KLUBBLAD

Thagårdvej 16, Humlum, 7600 Struer
www.struer-golfklub.dk Tlf.: 97 86 17 29

SÆSON ER ALLEREDE I FULD GANG
Med baneåbning den 19. marts og godt vejr, så kom sæson
2021 godt i gang. Renoveringen af bunkerne kører for fuld
kraft. Det tegner til at blive en god sæson.
Kære medlemmer i Struer Golfklub
Så er sæsonen 20/21 i gang og modsat sidste år, er vi rigtig tidligt på den.
Vejret har været med os, og greenkeeperne og baneudvalget har været
enige om, at banen er tjenlig til spil til sommergreens. Så vi er gået i gang,
velvidende at alt ikke står lige så skarpt som det plejer.
Det er jeg nu meget sikker på at vores greenkeepere og frivillige skal få
rettet op på i den kommende tid og jeg er sikker på, at vi får en super fin
bane igen i år.
Bunkerprojektet kører derudaf. Entreprenøren regner med at færdiggøre 5
bunkers pr. uge. Og når man fratrækker de bunkers der blev lavet sidste år,
så siger lidt hovedregning, at projektet vil være afsluttet om ca. 6 uger.
Indtil da vil der være lidt forstyrrelser for spillet og efterfølgende noget
reparationsarbejde, men når man ser resultatet mener jeg, at det er det
hele værd.
Jeg tillader mig i den forbindelse at erindre om gaven til Struer Golfklub på
minimum 200 kr. Det er overordentligt vigtigt for finansieringen af hele
bunkerprojektet, at vi får del i SKATs Momskompensationspulje, så derfor
endnu engang en appel til at give et lille bidrag til klubben. Jeg hører tit
medlemmer spørge: ”har i fået de 101 gaver som er nødvendigt?”
Underforstået at hvis I har fået det, så behøver jeg ikke betale. Jeg siger
altid nej, for vi har brug for alle de gaver vi kan få og jeg så helst at alle
medlemmer gav 200 kr.
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Normalt har vi en arbejdsdag til at give banen den sidste finish, men Corona
restriktionerne har sat en stopper for at afvikle dagen som vi plejer. Vi
arbejder dog fortsat på en mulig løsning, og selv om vi desværre nok allerede
nu må erkende at det bliver uden fælles morgenmad og frokost, så håber jeg
på et godt fremmøde når den tid kommer.
Vi har endnu ikke afholdt generalforsamlingen for sæsonen 19/20. Det er
selvfølgeligt beklageligt, men også her har Coronaen drillet os. Vi er i skrivende stund endnu ikke klar over hvornår vi kan afholde den og efterhånden er det jo også kun en formalitet der skal overstås.
Hvis vi ikke snart får hævet forsamlingsrestriktionerne indendørs, tænker jeg at
man måske kunne afholde 2 generalforsamlinger på samme møde til
efteråret og således få opfyldt formalia.
På personalesiden kan vil glæde os over, at både Irene og Michael tager en
sæson mere. Jeg ved godt, at jeg gentager mig selv når jeg siger, at hvis vi
ønsker at fastholde både en cafe og en golfshop, så skal vi benytte dem og
støtte dem. Det er mange af jer heldigvis også rigtig gode til, men det kan
ikke siges for tit.
Hos greenkeeperne er der også i år fuldt hold. Vi stiller igen med Lise, Morten
og Jacob og så har der været en enkelt udskiftning. Ny på holdet er Bjarne
der erstatter Dennis, der har fået andet arbejde. Vi ønsker Bjarne velkommen
og håber han bliver glad for at være hos os.
Sidste år og igen i år har Struer Golfklub været begunstiget af rigtig mange
gode sponsorer. En del af disse sponsorer vælger hvert år at afholde en
match og for at der skal være noget værdi i sådan et sponsorat, er det
vigtigt at så mange som muligt deltager og er med til at gøre dagen festlig.
De seneste år har der været en tendens til at færre og færre spiller med. Det
skal vi have vendt og jeg mener at en klub som Struer Golfklub uden
problemer skulle kunne stille med minimum 100 mand til hver match. Husk at
alle kan være med – uanset handicap og alle er gode nok til at deltage.
Jeg er fuldstændig klar over at Coronaen også her driller, men skulle
restriktionerne blive lempet, vil vi i år forsøge os med noget fælles opvarmning
til enkelte matcher. Det er Struer Fysioterapi ved Morten Graversen der vil stå
for det og jeg tror vi alle vil have godt af at få løsnet musklerne lidt. Det er
selvfølgeligt frivilligt om du vil deltage.
Vi havde oprindeligt regnet med at vi i år kunne præsentere en nyhed. En
mobil simulator som skulle have været placeret nord for vores putting green.
Boksen sættes op af et firma der hedder Teebox og Struer Golfklub har intet
med økonomien at gøre, men stiller kun grund og el til rådighed.

