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FORMANDEN OM SÆSONSTART
Kære medlemmer i Struer Golfklub

Meddelelser fra
sekretariatet:
Åbningstider: Alle hverdage
kl. 8 - 13
Kassen for glemte sager:
Kassen bliver tømt 1. juni. Har
du glemt noget, så kig lige i
kassen inden da.
Klubbens ansatte spiller også

Så er vi ved at være klar til en ny sæson, og det gode vejr i den seneste tid, har naturligvis
fået ”golffeberen” til at brede sig.Vi starter sæsonen med godt 40 flere medlemmer end
sidste år. En rigtig glædelig udvikling.
Men ikke nok med det. Vi har i år også det største hold af nybegyndere vi nogensinde har
haft, idet ikke mindre end 50 har meldt sig til årets første begynderhold. I skrivende stund er
der ikke helt overblik over antallet til Kids Golf og Juniorer, men vi forventer ca. 20 til 30 på
hvert hold. Så alt i alt en rigtig positiv start på dette område.
Banen har været meget fugtig hen over vinter, hvilket har gjort det umuligt at køre med
tunge maskiner, men det tørre, varme forårsvejr de seneste 14 dage, har virkeligt fået tørret
jorden.

golf:
Det er en kæmpe opgave i
forhold til løsning af de
arbejdsopgaver de hver især
har. Det betyder, at når de
ansatte færdes på banen med
deres golfudstyr udenfor
arbejdstid, så nyder de deres
fritidsinteresse og er ikke på
arbejde. Henvendelser bedes
foretaget i arbejdstiden.

Det betyder at vi nu kan komme i gang med vores bunkerprojekt. Gravemaskinen begynder
den 28.3. og iflg. den plan der er lagt, skulle den være færdigt efter ca. 14 dage. Der resterer
så noget ”forskønnelsesarbejde” hvor det er besluttet at lægge rullegræs for at fremskynde
processen.
For at skåne de forreste 9 huller har vi som noget nyt i år besluttet at ”vende” banen, således
at der hver anden uge startes op på det der i dag bliver kaldet bag9.
De to sløjfer er døbt ”Toftumsløjfen” og ”Oddesundsløjfen”. Projektet er ret omfattende, da
det både kræver ny skiltning og ændringer i Golfbox. Vi forventer at være klar omkring 1.5.
På greenkeeperholdet er der sket en enkelt ændring, da Jacob har ønsket at søge nye
udfordringer. Der kommer et par nye til, så holdet hen over sommer kommer til at bestå af 4
personer. Da der samtidig kommer flere og flere frivillige hjælpere til tirsdagsholdet, har vi
en berettiget forventning om, at banen kommer til at stå særdeles flot.
Vi har haft møde med alle KiK og jeg er fuld af beundring og taknemmelighed for den ildhu
og energi der lægges for dagen. Der bliver arbejdet hårdt på at alle – og især de nye – skal
føle sig velkomne og det er jo altafgørende for at fastholde nye medlemmer i golfspillet.
Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig fin sæson 2022.
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Husk aftalen med SuperBrugsen
Aftalen fortsætter i 2022 og går
ud på, at jo flere af golfklubbens

MØDE MED UDVALG
I marts måned afholdt bestyrelsen Informationsmøde med klubbens forskellige udvalg og
bestyrelser for klubberne i klubben. Formålet med mødet var, 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.

medlemmer der handler i SuperBrugsen, Struer, jo flere penge
støtter SuperBrugsen golfklubben med. For hver 100 kr medlemmerne handler for afleverer
SuperBrugsen 1 kr tilbage som
sponsorat til klubben. Når du

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 være konkurrencer og smagsprøver m.m. på banen og i Caféen og Proshoppen vil der
være gode tilbud hele ugen.

har handlet i SuperBrugsen skal
du skrive dit medlemsnr og navn
på bonen og lægge den i bonkassen til venstre for indgang til
cafeen. Tak for din støtte.

