
Julehilsen og lidt nyheder fra formanden 

 

Kære alle,  

 

Jeg vil lige benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen en glædelig jul samt et godt nytår! 

 

Tusind tak for endnu et fantastisk år i Holmsland Klit Golfklub med hyggelige stunder og masser af dejlig 

golf på vores fantastiske bane! 

 

Tusind tak for en fantastisk indsats til alle frivillige og udvalgsmedlemmer som også i år har ydet en kæmpe 

indsats! 

 

Og naturligvis en kæmpe tak til John for også i år at holde vores klub i højsædet og greenkeeperstaben for 

at holde banen i super stand! 

 

Som tidligere meddelt, meldte Meik jo desværre fra til at være træner hos os i den kommende sæson, da 

han skulle lægge alle hans kræfter i Herning Golfklub.  

 

Det er i indeværende uge lykkedes os - i tæt samarbejde med Dejbjerg Golfklub – at ansætte Mathias Dall 

Knudsen som træner til de kommende år. Mathias er 25 år gammel og nyuddannet PGA træner fra Vejle 

Golfklub og han tiltræder hos os og i Dejbjerg fra den 01.03.2023 med en fordeling på 3/5 hos os og 2/5 

dele i Dejbjerg i en helårsstilling.  

 

De seneste tre år har været en blanding af praksis og skoleophold og han er fra marts måned klar til at 
flytte til Ringkøbing og tage hul på en tilværelse som fuldtidstræner. 
 
Mathias er opvokset i Askov og begyndte at spille golf allerede som fireårig i Holsted Golfklub. Siden fulgte 
en årrække i Kaj Lykke Golfklub, inden ISI (idrætsefterskolen i Ikast) var med til at skabe drømmen om at 
blive træner. 
 
- Vi havde nogle fantastiske trænere på ISI, hvor jeg også selv fik en idé om, hvordan det ville være at blive 
træner, fortæller Mathias. 
 
Efter 10. klasse slog Mathias’ livsbane dog en anden vej, idet han begyndte som slagter og havde fem og et 
halvt år som butiksslagter på Fanø. 
 
Som 23-årig ramte arbejdslivet igen golfbanen, idet Mathias begyndte sin PGA-uddannelse i Vejle.  
 
Flytningen til Vestjylland glæder Mathias sig til:  
- Det er da lidt af en drøm at kunne kalde sig cheftræner. Og jeg glæder mig til at kunne være med til at 
udvikle unge golfspillere. 

 
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med Mathias og til at byde ham velkommen i Holmsland Klit 

Golfklub. 

 

Den anden store nyhed er, at John Clausen efter 12 år på posten som manager i Holmsland Klit Golf og sidst 

i Holmsland Klit Golfklub er kommet frem til, at han vil træde ud af arbejdslivet per 31.03.2023. Dette er vi 

selvfølgelig kede af, men har også fuld forståelse for John’s beslutning.  

 

Vi er gået i gang med arbejdet for at finde en ny manager til Holmsland Klit Golfklub med tiltrædelse 

seneste den 01.04.2023 men gerne tidligere hvis muligt. John har også givet tilsagn om, at han gerne vil 

være behjælpelig med noget oplæring efter den 01.04.2023 hvis nødvendigt.  

 



Vi har også sat datoen for generalforsamlingen som finder sted den 08.03.2023, klokken 19.00. Så sæt 

endelig kryds i kalenderen til denne aften.  

 

På bestyrelsens vegne  

Sebastian Schaper 

Formand 

 


