
 

 
Nu hvor sæsonen for 2021 er på det sidste, så kommer dette 

årets sidste nyhedsbrev. 

FORMANDENS BERETNING 

Formandens beretning i uddrag fra generalforsamlingen den 22. nov. 2021. Beretningen kan i 

sin helhed findes på klubbens hjemmeside primo januar 2022. 

20/21 har været meget specielle år. På mange generalforsamlinger landet over vil der ganske 

givet blive talt om de negative konsekvenser af Covid 19 epidemien, men det har ikke påvirket 

klubben negativt – snarere tværtimod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har været nedlukninger i cafe og shop, men selve klubben har profiteret af de mange, der 

har måttet aflyse udlandsrejser og tilbringe sommeren i Danmark. Antallet af greenfee spillere 

er gået fra sidste års 4931 til ikke mindre end 5800 – en stigning på 17%. 

ØKONOMI: Årets resultat på 20.209 kr er ikke særligt prangende. Tallet er påvirket af ind-

tægter for forskellige tilskudsordninger i forbindelse med Covid 19, samt momskompensation. 

I alt godt 172.000 kr og modsvarende har vi så brugt flere penge på bunkerprojektet end 

forudsat. Bunkerprojektet har været en stor ubekendt og krævet en stram omkostningsstyring 

for at holde økonomien på sporet. 

MEDLEMSUDVIKLING: Vi har haft en nettofremgang på 14 aktive. Vi har med 60 

begyndere haft det højeste begyndertal i flere år, men vi har også haft en afgang på 60 

medlemmer. Dertil kommer nye medlemmer, der ikke har gennemgået begynderforløbet. 

Årsagerne er ikke utilfredshed med klubben, men faktorer som alder, sygdom, flytning og 

manglende tid. Subwooferne har været en bragende succes. Vi har fået 12 nye og er nu op på 

25 aktive. Til træning er der altid mellem 15 og 20. Michael driver værket og gør det så godt, 

at det har givet genlyd helt til København og derfor var Michael den 13.11. på landsseminar 

for at tale om projektet. For juniorernes vedkommende er der 16 deltagere, der kommer flittigt 

til træning. 

Nyhedsbrev 

November 

2021 

Meddelelser fra 

sekretariatet: 

Ændring af medlemskab: Iflg 

vores vedtægter skal udmeldelse 

eller overgang til passivt 

medlemskab ske skriftligt til 

sekretariatet inden 1. dec. 

Udmeldelse eller overgang til 

passivt medlemskab skal ske ved 

skriftlig anmodning til sekretariatet 

senest 30. nov. 2021 på mail til: 

info@struer-golfklub.dk. 

Vær opmærksom på, at du skal 

modtage en bekræftelse på dit ønske 

om ændring af medlemsstatus. Sker 

det ikke, så kontakt Jette. 

Udmeldte eller passive medlemmer 

kan alene spille Pay&Play baner 

mod betaling og er ikke medlem af 

Dansk Golf Union. 

 

 

 

Thagårdvej 16, Humlum, 7600 Struer 

www.struer-golfklub.dk Tlf.: 97 86 17 29 
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Der har været afholdt weekend golf for begyndere. Her startede 17 personer, som alle har 

meldt sig på begynderkursus til næste år. Det blev finansieret af DIF/DGI’s genstartspulje og 

med Michael som tovholder og idemand. 

BANEN: Banen har stået rigtig flot i år. En kombination af vejr og godt greenkeeperarbejde 

kan ses og jeg har hørt mange gæster udtale sig positivt om banen. Vores 1. greenkeeper søgte 

i løbet af året nye udfordringer. Vi valgte at give Morten chancen og han har bestemt ikke 

skuffet. Det førte til at vi pr. 1. 10. udnævnte ham til chefgreenkeeper og det er min 

overbevisning, at vi vil få rigtig meget glæde af hans evner fremadrettet. 

Et af de helt store projekter har været renovering af bunkers. Det startede ud som en simpel 

udskiftning af sand og endte ud med at blive en reel ombygning af bunkers og dræn. Der har 

været bump på vejen. Nogle dræn var mere krævende end forventet og så er der jo historien 

om vandreklitterne på Struer Golfbane. Det var træls for det var noget rigtig godt sand, der 

ikke egnede sig til den jyske vestkyst. Pengekassen tillod ikke fuldstændig færdiggørelse af 

projektet sidste år. Vi mangler fortsat at renovere 10 bunkers og tildække 5. Det projekt regner 

vi med at gå i gang med her i vinter. 

