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Nyhedsbrev 2. 

 

Kære golfmedlem,  

Det er os en stor glæde at kunne præsentere jer for vores kommende Pro-træner i Maribo Sø Golfklub. Vi 

har lavet en aftale med Thomas, som er gældende fra den 1. januar 2019, når vores ’gamle’ træner, Jeremy, 

trækker sig tilbage. 

I vores næste Nyhedsbrev vil vi informere mere detaljeret omkring detaljerne og de ændringer, der 

kommer  i forbindelse med ansættelsen af Thomas. 

Men allerførst vil Thomas gerne præsentere sig selv, 

 

Kære golfspillere i Maribo Sø Golfklub, 

Mit navn er Thomas Greisgaard Larsen, 28 år. Jeg bor i Grænge på 

Lolland sammen med Kamilla og vores datter Linea (3 år).  

Jeg er opvokset i Mogenstrup i en golf-familie, så interessen for 

denne sport kom ikke helt tilfældigt. Jeg startede med golf i 2004 i 

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup, og det var også i denne klub 

at jeg senere gennemførte min PGA-uddannelse.  

I 2009/2010 underviste jeg på Oure kostgymnasie og efterskole. 

De seneste to år har jeg arbejdet som træner i Sydsjællands 

Golfklub, Halsted Kloster Golfklub og Halstedhus Efterskole.  

Som træner stræber jeg efter at skabe et godt miljø for klubbens 

medlemmer, både hvad angår undervisningen og det sociale liv i 

klubben. Under de samtaler jeg har haft med klubbens formand 

og kasserer, har jeg hele tiden haft en god fornemmelse, da jeg 

føler at vores filosofier passer godt sammen.  

Jeg bruger det meste af min tid på min familie og mit job, men jeg får også ind imellem tid til mine andre 

passioner, som er fodbold og fysisk træning. 

Jeg glæder mig til at blive en del af Maribo Sø Golfklub, at give og få en masse gode oplevelser med 

golfsporten og at blive en del af det sociale liv i klubben, som jeg har hørt mange gode ting om. 

Og forresten, jeg spiller med HCP = 1. 

Vi ses til en spændende sæson 2019! 

 

Thomas Greisgaard Larsen 

 