GOLFRING VEST 2022
Ønsker du medlemskab af Golfring Vest i 2022, 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 og ynglinge medlemmer. (Tilbuddet kan ikke købes
af Flex-, Distance-, Langdistance- og 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. 1.4.2022 og samtidig bestille starttid på en af
de øvrige baner til d. 1.4.2022. 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 1.1.2022 – 31.12.2022.
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JUNIOR OPSTART TIRSDAG D. 5. APRIL KL. 17.00
Så starter sæsonen endelig. Juniorudvalget vil gerne invitere alle juniorer, nye som gamle, og
deres forældre til junioropstart.
Mens Michael træner med juniorerne vil juniorudvalget fortælle forældrene om planerne for
denne sæson.
Nyhed: Vi har til denne sæson haft Bjarke Larsen på junior-coach-kursus, så han vil deltage til
flere af træningerne. Her vil han medbringe nye spændende øvelser og lege.
Træningstiderne vil igen i år være tirsdage fra 17.00 - 19.00 samt lørdag fra 13.30 - 14.30.
Kender du en ny junior?
Så tag endelig vedkommende med til junioropstart. Vi har alt det nødvendige låneudstyr,
samt man kan deltage gratis til de første 3-4 træninger.
Vi håber at se mange unge mennesker til en ny golfsæson!
/Juniorudvalget.

STRUER GOLFKLUBS OLDBOYS-AFDELING har ca. 85 medlemmer. Man kan være med fra det
år man fylder 55.
Vi spiller golf hver mandag morgen hele året rundt. Vi spiller naturligvis om præmier, men
det absolutte hovedformål med oldboys er det sociale samvær. Efter spil og præmieoverrækkelse er der mulighed for at spise et par stykker smørrebrød. Man behøver ikke tænke på
hvem man nu skal spille med, man tilmelder sig blot inden søndag aften kl. 19.00, så sættes
holdene så man kommer til at spille med forskellige. Det koster 100,00 kr. om året i kontingent og man betaler 20,00 for hver match man deltager i. Ønsker man at spise koster det pt
30,00 kr.
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Udover mandags-matcherne spiller vi matcher med oldboys i Nordvestjysk, Sydthy og Lemvig. En turnering på hver af de 4 baner hvert år. En gang om året spiller vi en match mod tirsdagsdamerne. Hvert år efter sommerferien arrangeres der en 3 dages udflugt, med
overnatning og spil på 3 forskellige baner.
Du melder dig ind i Oldboys ved at tilmelde dig en mandagsmatch i Golfbox under
klubturneringer.
Vi glæder os til at se dig. Venlig hilsen Oldboys

SUBWOOFER OPSTART FREDAG D. 8. APRIL KL. 16.00
Så starter SUBWOOFERNE endelig op igen!
Hvad er det nu SUBWOOFERNE er?
- Det er de mest fantastiske børn i alderen 4 - 10 år, der kommer til leg, golf, hygge og ikke
mindst sjov og ballade.
De træner hver fredag fra 16.00 - 17.00, hvor Struer Golfklub har alt det nødvendige udstyr!
Igen i år er det helt gratis at være Subwoofer.
Har du derfor et barn eller barnebarn der kunne tænke sig at blive SUBWOOFER, så tag dem
endelig med til fredag d. 8. april.

Jeg tror, at 2022 bliver sæsonen, hvor vi får vores første HOLE IN ONE på Subwoof-Arena.
/Michael.
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FRA VORES PRO:
Kære alle – Så er sæsonen skudt i gang!
UNDERVISNING:
Vi starter med en rekord – En positiv en af slagsen!
Pt. er over 50 begyndere klar til sæsonstart, hvilket er ca. 20 stk. mere end årene forinden!
Det er selvfølgelig super godt – Men det giver også lidt udfordringer i min kalender, da
begynder-træningerne selvfølgelig vil fylde mere med et så stort antal.
Jeg bestræber mig på max at undervise 7 timer dagligt, hvorfor det har betydet færre golfskoler/kurser i foråret. Underviser jeg mere, vil jeg ikke kunne opretholde kvaliteten i min
undervisning.
Ønsker du privatlektioner, vil jeg derfor anbefale at du allerede nu, får booket nogle lektioner i min kalender.
Et kursus der dog er oprettet, og stadig er enkelte ledige pladser på - handler om hvordan du
får mere fart i køllen, og derved længere drives! Læs mere om det på min hjemmeside:
https://michaelpedersenprogolf.dk/?page_id=725

Alle fire ”gå til golf” hold er udsolgt!
Opdatering til Trackman 4 har gjort min træning og ikke mindst mine fittinger af udstyr
endnu bedre! Trackman bliver en del af alle mine privat-lektioner, da den også kan benyttes
til bl.a. putning.

