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I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

• Inger Margrethe Stubbergaard – En af hverdagens golfhelte 

• Simulatorgolf 2022-2023 

 

Inger Margrethe Stubbergaard - En af hverdagens golfhelte 

Golfdagen – en del af anerkendelsen 

 

 

 

 

 

 

 
”Udover anerkendelsen blev 12 af hverdagens golfhelte, som blev fundet blandt feltet af nominerede, 
inviteret til at deltage i ”golfdagen” den 7. september, som var en dag med undervisning, konkurrencer og 
forkælelse i form af god mad. Der var ligeledes spillere fra DGU's landshold til stede på dagen. Golfdagen er 
sponsoreret af GF Forsikring, og her forklarer Brian Bisgaard, partneransvarlig hos GF Forsikring, at det er 
vigtigt at anerkende det gode arbejde: 
 
- Der findes hundredvis af frivillige ildsjæle landet over, som i stilhed knokler for den lokale golfklub. I GF 
Forsikring støtter vi op om prisen, fordi vi rigtig gerne vil give noget tilbage til nogle af de ildsjæle, som i det 
daglige måske ikke får den anerkendelse, de fortjener. Golfdagen er deres dag!” (Fra golf.dk) 
 
Det er en jury bestående af tre medlemmer fra DGU og to medlemmer fra GF Forsikring, der blandt de 
nominerede udvælger 12 ildsjæle med en særlig god historie, som får et diplom samt adgang til at deltage i 
golfdagen. 
 
Hverdagens Golfhelte er startet i 2022 og vil være en årlig tilbagevendende begivenhed. Hold øje med 
Golf.dk og Golf.dk's nyhedsbrev, så du er klar til næste års kampagne. 
 
Også et stort tillykke fra FGK, for der er ingen tvivl, Inger Margrethe er en af de mange mange frivillige i 
klubben, der yder en fantastisk indsats, og uden både Inger Margrethe og alle jer andre, ville vi ikke have 
den dejlige klub vi har i dag. 
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Hold svinget ved lige i vinterperioden 
benyt dig af tilbuddet om at spille 

SIMULATORGOLF 
 
Den 1. oktober er vi klar til at starte simulator golfsæsonen, begge vores simulatorrum er nu udstyret med 

det sidste nye i laser projektorer med en ansi lumen (lysstyrke) på hele 6.000 (de gamle projektorer var 

4200, og dem der prøvede simulatorerne i vinters, hvor simulator A havde fået den nye projektor, kunne 

virkelig se forskellen. 

 
4200 ansi lumen lampe                               6000 ansi lumen laser 

Hvis du har lyst til at være med i år, så kan du enten betale pr. time (pr. simulator) for op til 4 personer eller 

du kan købe et sæsonkort, der gælder fra 1. oktober til 31.august (september bruges til klargøring til 

sæsonen. 

Desværre er vores udgifter til el til simulator PC, skærm, Projektor og varme i lokalerne steget betragteligt i 

de sidste 6 måneder, og derfor har vi været nødt til at forhøje priserne på både timebooking og for 

sæsonkortet.  

 

Timepriserne for brug af simulatorerne er: 

Medlemmer kr. 250,- pr. time For op til 4 personer pr. simulator 

Gæster kr. 350,- pr. time For op til 4 personer pr. simulator 

Hvis du, i Golfbox, booker en tid i en simulator, skal du kontakte sekretariatet for at få en engangskode til 

døren.  

Sæsonkort 1.10 – 30.9 koster: 

Medlemmer kr. 1.200,- Gæster kan tages med for kr. 150,- for op til 4 timer 

Ikke medlemmer kr. 2.000,- Gæster kan tages med for kr. 200,- for op til 4 timer 

Sæsonkort bestilles i sekretariatet, hvor der udleveres en kodet nøglebrik til simulatorrummet 

Hvis du allerede har en nøgle fra sidste år, får du en separat e-mail, med tilbud om fornyelse. 

 