iNFO
Åbningstider Sekretariatet
Når Sundhedsmyndighederne
tillader det, har vi følgende
åbningstider:
Alle hverdage kl. 8 – 13
Kassen for glemte sager
Kassen bliver tømt d. 1. juni.
Har du glemt noget, så kig lige i
kassen inden da.
Klubbens ansatte spiller også
golf.
Det er en kæmpe fordel i
forhold til løsning af de
arbejdsopgaver de hver især
har. Det betyder, at når de
ansatte færdes på banen med
deres golfudstyr, eller færdes i
og omkring klubhuset udenfor
arbejdstid, så nyder de deres
fritidsinteresse og er derfor ikke
på arbejde.
Henvendelser bedes foretaget i
de ansattes arbejdstid og ikke i
deres fritid.
Møde med udvalg
Når Sundhedsmyndighederne
tillader det, afholder
bestyrelsen Informationsmøde
med klubbens forskellige
udvalg og bestyrelser for
klubberne i klubben. Formålet
med mødet er, at holde
hinanden orienteret om, hvad
der foregår i de forskellige
udvalg og klubber i klubben, så
vi alle er så godt klædt på til
sæsonen som muligt.

Imidlertid har der været lidt problemer med byggeansøgningen og projektet
er blevet forsinket. Vi håber stadig vi er klar til efteråret, så vores medlemmer
kan holde formen ved lige hen over vinteren.
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I år kan Struer Golfklub fejre 25 års jubilæum. I den nuværende situation
er der ikke planlagt det helt store arrangement, men skulle der blive
mulighed, vil vi helt sikkert markere jubilæet.

Foråret er ensbetydende med opstart af nybegyndere og hvert år
imødeser vi med spænding, hvor mange der har valgt at lære golfspillet.
I år er der ikke mindre end 47 på det første hold og det giver naturligvis
travlhed til Michael, Bruno og Poul. Stor tak til jer for indsatsen.

Også tak til alle de andre frivillige. Dem der arbejder i klubber i klubben
og dem der hver uge tropper op for at hjælpe med arbejdet på banen.

Jeg ønsker jer alle en rigtig fin golfsæson 20/21

Lorenz Hansen
Formand

Den 21 April får Cafe-Humlum igen lov til at servere en dejlig kold fadøl og
mad ude på terrassen for jer. For at vi kan servere for jer er vi nødt til at
bede om at se et corona pas.

Husk aftalen med SuperBrugsen
Aftalen fortsætter i år 2021 og går ud
på, at jo flere af Struer Golfklubs
medlemmer der handler i
SuperBrugsen, Struer, jo flere penge
støtter SuperBrugsen Struer
Golfklubben med.
For hver kr. 100,- medlemmerne
handler for i SuperBrugsen, afleverer
SuperBrugsen kr. 1,- tilbage som
sponsorat til klubben.
Når du har handlet i SuperBrugsen
skal du skrive dit medl.nr. og navn på
kassebonen og lægge den i bonkassen i klubhuset. - Kassen står til
venstre for indgangsdøren til cafeen.
-Tak for din støtte.