I forbindelse med bunkeromlægningen skal vi have lavet en ny baneguide og vi vil benytte 

lejligheden til at ”vende” banen, således at der hver anden uge startes på det nuværende hul 

10. Samtidig ændres farverne på teestederne til tal, så kræver det nye skilte, nye markeringer 

og ændringer i golfbox. 

Det vil blive etableret 2 el-ladestandere på P-pladsen sponseret af Per Thusgaard og Jysk 

Energi. 

TEEBOX: Vi har længe forventet at opstille en simulator på banen. Firmaet, der leverer disse 

bokse – uden omkostninger for klubben – skulle selv søge byggetilladelse, men det har været 

en vanskelig proces. Vi forventer at byggetilladelsen er på trapperne og forventer at boksen 

kan stilles op ultimo 2022.  

UGE 28: Igen i år afholdte vi vores efterhånden berømte 50 kr uge i uge 28. Forventningerne 

var skruet lidt i vejret og vi blev ikke skuffede. Det blev rekordernes år: I alt fik vi 1275 gæ-

ster mod 913 året før og på pengesiden blev det til en indtægt på ikke mindre end 82.245 kr. 

Der var en fantastisk stemning gennem hele ugen og alle frivillige hjælpere gjorde et stort 

stykke arbejde. Gæsteundersøgelserne viste at besøget i Struer havde været helt fantastisk- 

dejlig bane, god mad og man følte sig meget velkommen. Stor tak til alle der var med til at 

præsentere Struer Golfklub på denne fantastiske måde. 

GOLFRING VEST: Også næste år fortsætter Golfring Vest på uændrede vilkår. Mange af os 

synes godt om muligheden for at spille 6 baner for 600 kr. 

CHARITY MATCH: Efter nogle års pause vil vi igen i 2022 forsøge at gennemføre en 

Charity Match i samarbejde med Struer Kommune. Det er turneringen, hvor klubben stiller 

med 3 mands hold, som så får tildelt en kendis. Det er meningen, at greenfee pr hold sættes til 

10.000 kr, og overskuddet går til et velgørende formål, som kommunen udpeger. Matchen er 

berammet til 20.05.2022. 

EN STOR TAK: Jeg vil slutte af med at rette en stor tak til alle, der støtter og hjælper Struer 

Golfklub. Tak til vores sponsorer som år efter år gør det muligt at drive denne klub. Tak til 

alle frivillige, som hver dag lægger et kæmpe arbejde her i klubben, hvad enten det er på 

Meddelelser fra 

sekretariatet: 

Åbningstider:  

01.10.2021-31.03.2022 

Mandag – Torsdag: 08.00-12.00 

Ferielukket:  

06.12.2021-07.01.2022 (begge 

dage inkl.) 

Opråb fra kasseren: Kontingent-

opkrævning for 2022 udsendes 

snart. Spar klubben for admini-

stration og tid og tilmeld kontin-

gentet til PBS med følgende 

informationer: 

Beløbsmodtager: Struer Golfklub  

PBS nr: 03248844 

Deb,gr.nr: 00001 
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banen, i klubber i klubben og andre udvalg. Tak til Iren og Michael for at være med til at 

skabe liv i klubben. Og sidst men ikke mindst tak til øvrige medarbejdere, bestyrelse og 

samarbejdspartenere, der gør arbejdet i golfklubben til en fornøjelse. 

 

 

 

 

JUNIOR 

Supersæson 

Sæsonen 2021 sluttede træningsmæssigt medio oktober, efter vores juniorer igen i år leverede 

en super indsats på træningssiden. Fremmødet er meget tæt på 100% alle tirsdage, trods vejret 

til tider var i den sløje ende af skalaen. 

Om det er træningsindsatsen der giver de gode resultater vides ikke med sikkerhed, men det 

blev til samlet sejr til sommerlejr. 

Til en typisk tirsdags træning møder der 15-16 juniorer op. Det antal vil vi selvfølgelig gerne 

der vokser i de kommende år. Et af initiativerne for at øge det er Subwooferne. 

