
Vigtig information til Struer Golfklubs medlemmer 
Information fra Baneudvalget / greenkeeperne 
De sidste to uger har de frivillige og greenkeeperne arbejdet benhårdt på at få banen så 
klar som muligt, til åbningen Skærtorsdag. 

Pga. den megen nedbør henover vinteren, har det ikke været muligt at påbegynde klipning 
og pleje af banen før uge 13. Græsset var på det tidspunkt mange steder meget højt og 
tykt. Der er derfor blevet klippet store græsmængder af over kort tid, hvorfor bl.a. greens 
og fairways er meget lyse.  
Inden der kan klippe længere ned skal der mere vækst i græsset, ellers risikerer vi, at 
græsset går helt i stå. 

På hullerne 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 og 18 er der områder i roughen der stadig er 
meget bløde og våde. Der er derfor områder der p.t. ikke er blevet klippet. 

Ved rimfrost på banen 
I april måned kan vi stadig risikere rimfrost i morgentimerne.  
Hvis du kommer en morgen, hvor der er frost på banen, vil der på 1. tee stå et skilt 
”Banen er lukket til kl. 9.00 pga. rimfrost”. – Banen er ved denne skiltning først åben for 
spil fra kl. 9.00. 

Vi vil gerne rette en kæmpe tak til alle de frivillige der de sidste par uger har knoklet for at 
få banen op at stå. Det har været en fantastisk hjælp – 1000 tak. 

Vi ses derude. Pas godt på jer selv, hinanden og banen. 

 

18 huls banen og Par-3 banen åbner Skærtorsdag. 
  
Retningslinjer for spil på 18 huls banen / Par-3 banen. 
Scorekort finder du i stativet i Kellmann reklamebilen foran 1. tee / På 
væggen i læskuret ved 1. tee. 

● 18 huls banen er åben, men KUN for medlemmer. 
 
Der SKAL bookes starttider i Golfbox, men starttider skal ikke bekræftes.  
 
Der må gerne spilles klubber i klubben, men alle retningslinjer, jf. denne, skal 
overholdes. 
 



● Par-3 banen er åben for medlemmer og personer der allerede har købt Årskort 
for 2020.  
 

● På begge baner er det kun tilladt at spille 1- og 2-bolde og man må ikke slå sig 
sammen undervejs. 
 

● På 18 huls banen møder du op max. 10 minutter før din starttid – Vent i bilen 
og gå først til 1. tee, når du skal slå ud. 
På Par-3 banen bliver du ligeledes i bilen og går først til 1. tee, når du kan se 
der er ledigt. 
 
Under runden – Gælder begge baner 

● Der må ikke lukkes igennem. 

● Kørsel i buggy er kun tilladt for medlemmer der er godkendt til buggy for 
dårligt gående, samt medlemmer der selv har scooter eller buggy. 
Max. 1 person i en buggy. 
Kørsel skal overalt ske med omtanke og så vidt muligt skal kørsel ske på veje 
og stier. Kør ikke op på forgreens og parker i semirough eller endnu bedre, på 
stierne. 

● Del ikke udstyr med andre 

● Hold god afstand under hele spillet 

● Flagstænger og hulkopper må ikke berøres 

● River i bunkers er fjernet, så der kan forekomme fodspor – Brug foden til at 
jævne overfladen 
 
Efter runden 

● Ingen håndtryk eller kram 

● Forlad klubben straks runden er færdigspillet 
 

● Bagrum: 1 person ad gangen. Ind- og udgang skal ske fra døren mod 
indspilsgreen (ikke over gårdspladsen, da den tilhører vores nabo). 
 

● Vaskepladsen: LUKKET  

● Klubhuset: LUKKET  

● Træningsfaciliteterne: LUKKET 

● Banetoiletterne: LUKKET  
 



● Proshoppen: Se åbningstider på hjemmeside og FB. 

● Sekretariatet: LUKKET for personlig henvendelse. 
 

● Café Humlum: Take away tilbydes fra d. 9.4.2020. Bestilling skal ske pr. 
telefon. Udlevering sker efter nærmere anvisning fra køkkenet. 

Overholdes ovennævnte ikke, er vi nødt til at lukke hele anlægget. 
 
Rigtig god Påske. 
 
Med venlig hilsen 
Struer Golfklub 