Fra den 5. maj, må du igen komme ind og besøge os og nyde en dejlig
middag i Cafe-Humlum skønne lokaler.
Vi er selvfølgelig underlagt sundhedsmyndighedernes lovkrav om corona.
Pas, mundbind, afstand og afspritning. Dem følger vi fuldt ud.
Indtil vi må lukke op laver vi gerne sandwichs til banen, eller en fransk
hotdog at køre hjem på.
Fredag og lørdag har vi take away, vi vil skrive på Facebook hvad vi har
på programmet.
Husk vi skal passe på hinanden
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Uge 28 – 50 kr. ugen
Også i år har vi valgt at afholde en 50
kr. uge i uge 28.
Vores gæster vil denne uge kunne
spille 18 huls banen og Pay & Play
banen for
50 kr. pr. runde.
Der vil også i Caféen og Proshoppen
være gode tilbud hele ugen.
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Klubbens træner:
Nu starter sæsonen, endelig. Det har været en
lang corona-vinter, som trods alt har budt på
mange gode nye tiltag for Michael Pedersen
Progolf. Jeg har fået lavet en hjemmeside
michaelpedersenprogolf.dk hvor i finder alle
oplysningerne om kursus, event dage, træning
og åbningstider i shoppen.
Desuden har jeg udviklet nye
træningskoncepter og fået lavet et fittingstudie. Så der er lagt op til en god start i 2021.

Kursus 2021:

-

Next level
Opstarts kurser
Putte kurser
Driver kurser
Bane lektioner
Privat træning

Læs mere om dem på hjemmeside.
I Shoppen har vi fået nye mærker både i tøj og udstyr, kig ind.
Efter Påske gentager vi successen fra sidste år, og afholder små shop events,
hvor man har en time i shoppen med nyheder, gode tilbud, et glas
champagne og vejledning i de nye mærker. Hold øje med hjemmesiden og
facebook.
Desuden kan vi også sige velkommen til nye mærker indenfor udstyr, Mizuno
kommer til at brage igennem i år.
Det nye Fittingstudie er indrettet meget professionelt, hvor jeg tilbyder fitting
af fire mærker: Wilson, Mizuno, Cleveland og TaylorMade.
Pt. er der 136 forskellige skafter, 53 forskellige jernhoveder, 40 forskellige
køllehoveder. Jeg mener derfor der er noget for enhver smag.
Fitting er selvfølgelig gratis ved køb af udstyr.
I er altid velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål på 2554 1282 eller
michaelpedersenprogolf@gmail.com

ONE LINERS
Winston Churchill:
Golf er som at forfølge en
malariapille rundt på en
græsmark.
Babe Ruth:
Det tog mig 17 år at nå
3000 slag i baseball. På
golfbanen nåede jeg det
på en efter-middag.
Sam Snead:
Disse greens er så hurtige,
så jeg må holde min
putter over bolden og
ramme den med skyggen.
Jack Lemmon:
Hvis du har svært ved at
træffe nye mennesker, så
prøv at samle den forkerte
bold op.

Glæder mig til sæsonstarten!
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2 9 7 ,-
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4 9 ,50
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6 2 ,50
Ønsker du at modt age t ilbud fr a Shop i Shop eller har en bekendt som kunne vær e
int er esser et i sådan et t ilbud, bedes du sende en mailadr esse t il Vin & Kunst på
mail: jess@vin-kunst .dk og du/I vil fr emover modt age akt uelle t ilbud fr a Shop i Shop.

Firmagaver / gaver købes
hos Vin & Kunst
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Begynderudvalget:
I år ser igen ud til at blive et godt begynderår. Vi har i skrivende stund 47 begyndere på det første hold. Poul
og Michael er allerede godt i gang med at give dem en god start med
grundlæggende regelkendskab og teknik. Vi har også fået en god respons
på vores opfordring til at være frivillig i begynderarbejdet. Vi er 11 frivillige, der
godt vil gøre en ekstra indsats. Skulle der være flere medlemmer af klubben,
der godt vil give en hånd med, så henvend jer bare til begynderudvalget.
Hvor meget arbejde du som frivillig vil byde ind med, bestemmer du selv.
I begynderudvalget er Mchael, Poul og Bruno. Kontaktoplysninger findes på
opslagstavlen for begyndere.
Planerne for forårets par3-matcher, torsdagsmatcher og slagprøver er lavet
og begynderne/frivillige er informeret om dem. Kan ses på begyndertavlen i
klubhuset.
Vi skal også opfordre alle klubbens medlemmer til at være vores begyndere
behjælpelig med at finde sig til rette på banen og vores faciliteter i øvrigt. En
god start er afgørende for et mangeårigt medlemskab.
Når coronareglerne tillader det, så vil vi invitere de frivillige til en aften, hvor vi
kan hilse på hinanden og få en nærmere orientering om arbejdets karakter.
For begynderne betyder det også, at der vil blive afholdt regelaftener, hvor
Poul vil give en dybere indføring i regelbogens paragraffer.

Golfbolde er som æg. De
er hvide, sælges i et
dusinantal, og en uge
senere skal du købe nye

Helt nye bolde tiltrækkes
af vand, og tiltrækningskraften stiger med prisen.

Æ-Torsdagsklub ” en klub i klubben er en morgenklub, for herrer og damer.
For at opnå medlemskab skal man være fyldt 60 år. For samlevende skal kun den ene af parterne være fyldt
60 år.
Kontingentet er kr. 50,- / år.
Formål: at give klubbens medlemmer mulighed for at dyrke golfspillet under hyggelige og sociale
former, samt styrke medlemmernes kendskab til golfreglerne.
Styrke medlemmernes kendskab til forskellige match former, give medlemmerne kendskab til golfetikette og
arrangere golfture til andre klubber.
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af tre personer. Øverste myndighed er
generalforsamlingen, der afvikles hvert år i forbindelse med klubbens julefrokost, der er årets sidste
matchdag.
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Matchdagene varierer med tre spilformer: Texas Scramble, Best Ball og Grensome. Der spilles kun 9
huller på hjemmebane. De fremmødte medlemmer ved torsdagsmatchens start betaler 10 kr, som
anvendes til gevinster til dagens vindere.
Klubben arrangerer: To årlige udflugter. Sommerudflugten er med overnatning og to spilledage samt
en enkeltdags tur. På udflugterne spilles altid 18 huller. End videre arrangerer klubben to årlige
fællesspisninger i Cafe´ Humlum.
Bestyrelsen: Mona Kristensen fm. Telefon: 6176 7835. Birthe Dissing sekr. Telefon: 2682 9147
Ib Randrup kass. Telefon: 2990 1768

APRIL 2021

Side 7 af 16

ONSDAGSHERRER

I 2021 starter Onsdagsherrerne den 7. april.
Onsdagsherrernes formål er at få et hyggeligt spil golf under de givne matchproportioner, herunder
at støtte juniorarbejdet i klubben samt andre aktiviteter i klubbens efter matchudvalgets beslutning.
Det er en social match, så vis hensyn og tag andre med, hvis der er plads i bolden.
Informationer i sæsonen vil løbende blive bragt på onsdagsherrernes Facebook side med navnet:
Onsdagsherrerne – Bliv medlem her!
Hvem kan deltage?
Alle mænd med banetilladelse og medlem af Struer Golfklub (min. 18 år – fylder 18 år i 2021)
Der spilles 22 matcher – man behøver ikke at deltage i alle for at være med.
Der spilles igen i år i 3 rækker.
Rækkeinddelingen foretages ud fra
Hcp 0 - 19,9 spiller Slagspil i
A + B Rækkerne
Deltagerne deles i to lige store rækker.
C Rækken
Hcp > 20,0 spiller Stableford
GUNSTART
På sidste onsdag i månederne
april - maj - juni - august afvikles Gunstart.
Start kl.16.15
Gunstarten vil blive afholdt som Match i Matchen med egne præmier.
Her vil desuden være udlevering af præmierne til månedens
vindere på par 3 hullerne.
Gunstart er lig med fællesspisning, og der vil blive serveret, når din bold kommer ind, altså ingen
ventetid og du spiser alt du vil for 100 kr.
Vi ser frem til en god sæson med fine scores J
Matchkomite 2021
Karsten Sørensen
Tlf.: 6120 8305
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Kim Madsen
Tlf: 6166 7471

Arne Trinderup
Tlf: 4027 1699
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SCOREKLUBBEN
PIGER - kom og spil...
Vi vil så gerne have nogle flere at spille med!
Vi er en klub i klubben for kvinder fra 18 år, som hyggespiller hver tirsdag fra kl.14.30. Den sidste tirsdag i
måneden har vi fællesspisning for dem, der har lyst, hvor der også bliver udleveret præmier til nærmest flaget.
Vi har en enkelt udflugt sidst i maj. Yderligere har vi indimellem forskellige matchformer, for at gøre det lidt
anderledes og lærerigt… det skulle være sundt at prøve noget nyt!
Tilmelding sker via golfbox, men du er velkommen til bare at møde op, så skal vi nok tage dig med. Vi glæder
os til at se dig. Tag gerne en veninde med.
Vi starter op tirsdag d. 6. april 2021.
Folder med mere info om Scoreklubben vil være at finde i damernes omklædningsrum fra april.
Klubbens formål:

Hyggeligt samvær og et godt spil golf med hinanden under matchkonditioner.

Hvem kan deltage:

Alle kvinder min. 18 år med handicap 0-54.

Der spilles i 2 rækker:
A-rækken: hcp 0 - 21,9 (18 hullers slagspil)
B-rækken: hcp 22,0 - 54,0 (18 hullers stableford)
Match-info:
Dags-hcp er gældende for, om man spiller i A- eller B-rækken. Der spilles EDS i alle Scoreklubbens matcher
efter gældende regler. Matchfee er kr.30, der betales via MobilePay 7863dm. Dette skal altid ske inden start.
Tilmelding til matcherne sker via GolfBox inden den pågældende matchs start. Matchkomitéen indberetter
scores løbende efter alle matcher.
Spilletider:

Match afvikles tirsdage i månederne april, maj, juni, august og september.
Starttid ca. kl. 14.30 - 16.30 af sociale hensyn. Se matchkalender på hjemmesiden.

Matchkomité: Anitta Olsen
Tlf.: 2849 4634
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Lotte Gross

Bente Vestergaard

Tlf.: 6029 9035

Tlf.: 4093 8284
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Baneudvalget
Nu er foråret og påsken lige om hjørnet, greenkeeperne er i fuld gang sammen de frivillige med at gøre
banen klar til en masse gode timer til jer på banen :-)
Der arbejdes på at få hele banen, greens, fairways, rough m.m til at stå så skarpt som muligt.
Samtidig med dette arbejde er vi også kommet godt i gang med at renovere bunkerne. Dette arbejde
udføres af Ivan Bastrups folk, samt Morten som vil blive brugt som håndmand på projektet.
Arbejdet med renovering af bunkerne kræver maskiner og folk på banen, så I vil komme til at opleve at
spilleretninger på hullerne vil blive reguleret så der kan tages de nødvendige sikkerhedsmæssige hensyn til de
arbejdende folk på banen.
Der vil derfor i perioder blive nødvendig at skærme områder på banen hvor der ikke må spilles, det giver sig
selv at man ikke slår bolde i nærheden af maskiner og folk på banen. Der kan også i perioder blive oplyst om
på teestederne at der spilles til vintergreen så fremt der bliver arbejdet på bunkers omkring sommergreenen.
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Old boys
Alle herrer, som er minimum 55 år og samtidig er fuldgyldige medlemmer af Struer Golfklub, kan blive
medlem af Old Boys. Vi er i øjeblikket ca. 90 medlemmer.
Vi spiller hver mandag formiddag hele året, hvis vejret tillader dette.
Tilmelding til matchen er senest søndag aften kl. 19,00 på Golfboks.
Der er mulighed for at spille 9 eller 18 huller match.
Old Boys hjemmeside findes via Struer Golfklubs hjemmeside, under: Medlem – Old Boys – Old Boys
hjemmeside.
Nærmere oplysninger hos:
Erik Hansen tlf. 61720705

