formand 

 

 

 
 

 

HUSK aftalen med SuperBrugsen 

Aftalen fortsætter i 2021 og går 

ud på, at jo flere af klubbens 
medlemmer, de handler i 

SuperBrugsen i Struer, jo flere 
penge støtter SuperBrugsen 

golfklubben med.  

For hver 100, kr medlemmerne 
handler for i SuperBrugsen 

sponserer SuperBrugsen klubben 
med 1 kr. 

Når du har handlet i Super-
Brugsen skal du skrive dit 

medlemsnr. på kassebonen og 
lægge den i kassen ved 
klubhuset til højre for indgangen 

til cafeen. Tak for din støtte. 

 

En ung mand havde været 

ude på den lokale golfbane 

og samle mistede bolde ind. 
På vej hjem i bussen havde 
han ca. tre dusin bolde 

stoppet ned i bukselom-
merne. 

I bussen kom han til at sidde 

ved siden af en ældre dame, 

så han måtte rykke lidt rundt 
med boldene. Han lagde 
mærke til, at den ældre 

dame kiggede nysgerrigt på 
de uformelige lommer.  

Det er ikke noget særligt, 

sagde han. Det er bare 

golfkugler. 

Er det lige så smertefuldt som 

en tennis-albue? Spurgte hun 

medfølende. 
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Regionsgolf 2021. 

 

Struer Golfklub deltager i 2021 i Regionsgolf Danmarks veteranrækker i hulspil med 4 eller 5 hold. I 
maj-juni spiller vi 6 kampe i grupper á 4 hold, med 3 hjemmekampe og 3 udekampe. 

Hvert hold består på kampdagen af 4 herrer og 2 damer, der spiller 1 mixed foursome, 1 damesingle 
og 3 herresingler. Se folder fra Regionsgolf Danmark. 
 

Kampene afvikles på hverdage fortrinsvis om fredagen. Vi betaler ikke greenfee på udebane, men 
afslutter med en hyggelig spisning, som man hver især betaler for. Der spilles hulspil fra scratch (uden 

handicap tildeling). 
 
Eneste betingelser for deltagelse er, at man overholder aldersgrænserne, har et WHS-handicap på 

kampdagen og er fuldgyldigt medlem af Struer Golfklub.  
 

Veteran rækkerne: 

Deltagere skal være fyldt 60 år inden udgangen af 2021. Der spilles i 5 rækker, så man møder 
spillere der er nogenlunde jævnbyrdige. I år skal vi deltage med 1 A-hold, 1 C-hold og kan 

deltage med yderligere 1 til 3 D-hold. 
Super veteran rækken 

Da vi er tvunget til at deltage med 1 A-hold og 1 C-hold, mener vi ikke vi kan stille hold. 
 
Vi har oprettet en turnering på Golfbox, hvor du skal tilmelde dig. Gælder også tidligere deltagere. 

Turneringen hedder "Tilmelding til Regionsgolf 2021" med spilledato den 15. november 2020. 

Turneringen findes under “Klubturneringer” i Golfbox. 

Hvis du tilmelder dig til turneringen på Golfbox, melder du dig samtidig som deltager på et af 
holdene fra Struer Golfklub. Reserver er ikke sikker på at få spilletid. 
 

På basis af tilslutningen - specielt antallet af damer - vil vi indstille til Struer Golfklub, hvor mange hold 
vi mener der skal tilmeldes. Holdsammensætningen laves i samarbejde med holdlederne, men 

sådan, at alle er sikret rimelig spilletid. De spillere der ikke kommer på hold, betragter vi som reserver, 
som ikke er garanteret spilletid. 

Sidste frist for tilmelding er søndag den 10. januar 2021 kl. 12:00. 

 
På vegne af holdlederne 

Carsten Juul & Jan Dalskov. 

 

 

https://rgd.dk/wp-content/uploads/2019/10/RGD_folder_2020.pdf
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Nyt Handicapsystem 1.1.2021 

Fra nytår skifter vi sammen med resten af verden til et nyt fælles handicapsystem til WHS. Det 

betyder at EGA systemet udgår.  Udover det bliver enklere at bruge, indebærer det en række 

fordele, herunder: 

- Spillerens handicap bliver mere retvisende 

- Handicappet bliver reguleret efter vejr og baneforhold, hvis det bliver indberettet og 

godkendt på selve dagen 

- Handicap reguleres på alle runder på 9 eller flere huller 

Samtidig bliver det enklere at medregne scores spillet i udlandet. 