En rigtig golfer: Bruden kom
op ad kirkegulvet med sin far,
mens gom og forlover
ventede ved alteret. Da hun
var nået helt op, fik hun øje
på gommens golfkøller, der
stod bag hans stol. Hvorfor
har du dine golfkøller med i
kirken, spurgte hun.
Det her kan vel ikke tage hele
eftermiddagen!

FITTING AF UDSTYR PÅ HØJT NIVEAU!
Pt. Har jeg 162 forskellige skafter, 46 forskellige jernhoveder, 38 forskellige køllehoveder,
hvilket giver en mange mulige sammensætninger! Mizuno, TaylorMade, Wilson & Cleveland
er på hylderne, som til sammen dækker alle niveauer for golfspil.
Udstyr kan hjælpe en del på slagene, specielt hvis det er tilpasset korrekt. Er du i tvivl om
f.eks. en ny driver vil kunne hjælpe dig, så kontakt mig, så kan vi teste det nye udstyr op mod
dit nuværende.
SHOPPEN:
I år har vi udvidet sortimentet af sko. Vi har endnu flere Ecco modeller hjemme, og et bredt
udvalg i Adidas sko, til både herre og damer. Skechers er tilbage i butikken igen med nye
modeller, så mangler du nye golfsko, står vi klar til at vejlede dig.
Sæsonens golftøj er også begyndt at komme op i shoppen, blandt andet fra Daily Sports,
Cutter & Buck, Lexton links, Adidas, Backtee, og som noget helt nyt, får vi også et lille udvalg
af Mizuno tøj hjem til herrene. Der er knald på farverne og på kvaliteten.

Åbningstiderne i shoppen vil fremgå på facebook og på hjemmesiden.
I er altid velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål på 2554 1282 eller
michaelpedersenprogolf@gmail.com
PS. Sæt allerede nu X i kalenderen fredag d. 15. april (Langfredag), hvor både Mizuno,
TaylorMade og fysioterapeuter kommer på besøg på træningsbanen!

Glæder mig til sæsonstarten!
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SCOREKLUBBEN
En klub-i-klubben for kvinder fra 18 år, der primært spiller om eftermiddagen,
så “arbejdsramte” også kan være med!
Formål:
Hyggeligt samvær og et godt spil golf under matchkonditioner… hvor vi HYGGER MAX!
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 til det. Her bliver der også
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!
Der spilles i 2 rækker (A: hcp 0-21,9 slagspil, B: hcp 22,0-99 stableford). Matchfee er kr.30 pr
gang, der betales via MobilePay inden start.
Tilmelding sker via golfbox. Har du ikke prøvet at spille med os før, så er du velkommen til
bare at møde op, eller gerne kontakte en af os i matchkomiéen, så skal vi nok tage dig med.
En rigtig golfer: Golf, golf,

Vi starter op tirsdag d. 5. april 2022.

golf, Martin. Jeg tror, at jeg

Der er ingen krav om at man spiller hver tirsdag.

ville falde død om, hvis du
tilbragte bare én søndag
hjemme fra golfbanen.

Folder - med mere info om Scoreklubben - vil være at finde i damernes omklædningsrum fra
april. Generel info vil også være at finde på Struer Golfklubs hjemmeside.
Matchkomité:

Nu leger du med ilden!