Carsten Juul tlf. 42483399

Alfred Dyrmose tlf. 21427780

GOLFRING VEST 2021
Ønsker du medlemskab af Golfring Vest, og dermed mulighed for frit at benytte banerne i Lemvig Golfklub,
Morsø Golfklub, Nordvestjysk Golfklub, Skive Golfklub og Sydthy Golfklub, så overfør 600 kr. til konto nr. 9119
000 394 3496. Husk at skrive dit DGU-medl.nr. og navn på overførslen.
Tilbuddet kan købes af fuldgyldige senior medlemmer. (Tilbuddet kan ikke købes af Distance-, Langdistanceog Senior 100km+ medlemmer).
Først når du er registreret i Golfring Vest, kan du bestille starttid på de øvrige baner til kr. 0,-.
Er du ikke registreret i Golfring Vest vil du blive opkrævet ½ greenfee.
Vær` opmærksom på, at registreringen af din overførsel kan tage 2-3 dage og længere, hvis der er ferie eller
andet fravær på kontoret. Eksempel: Du kan ikke betale medlemskabet d. 1.1.2021 og samtidig bestille starttid
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på en af de øvrige baner til d. 1.1.2021. Din overførsel skal være ”slået igennem” i klubben, før din starttid står til
kr. 0,-.
Du modtager IKKE et Golfring Vest bagmærke eller nummer. – Alt registreres i Golfbox.
Når du booker starttid på en af fritspils banerne skal du benytte dit DGU-medlemsnummer, helt på samme
måde, som hvis du skal spille en bane der ikke er med i fritspils ordningen.
Det er vigtigt du ALTID booker starttid og ligeledes ALTID bekræfter din starttid, da klubberne afregnes greenfee
pr. spillede runder.
Juniorer: Når du er medlem af Golfring Vest, må du tage dine juniorer med GRATIS på de øvrige baner.
Golfring Vest medlemskabet er gyldigt i perioden 1.1.2021 – 31.12.2021.

Hvorfor kommer du så sent, når du ved, at vi plejer at spille søndag fra
morgenstunden af?
Da det er søndag, så måtte jeg slå plat eller krone om, jeg skulle gå i kirke eller på
golfbanen.
Derfor behøver du da ikke at blive så forsinket.
Jeg måtte kaste mønten om 17 gange.
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Drømmer du også om bedre bunkers
… så se med her
Struer Golfklub har også i år mulighed for at blive godkendt af SKAT, som værende en ”Almenvelgørende
forening”. Som Almenvelgørende forening får vi mulighed for at få andel i SKATs momskompensationspulje,
så vi kan lave store forbedringer og renoveringer på banen.
•
•
•

Privatpersoner, virksomheder og selskaber kan give en gave på minimum 200 kr. om året til golfklubben
og få fradrag for beløbet i ens egen skat.
Golfklubben vil kunne modtage arv, uden der skal betales arveafgift.
Vigtigst er, at Struer Golfklub får adgang til at få momsfradrag af golfklubbens udgifter.

Det sidste punkt alene forventes at vil kunne give golfklubben en årlig besparelse på ca. 100.000 kr.
Indtægten vil vi bruge til at gøre golfbanen endnu bedre.
Også i 2021 bruger vi indtægten til at bidrage til renoveringen af bunkers, med dræning og fint nyt sand. Når
vi på et tidspunkt har renoveret hele anlæggets bunkers, kan næste store opgave f.eks. være renovering af
teesteder eller lign.
Vi har brug for dig
For at blive godkendt af SKAT skal over 100 personer være villige til at give golfklubben en gave på minimum
200 kr. og maksimum 17.000 kr.
Alle privatpersoner, virksomheder og selskaber kan som sagt kan give en gave, man behøver altså ikke være
medlem eller være tilknyttet klubben, for at være gavegiver.
Sådan gør du
1. Hjælp golfklubben ved at indbetale en gave på minimum 200 kr. til konto 9119 0000274607.
2. I forbindelse med betalingen skal du opgive dit personnummer, dit medlemsnummer og din adresse. Det
kan du gøre via en mail til: info@struer-golfklub.dk , ved at ringe til golfklubben på
9786 1720 eller ved at udfylde og aflevere/indsende Tilsagn, som ligger fremme i klubhuset.
Så sikrer vi, at du automatisk får fradrag for din gave på din næste selvangivelse.
Hvad betyder det for golfklubben?
Hvis f.eks. 150 medlemmer hjælper os med en gave på hver 200 kr., vil golfklubben samlet få en gave på
30.000 kr., plus en besparelse på momsen på forventet ca. 100.000 kr. - Altså en samlet indtægt på 130.000 kr.
Vi håber på din hjælp og krydser fingre for, at rigtig mange vælger at være gavegiver i år, hvor vi ikke har haft
forhøjelser på vores årskontingent.
Med venlig hilsen og med ønske om en god sæson
Struer Golfklub - Bestyrelsen
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Tilbud i samarbejde med Ældre Sagen og DGI
Kender du et eller flere medlemmer af Ældre Sagen eller DGI, så fortæl dem om vores fantastiske 10 ugers
Par-3 bane kursus, med opstart onsdag d. 14. april 2021 kl. 9.00.
Kurset er tilrettelagt så alle kan være med og der er HYGGE på programmet.
________________________________________________________________________________
Struer Golfklub tilbyder, i samarbejde med Ældre Sagen Struer – Thyholm og DGI
Golf onsdage:
14/4 – 21/4 - 28/4 – 5/5 – 12/5 – 19/5 – 26/5 2/6 – 9/6 og 16/6.
Tid:

Kl. 09.00 – 12.00

Mødested:

Struer Golfklub, Thagårdvej 16, 7600 Struer

Pris:

Kr. 400,- pr. person (for perioden 14/4 – 16/6-2021).
Deltagergebyret overføres ved tilmelding, til
konto nr. 9119 0000 274 607

Tilmelding:

Struer Golfklub (Forretningsfører Jette Gamskjær
Christensen) - Tlf.nr. 9786 1720 eller E-mail: info@struer-golfklub.dk

Program:
Kl. 09.00 – kl. 10.00
Kl. 10.00 – kl. 12.00
Kl. 12.00 -

Træning
Spil på par-3 banen
Socialt samvær / Afrunding af dagen inkl. kaffe

Inkluderet i prisen er træning ved frivillige golfklubmedlemmer, frie bolde på træningsanlægget, golfgrej (3
pers. om ét sæt) samt kaffe under afrunding. Derudover må du frit låne golfgrej og spille på par-3 banen i
perioden.
I Struer Golfklub er vi kendt for vigtigheden af at være en social klub, hvor man knytter nye relationer og
venskaber, og hvor fællesskab har stor betydning for såvel store som små.
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Greenfee for Struer Golfklubs 18 huls bane – 2021
Seniorer/FLexmedlemmer/Hverdagsmedlemmer:

350,- kr

Juniorer:

175,- kr

Halv greenfee kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra nedenstående klubber:

Aars Golfklub

Lemvig Golfklub

Skive Golfklub

Tullamore

Dejbjerg Golfklub

Morsø Golfklub

Sydthy Golfklub

Viborg Golfklub

Ikast-Tullamore

Nordvestjysk GK

Trehøje Golfklub

Rabat på 100,- kr alle dage kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra nedenstående klubber: 250,. kr

Holstebro Golfklub

Storådalens GK

Fast pris på alle dage kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra: 200,- kr

Herning Golfklub

Fast pris alle dage (gensidig fastprisaftale) kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra: 225,- kr

Løgstør Golfklub

Fuldgyldige Senior gæstespillere, der spiller med et fuldgyldigt medlem af Struer Golfklub: 200,- kr
Bemærk: Værtsspilleren, der skal være fuldgyldigt medlem af Struer Golfklub, kan medtage 3 gæste spillere i sin bold
og det er en betingelse, at værtsspilleren spiller på bold med gæsten/gæsterne.
OBS: Flexmedlemmer kan ikke benytte denne ordning.
Alle greenfeegæster på 18 huls banen har gratis adgang på P&P banen, ligesom alle betalende greenfeegæster har
gratis træningsbolde på Drivingrange.
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Juniorer fra nedenstående klubber, der er med i DGU-ordningen ”Greenfee frit spil for juniorer” spiller gratis.

Albertslund

Frederikssund

Jammerbugten

Nordborg

Skærbæk Mølle

Asserbo

Gilleleje GK

Kalundborg

Nordvestjysk

Storestrømmen
Club

Dejbjerg

Herning

Kellers Park

Odder

Struer

Dragør

Holbæk

Lemvig

Randers

Sønderborg

Fredensborg

Hornbæk

Mørsø

Skive

Sønderjyllands

OBS. Er din hjemmeklubben med i ordningen ”Begrænset gratis greenfeeordning”, kan op til 3
juniorer spille gratis for hver medfølgende voksen, der betaler fuld pris (350 kr).
(Opdateret 1.1.2021
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Vestfyns
Aarhus Golf