Så snart det bliver muligt at samles i større grupper vil vi arrangere et eller to informationsmøder, 

hvor vi gennemgår de nye regler mere indgående, og forklare de nye ord vi skal lære at bruge. 

Her kan I også få svar på alle de spøgsmå der måtte være. I kan allerede nu læse mere om det 

nye system her: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/det-nye-handicapsystem-forklaret 

 

 

 

 

 

Grundlæggende bliver det lettere at forholde sig til for den enkelte spiller. I kan allerede nu gå ind 

på jeres golfbox under scores og i bunden af siden se, hvad jeres nye handicap bliver. 

 Nogle vil opleve at handicappet bliver højere. Det er fordi en ”dårlig” runde hidtil kun har 

reguleret 0,1 op mens en ”god” runde bliver reguleret mere ned, afhængig af niveau. Fremover 

bliver alle runder fuldt medregnet, hvis de er blandt de 8 ”bedste” af de seneste 20 runder. Man 

kan altså have en god eller en dårlig runde uden at blive reguleret. 

 

 

Handicapreguleringen skal, så vidt muligt, både registreres og godkendes samme dag som den er 

spillet. Dette skyldes at alle runder på samme bane, samme dag indgår i vægtningen af 

spilleforholdene den pågældende dag (PCC). En ”dårlig” runde under vanskellige forhold kan 

altså være bedre end en ”god” runde under fine forhold. Dette skal især matchledere og klubber i 

klubben være opmærksomme på. 
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Firmagaver /  gaver købes 

hos Vin & Kunst

Ønsker  du at  modt age t ilbud fra Shop i Shop eller  har  en bekendt  som kunne være int eresseret  i sådan et  t ilbud, bedes du

sende en mailadresse t il Vin & Kunst  på mail: jess@vin-kunst .dk og du/I vil fremover  modt age akt uelle t ilbud fra Shop i Shop. 

8 9 9 ,-

Pr is 3 5 S

1 4 9 9 ,-

Pr is 6 5 S

9 9 ,-

Pr is pr . fl.

2 9 7 ,-

Kassesalg 6  st k.

1 2 9 9 ,-

Pr is 5 0 S

4 6 0 ,-

Pr is pr . fl.

K
A

S
S

E
V

IN
E

½
 P

R
IS

K
A

S
S

E
V

IN
E

½
 P

R
IS

P
A

L
L

E
S

A
L

G

SHOP I SHOP

K
A

S
S

E
V

IN
E

½
 P

R
IS

K
A

S
S

E
V

IN
E

½
 P

R
IS

K
A

S
S

E
V

IN
E

½
 P

R
IS

K
A

S
S

E
V

IN
E

½
 P

R
IS

K
A

S
S

E
V

IN
E

½
 P

R
IS

Synergy  lampen kan ikke bare skabe en hyggestemning 
med det varme lys. Lampen kan også bruges som vinkøler 

eller urtepo e  l din grønne plante. Derudover kan du 
også bruge lampen som højtaler. Afspil din favoritmusik 

via din tablet/smartphone
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Der skal spilles minimum 9 huller før handicap kan registreres, men man kan fremover indberette 

alle runder på 9 eller flere spillede huller. Dog skal alle spillede huller medregnes. (D.v.s. ”alt mellem 

10 og 18 huller). 

Der kan være særlige forhold der gør sig gældende for den enkelte spiller f.eks. længerevarende 

sygdomsforløb, permanent eller længerevarende funktionsnedsættelse, langvarig pause fra 

golfspil, eller andet der begrunder behov for retvisende handicap.  I disse situationer kontaktes 

undertegnede, som har adgang til at regulere efter særlige regler. 

Af hensyn til din egen spilleglæde bør du sikre dig at alle spillede runder (single slagspil, stableford  

m.v.) registreres. Begynd allerede i dag, hvis banen er åben, da systemet tæller 3 år tilbage for at 

finde de seneste 20 spillede runder. 

Vi ønsker dig en god sæson 2021 

Handicapudvalget 

Jan Dalskov    Mail: jan@dalskov.biz 

 

 

 

MICHAEL PEDERSEN PROGOLF ANNO 2021: 

Først og fremmest tak for den opbakning jeg i sæsonen 2020 indtil nu har fået. Sæsonen har 

selvfølgelig været præget af Covid-19, hvilket skubbede mange af mine golfkurser til senere på 

sæsonen, men også gav en anelse nervøsitet da jeg i marts måned stod med et stort varelager. 