Anitta Olsen. Tlf.: 2849 4634. Lotte Gross. Tlf.: 6029 9035
Bente Vestergaard. Tlf.: 4093 8284

BEGYNDERUDVALGET
I og med at vi allerede nu har omkring 50 begyndere og forventeligt vil der komme flere til i
løbet af foråret, så har vi tilpasset vores begynderkoncept. Inspireret af bl.a. et oplæg fra
Dansk Golf Union har vi taget udgangspunkt især i to forhold.
1) DGU har beregnet, at den gennemsnitlige medlemstid er 9,9 år, hvilket for vores
vedkommende vil sige ca 50.000 kr i kontingentindtægt.
2) De fleste udmeldinger sker i løbet af det andet år.
Vi vil derfor fokusere på at vores begyndere bliver godt integreret i klubben ved at gøre
endnu mere for at finde en passende Klub i Klubben for den enkelte begynder. Med over 50
begyndere så vil det give et større pres på banen end vi er vant til hen over foråret. Heldigvis
har der meldt sig mange frivillige til at hjælpe vores begyndere godt i gang.
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Vi henstiller til at alle klubbens medlemmer tager godt imod vores begyndere og hjælper dem
til rette overalt i klubben.

Har du lyst til forskellige spilformer?
Torsdagsklubben er for alle der er fyldt 60 år (Hvis par, så kun den ene). Vi spiller 9 huller
hver torsdag, hvor vi skifter mellem forskellige spilformer (Fourball, variant af Greensome,
Texas Scramble). Vi starter på hul 1 og hul 10.
I løbet af sommeren arrangerer vi en 2-dages og en 1-dags golftur. Kontingent 50 kr/år

En rigtig golfer: Peter, nu har
jeg slået efter bolden mindst

Vi betaler 10 kr i greenfee hver gang til præmier.

ti gange og jeg har ikke ramt

I 2022 starter vi torsdag d. 24. februar. Mødetid i klubben senest kl 8:30

den endnu.
Bliv ved, skat. Den er
begyndt at virke skræmt

1.
1.
1.

Fra
24. februar
5. maj

Til og med
30. april
30. juni

Seneste mødetid
8.30
8.00

Spil start
9.00
8.30

7. juli
4. august
6. oktober

28. juli
29. september
8. december

7.30
8.00
8.30

8.00
8.30
9.00

Nye medlemmer er meget velkomne. Bare mød op.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til
æ-Torsdagsklubs formand: Maren - mobil 5166 5514
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SHOP I SHOP

1 st k.

2 0 ,-

6 st k. 1 0 0 ,-

Pr is pr . fl.

ET

9 9 ,GOD
T

KØB

Kassesalg 6 st k.

2 9 7 ,-

Pr is pr . fl.

Så pr is
pr . fl.

9 9 ,-

4 9 ,50

Kassesalg 6 st k.

2 9 7 ,Så pr is
pr . fl.

4 9 ,50

Pr is pr . fl.

8 9 ,-

Pr is pr . fl.

Kassesalg 6 st k.

2 9 8 ,Kassesalg 3 st k.

4 2 5 ,-

3 7 5 ,Så pr is
pr . fl.

6 2 ,50

1½ liter

Så pr is
pr . fl.

1 0 8 ,6 6

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
HANDICAPREGULERINGEN ER ÅBEN
Velkommen til en ny sæson, hvor du igen har mulighed for at få dine scores registreret.
Det gik meget uproblematisk med overgang til det nye handicapsystem, og antallet af
indberettede scores steg markant i 2020, endda med meget få spørgsmål til undertegnede.
Vi tager det som et udtryk for at du kan se værdien af, at du med indberetning af alle runder
får et mere retvisende handicap.
Vi forventer at antallet af indberetninger vil stige endnu mere i år. Det skyldes:
-

-

Vi har lært at bruge systemet og kan se fordelene
Teesteder med forskellig banelængde, hvor man kan vælge efter slagstyrke og
forventet spilletid, HUSK AT ANVENDE SCOREKORT efter den banelængde du spiller,
så du får det korrekte antal tildelte slag
Nye elektroniske måder at indberette scores – f.eks. GLFR
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-

Flere 9-hullers indberetninger - mange nye medlemmer og afvekslende baneforløb

Husk at du kan indberette og få regulering for alle runder hvor du har spillet mindst 9 huller
eller mere spillet i rækkefølge. Du kan altså ikke springe nogle huller over for at nå tilbage til
klubhuset.
Vi står som altid klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til handicap, og hjælper med
vurdering af dit spillehandicap, hvis du har været væk fra spillet i en længere periode, på
grund af helbred eller anden årsag.
En rigtig golfer: Har I

Som sagt er målet et retvisende handicap - hvis det er for langt fra virkeligheden kan man let
miste gejsten.

bemærket noget forandret i
mit spil, spurgte en af
deltagerne i den faste
firebold efter et par huller.

Kniber det med scoren anbefaler vi at du prøver en kortere banelængde, det giver også en
helt anden spilleoplevelse – du lærer nye køllevalg fordi du skal spille næste slag fra et andet
sted. Det gør dig også bedre til at spille fremmede baner.
Vi ønsker dig en god og oplevelsesrig sæson

Har du vasket køllerne?

Jan Dalskov – Handicapudvalget
NYT FRA BANEUDVALGET/ GREENKEEPERNE.
Greens: I forbindelse med sæsonstart vil greenkeeper teamet have ekstra fokus på at få greens til at
være så jævne som overhovedet muligt.
Vi starter derfor med at dybdelufte greens hvorefter der kommer topdress på, samtidig vil greens bliver
tromlet flere gange end vi tidligere har gjort.
Det betyder at greens i en periode vil opleves lidt ”langhåret” men de skulle gerne blive mere jævne.
Når jorden har sat sig, vil græsset blive klipper ned så greens forhåbentlige bliver både hurtige og
jævne😊.
Der er blevet taget nogle jordprøver af greens i vinters, det står faktisk rimeligt godt til med vores
greens, men for at det kan fortsætte vil der blive udlagt noget grundgødning, som betyder at greens i
en periode vil se meget hvide ud, men bare rolig det er fordi vi så lige har bragt det ud😊
Teesteder markeringer:
Som noget nyt vil farvemarkeringer på teesteder bliver skiftet ud med numre og når i udskriver scorekort via golfbox vil det fremgår af scorekoret hvilken teested I skal spille fra, der vil være mulighed for i
golfbox at ændre teestedet inden udskrivning af scorekortet.
Baneguide:
Klubben er blevet tilknyttet GLFR som betyder at klubbens medlemmer gratis kan downloade en
elektronisk baneguide på mobilen, brug den det bliver rigtig godt. Baneguiden vil løbende blive
opdateret med afstandsmarkeringer m.m.
Ændring af baneforløbet:
Bestyrelsen har godkendt at vores nuværende for9 fremover kommer til at hedde Toftumsløjfen og
bag9 kommer til at hedde Oddesundsløjfen.
Det vil komme til at fremgå af scorekortet, og med tydelige markeringer på Banen, om vi starter runden
på hhv. Toftumsløjfen eller Oddesundsløjfen.

HJÆLP OS TIL AT BLIVE ENDNU BEDRE
Struer Golfklub har også i år 2022 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 bl.a. kan lave større forbedringer på banen.
• Privatpersoner, virksomheder og selskaber kan give en gave på minimum 200 kr. om
året til klubben og få fradrag for beløbet i ens egen skat.
• Golfklubben vil kunne modtage arv, uden der skal betales arveafgift
• Vigtigst er, at klubben får udvidet adgang til at få momsfradrag af golfklubbens
udgifter.
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En rigtig golfer: Dit slag
havde nær ramt mig i
hovedet, hvorfor råbte du
ikke ”fore”?
Det gik så hurtigt, at jeg slet
ikke kunne nå det.
Du havde da ellers tid nok til
at råbe ”Satans.”

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. I 2022 bruger vi indtægten til at
bidrage til en forhåbentlig færdig-renovering af bunkers.
VI HAR BRUG FOR DIG
For at blive godkendt af SKAT skal mere end 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 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 tilsagnet, der kan fås i
sekretariatet. 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.
HVAD BETYDER DET FOR DIG
Du vil med et bidrag på 200 kr. få 25% tilbage i skat. Du betaler altså reelt kun 150 kr. til
klubben. Med tiden vil den samlede besparelse for klubben kunne medvirke til en reduceret
stigning i kontingenterne, som vi allerede har set det i 2021 og 2022, og på den måde kan det
ende med at blive en god forretning for både dig personligt og for klubben. Og da klubben jo
også er dig, er det en rigtig Win-Win. Fradraget modtager du automatisk. Vi klarer alt bøvlet.
DETTE SKAL DU HUSKE I FORBINDELSE MED DIN TILMELDING SOM GAVEGIVER I 2022:
•

•

At overføre beløbet du vil give i år 2022 til Struer Golfklub på
registreringsnr: 9119, kontonr.: 0000274607.
(Tekst på overførslen: Dit DGU-medlemsnummer + ”Gave”).
At returnere ovenstående i udfyldt stand, enten ved fremsendelse til info@struergolfklub.dk , eller ved indlevering i brevsprækken/postkassen ind til kontoret.
(CPR.nr. kan ringes ind til kontoret).
PS – Det er vigtigt vi får oplyst dit cpr.nr./CVR.nr., så du kan opnå fradrag for gaven.

GREENFEE FOR STRUER GOLFKLUBS 18 HULS BANE – 2022
Seniorer / Flexmedlemmer / Hverdagsmedlemmer kr. 350,Juniorer
kr. 175,½ greenfee kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra nedenstående klubber:
Aars Golfklub, Ikast Golfklub, Lemvig Golfklub, Morsø Golfklub, Nordvestjysk Golfklub, Skive
Golfklub, Sydthy Golfklub, Trehøje Golfklub, Tullamore Golfklub og Viborg Golfklub.
Rabat på 100 kr. alle dage kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra nedenstående klubber:
Holstebro Golfklub og Storådalens Golfklub.
Fast pris på 200 kr. alle dage kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra nedenstående klubber:
Herning Golfklub og Dejbjerg Golfklub.
Fast pris på 225 kr. alle dage kan spilles af fuldgyldige medlemmer fra Løgstør Golfklub.
Fuldgyldige senior gæstespillere, der spiller med et fuldgyldigt medlem af Struer Golfklub,
betaler 200 kr. pr. pers. – 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.
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Alle greenfeegæster på 18 huls banen har gratis adgang på Pay & Play banen, ligesom alle
betalende greenfeegæster har gratis træningsbolde på Drivingrange.
BRUG GLFR APP'EN TIL AT HOLDE STYR PÅ DINE GOLFRUNDER
Vi anbefaler, at du downloader GLFR app’en inden din næste runde i Struer Golfklub. Ved at
sætte telefonen på flymode kan du spare strøm og stadig bruge app’en.
BANEGUIDE OG AFSTANDE MED GPS.
I GLFR app’en finder du vores baneguide. Med et enkelt tryk kan du få afstanden til et hvilket
som helst sted på banen, så du aldrig er i tvivl om, hvor langt der er til green, sø eller lign.
SCOREKORT
Med det digitale scorekort i GLFR kan du nemt holde styr på din score – helt uden brug af et
fysisk scorekort. Fører du score i løbet af runden, kan du se hele din runde bagefter - slag for
slag. Er du ny bruger af GLFR, finder du en vejledning til hvordan GLFR fungerer
her: http://www.glfr.com/for-spillere/?lang=da
HJÆLP OS MED AT HOLDE TERRASSEN PÆN
Vi har frivillige der yder en stor indsats for at holde terrassen og området omkring terrassen
pæn og indbydende.
Vi opfordrer derfor til, at man sætter stole på plads når man forlader området og at cigaret
skodder og servietter m.m. IKKE smides på fliserne eller i blomsterkummerne.
TURNERINGSKALENDER 2022
Årets turneringskalender er lagt fast, datoerne ligger allerede i Golfbox.
Vær opmærksom på at Grundlovsdag og Pinsedag i år falder den 5. juni, derfor er Ægtepar
matchen flyttet til søndag den 12 juni, med gunstart kl 9:00.
Se på golfbox og løbende på opslagstavlen i klubhuset for yderligere information.
Dato
24. april
5. juni
12. juni
7. august
27+28. august
17+18. september
25. september

Åbningsmatch
Pinsemorgen match
Ægtepar match
Sommer match
Klubmesterskab – Slagspil
Klubmesterskab - Hulspil
Afslutnings match

Sponsor
Struer Transportcenter & Sport 24
Advokatfirmaet Smith Knudsen
Astrup Optik
Lemvig Beton

Struer Energi