Subwooferne er de helt små fra 4-10 år, som træner/leger fredage fra 16.00 – 17.00. Ca. 20 

børn møder trofast op til golfrelaterede lege, øvelser og ikke mindst en runde på ”Subwoof-

arena” der er de 5 huller på træningsbanen. Der spilles med tennisbolde og plastisk udstyr, så 

succesraten for et godt slag forhøjes!  

Subwooferne har i år gjort det så godt, at Michael var inviteret til junior landsseminar, for at 

fortælle om successen. 

 

 

 

JUNIORUDVALGET 

 

 

En ikke så ubetydelig sidehistorie til vores juniorer og subwoofere er, at halvdelen af børnene 

er piger! Det er der ikke andre klubber i Danmark der kan bryste sig af. 

Hen over vinteren vil juniorerne mødes et par gange, hvor biograftur og simulator golf i Ikast 

er på programmet. 

Juniorudvalget har givet sig i kast med en opgradering af juniorbagrummet, som bliver 

renoveret. Det gamle var blevet hullet, hvorfor nogle bags sommetider har været ramt af 

regnvejr. 

Har du børn/børnebørn der kunne være interesseret i junior eller Subwoof golf, så kontakt 

endelig Michael. 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK! Aftalen 

med 

SuperBrugsen 

Aftalen fortsætter i år 2022 

og går ud på, at jo flere 

medlemmer der handler i 

SuperBrugsen, Struer jo 

flere penge støtter 

SuperBrugsen Golfklubben 

med. For hver 100 kr 

medlemmer handler for 

afleverer SuperBrugsen 1 

kr tilbage til klubben. 

Skriv dit medlemsnr og 

navn på kassebonen og læg 

den i bonkassen i klubhuset 

ved indgang til cafe. 
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KONTINGENTSATSER 2022 

  

 ÅRSKONT 2 RATER 03.01.22 01.06.22 DISTAN-

CE 

OVER 50 

KM 

SENIOR 5300 5400 2700 2700 3300 2450 

SENIOR 100 KM+ 2400 2500 1250 1250   

FLEXMEDLEM 1800      

19-25 ÅR. YNGLING 2500 2600 1300 1300 1800 1650 

STUDERENDE 2500 2600 1300 1300   

JUNIOR I 0-9 ÅR 1050 1150 575 575 850 750 

JUNIOR II 10-13 ÅR 1250 1350 675 675 1050 1000 

JUNIOR III 14-18 ÅR 1500 1600 800 800 1250 1100 

KIDS U/DGU KORT 0      

PASSIV 400      

BAGSKAB 60 CM 550      

BAGSKAB 80 CM 650      

EL I BAGSKAB 200      

SCOOTER M/EL 850      

EL-BIL I CARPORT 

M/EL 

950      

BENZIN BIL I 

CARPORT 

700      

 

Distance og langdistancemedlemskab kan ikke tegnes i bopælskommunen. Fuldgyldtigt medlemskab af en anden dansk 

golfklub er påkrævet. 

Senior 100 km+ kan tegnes af seniorer, der har over 100 km fra bopæl til Struer Golfklub. Her gælder samme retningslinier og 

rettigheder som øvrige seniorer med fuldgyldigt medlemskab. Dog kan Senior 100 km+ IKKE tilkøbe Golfring Vest medlemskab. 

Flexmedlemmer skal tidligere have haft et DGU-medlemskort og har følgende rettigheder: 

• Modtager DGU-medlemskort via Struer Golfklub 

• Handicapregulerer selv via Golfbox 

• Fri og gratis benyttelse af driving range 

• Frit og gratis spille på par-3 banen 

• Må deltage i Club 37 mod betaling af halv greenfee på torsdagsmatcher (9 huls matcher) og betaling af fuld greenfee på 

18 huls matcher 

• Betale fuld greenfee ved spil på Struer Golfklubs 18 huls bane, samt alle øvrige golfbaner 

Flexmedlemmer har ikke/må ikke: 

• Deltage i klubberne i klubben (udover Club 37) 

• Deltage i klubmesterskaber 

• Rabat på greenfee i de samarbejdsklubber Struer Golfklub har indgået rabataftaler med. 

• Rabat på greenfee ifølge med et fuldgyldigt medlem af Struer Golfklub 

• Mulighed for at medtage en gæstespiller til reduceret greenfee. 

Subwoofer/Kids Golf er for børn mellem 7 og 9 år. Der er gratis undervisning fredage fra kl. 16-17. Gratis benyttelse af 

træningsfaciliteterne og par-3 banen. 

Udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab skal meddeles Sekretariatet skriftligt inden udgangen af november måned 

for at gælde det efterfølgende år. Omfatter alle medlemskategorier uanset alder og rettigheder. 
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ONSDAGSHERRENE 

NÆSTEN NORMALT ÅR 

 

Vi har haft et næsten normalt år med afvikling af 21 matcher, alle med god tilslutning. Dog måtte vi aflyse afslutningsmatchen 

grundet banelukning. 

Fire Gunstarter blev afviklet med fælles spisning, flere og flere møder op til denne form, hvor man bliver blandet i ”Boldene” 

med ”tilfældige” spillere. 

Der er bevilliget kr. 3000 til ungdomsarbejdet. Vi havde glæden af 12 sponsorer i år, tak til dem. En ny betalingsmodel, hvor 

spillerne kunne betale for hele året på en gang, blev godt modtaget og 25 spiller benyttede sig af denne løsning. 

Kommunikationen til spillerne foregår på Facebook, hvor vi har 125 med, så meld dig her, såfremt du vil følge 

Onsdagsherrerne. 

Den gennemgående turnering blev i år vundet af Jens Vestergård. 

På generalforsamling blev Peter Boisen nyvalgt, da Karsten Sørensen ikke ønskede at fortsætte – TAK – til Karsten for indsatsen. 

På vegne af Onsdagsherrerne / Arne Trinderup 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGYNDER 

MANGE BEGYNDERE 

 

I begynderudvalget har vi haft et travlt år med mange begyndere. Heldigvis har vi også haft mange frivillige, som vi kunne 

trække på. Vi har efter behov kunnet indkalde ekstra hjælp til torsdagsmatcherne. Begynderne har deltaget i træning, aflagt 

slagprøver, deltaget i regelundervisning, deltaget i lørdagsmatcher og torsdagsmatcher. Et ret omfattende program, som vi har 

haft ca. 60 begyndere igennem. Udover en tak til de frivillige, så takker vi især Steen Poulsen for at have stået for mange af 

lørdagsmatcherne. En tak skal ligeledes lyde til Karl Lauridsen, som har gået mange runder på den store bane med de begyndere, 

der ikke har haft mulighed for at deltage i torsdagsmatcherne.  

Begynderudvalget mødes igen til januar i det nye år. Her vil vi give begynderforløbet et 

grundigt eftersyn og måske er tiden inde til at gentænke hele forløbet. Tak for i år og 

velkommen til de nye medlemmer. 

Michael Pedersen 

Poul Villadsen 

Bruno Dahl Bruun 
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TIRSDAGSDAMERNE 

ÅBEN FOR ALLE 

 

Vi er ca 35 damer der mødes hver tirsdag morgen for at hygge os med et spil golf. Vi starter golfsæsonen den første tirsdag i 

marts måned hvor vi afholder generalforsamling.  

Alle har mulighed for at være med uanset handicap. Vi spiller stabelfort og gør meget ud af at vi spiller med forskellige 

personer. På den måde lærer den enkelte forskellige personer at kende. Der er nogle der spiller 9 huller og andre spiller 18 

huller. Vi spiller hver vores eget spil, men den sociale hygge er i højsæde. 

I løbet af sæsonen har vi forskellige udflugter til andre golfklubber. Vi spiller en match mod Lemvig golfklub og en match mod 

Struers Old Boys. 

Vi spiser sammen et par gange i løbet af sæsonen. Vi slutter året af med en julefrokost i december. 

Har du lyst til at være med i vores sociale klub kan du kontakte  

Tove. 4523314680 

Anne Marie  25767775 

Sonja. 20435446 

 

SCOREKLUBBEN 

 

 

 

Vi starter igen tirsdag d. 5. april 2022. Glæder os til at 
se Jer!  

Brochure vil være at finde i klubhuset til foråret. Skulle du 

være interesseret i at blive sponsor, kender én der kunne 
være interesseret eller har du evt. et spørgsmål, så er du altid 
velkommen til at kontakte én af nedenstående:  

Anitta Olsen  Lotte Gross  Bente Vestergaard 

Tlf.: 2849 4634 Tlf.: 6029 9035 Tlf.: 4093 8284 

TAK TIL ALLE SPONSORER FOR SÆSONEN 2021 
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REGIONSGOLF 2022 

 

Struer Golfklub deltager i 2022 i Regionsgolf Danmarks veteranrækker i hulspil med 3 til 5 

hold. I maj og juni spiller vi 6 kampe i puljer 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. Puljevindere går videre til mellem- og finalerunder. Puljetabere 

rykker ned i næste række. 

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 men niveauet er nogenlunde jævnbyrdigt indenfor de enkelte 

rækker). 

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 2022. Der spilles i 5 

rækker, så man møder spillere der er nogenlunde jævnbyrdige. I 2022 regner vi med 

at deltage med 1 B-hold, 1 C-hold og 2 D-hold. Her kan vi deltage med yderligere 1 

D-hold. 

 

GREENFEE-PRISER 

2022: 

18-HULS BANEN: 

SENIOR: 350 kr 

JUNIOR: 175 kr 

GÆSTESPILLER IFØLGE 

MED MEDLEM: 200 kr. 

Medlemmer må tage 3 

gæstespillere med med til 

200 kr pr bold, hvis de er 

medlem af en anden golf-

klub. Klubbens medlem 

skal spille med. Gælder kun 

for fuldgyldige medlemmer 
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Super veteran rækken: 

Deltagere skal være fyldt 70 år inden udgangen af 2022. Da vi kun er tvunget til at 

deltage med 1 B-hold og 1 C-hold, Kunne vi overveje at deltage med 1 Super 

Veteran hold. Vi må dog erkende at det kanl trække spillere fra vores bedste hold, og 

forringe vores mulighed for at bevare positionerne for de 60 – 69 årige i 

vetranrækkerne. 

 

Vi har oprettet en turnering på Golfbox, hvor du skal tilmelde dig. Gælder også tidligere 

deltagere. 

Turneringen hedder: "Tilmelding til Regionsgolf 2022" med spilledato den 15. november 

2021. 

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. 

På basis af tilslutningen - specielt antallet af damer - vil vi indstille til Struer Golfklub, hvilke 

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 15. januar 2022 kl. 12:00 

.På vegne af holdlederne 

Carsten Juul & Jan Dalskov 

 

OLD BOYS 

NÆSTEN 100 MEDLEMMER 

 

Alle der er fyldt 55 ved udgangen af året og er medlem af Struer Golfklub, har mulighed for at 

spille golf i Old Boys hver mandag. 

Vi er lidt under 100 medlemmer, som nyder samværet med et spil golf med skiftende spillere. 

Vi spiller så vidt muligt hele året, bortset fra helligdage og perioder med banelukning. 

Tilmelding foregår på Golfbox under Klubturneringer inden kl. 19 søndag aften og alle får en 

mail med starthul og starttid senere på aftenen. 

Vi spiller både 18- og 9-huller i flere rækker, men sådan, at der er mulighed hyggeligt samvær 

i Cafeen med snak, præmieoverrækkelse og spisning for dem der har bestilt mad søndag aften.  

Ud over vores mandagsmatch har vi planlagt en årlig match og en årlig 3 dages tur i august 

sammen med Tirsdagsdamerne og afvikler 4 matcher mod vores samarbejdsklubber Lemvig, 

Nordvestjysk og Sydthy fra maj til august.  

Kontaktoplysninger på et af bestyrelsesmedlemmerne, kan findes på Struer Golfklubs 

hjemmeside under Medlemmer / Old Boys. Er man interesseret i at blive medlem, melder man 

sig blot til en af vores mandagsmatcher på Golfbox og møder op mandag morgen. 

Alle er velkomne 

På vegne af Old Boys bestyrelse 

Carsten Juul 

 

 

 

GREENFEE-

PRISER 2022: 

PAY&PLAY 

BANEN: 

SENIOR: 125 kr 

JUNIOR: 75 kr 

SÆSONKORT: 

SENIOR: 1000 kr 

JUNIOR: 500 kr 

Leje af bag og jern:  

100 kr 

Leje af trolley: 30 kr 

Leje af buggy – 18 

huller: 250 kr. 

 

 



9 

STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbent alle ugens dage 
7.30 -21.0 0

Ølbyvej 30 , St ruer
Købmand Carsten Mortensen

Vest jydsk Agr o

ALTID

 tættere på

v/ Lars Pedersen

Østergade 10 .  7600 Struer .  Tlf.  9691 0050

IND
RETNINGS
FABRIKKEN
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