Heldigvis har Covid-19 ikke ramt golfbranchen så hårdt, hvorfor jeg har kunnet holde skruen godt i 

vandet - Ikke mindst grundet jer der handler i shoppen. TUSIND TAK FOR DET. 

Produkt-sortimentet vil i løbet af vinteren ændre sig en smule. Skechers bliver bl.a. erstattet af 

ECCO, mens Lexton Links, Cutter & Buck og Daily Sports er nye tøjmærker i shoppen. Jeg håber I 

vil tage godt imod det.  

Udstyrsdelen opgraderes også. Mizuno kommer ind. Det betyder, at jeg i 2021 kan fitte/tilpasse 

udstyr fra Mizuno, TaylorMade, Wilson og Cleveland. 

Golfkurser 2021.  

Passer gruppetræninger bedst til dig - Hvor det sociale og læring bliver blandet sammen? Så se 

her!  Programmet er allerede planlagt og tilmeldingerne er godt i gang på de seks forskellige 

kurser, hvoraf der til flere af dem er forskellige datoer.  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Jeg har til 2021 valgt at lave følgende:  

NEXT LEVEL. 

OPSTARTS KURSUS . 

DRIVER - MERE FART . 

DRIVER - UNDGÅ DIT SLICE. 

BANETRÆNING MED OPFØLGNING . 

PUTNING - FÆRDIGHED & LÆSNING.  

Gå ind på struer-golfklub.dk under nyheder og læs beskrivelse, 

tidspunkt, antal og pris. Husk at tilmelde dig ved at skrive til mig på 

michaelpedersenprogolf@gmail.com , 2554 1282 eller via golfbox 

Fitting-Studie  

En stor ændring, der vil komme til 2021, er et fitting-studie. Det vil 

være i simulator-rummet, hvor jeg har mulighed for at gennemføre 

en super fitting af køller, jern og wedge. Jeg vil benytte Trackman 

og Mizunos DNA fitting system, så vi sammen kan finde den 

perfekte løsning til dig!  GLÆD JER! 

HUSK at Følge Michael Pedersen ProGolf på facebook og få 

nyhederne med det samme. 

Vi ses i shoppen eller på træningsbanen.  

Venlig hilsen 

Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det overhovedet muligt at 

komme i snak med nogen i 

denne klub, spurgte det nye 

medlem. 

Nemt. Du kan bare prøve at 

samle en forkert bold op. 

 

 

http://struer-golfklub.dk/
mailto:michaelpedersenprogolf@gmail.com
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Jule tilbud - Så længe lager haves! 
--------------------------------------------------------------------------- 

Wilson D7 Driver: 1.999,-  1.249,-  

Wilson D7 Hybrid: 1.399,-  849,-  

TaylorMade SIM MAX Driver: 3.799,-  2.649,-  

TaylorMade SIM MAX Fairway kølle: 2.299,-  1.599,-  

TaylorMade SIM MAX Hybrid kølle: 1.799,-  1.199,- 

Sure-shot-laser (Kikkert): 1.999,-  1.499,- (Har 3 stk.) 

Srixon AD333 bolde (Dusin): 229,-  175,-  

TaylorMade Tp5 & Tp5x (Dusin): 449,-  349,-   

 

FastFold Flat: 1.899,-  1.499,-  

FastFold Trike: 1.499,-  1.249,- 

Big Max AutoFold+: 1.399,-  999,-   

Køb et gavekort på min. 500,- og få 3 stk. Srixon bolde med. 

Hen mod jul vil shoppen have følgende åbningstider:   

Lør 21/11 09.00 - 13.00 

Tirs 24/11 09.00 - 14.30  

Tirs 1/12 09.00 - 14.30  

Tors 3/12 12.00 - 17.30  

Lør 12/12    09.00 - 13.00 *Gløgg, småkager & mundbind. ;-) 

Lør 19/12  09.00 - 13.00 

Du er altid velkommen til at give mig et ring på 2554 1282 eller mail på 

michaelpedersenprogolf@gmail.com 

VI GLÆDER TIL AT SE JER! 
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STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal lyde en KÆMPE STOR TAK til alle vores sponsorer  

Uden jeres støtte, ville Struer Golfklub ikke være der, hvor den befinder sig i dag. 

 


	OPRÅB FRA KASSEREN:

