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MARIAGERFJORD GOLFKLUB
Antal medlemmer: 594

Pris for medlemskab senior: Fra 2.850 kr., halvårligt
Pris for medlemskab junior: Fra 500 kr., halvårligt
Pris for prøvemedlemskab: Aktuelt kører en kampagne,
hvor det koster 500 kr., inkl. et gratis golfsæt til en værdi
af 2.800 kr.
Antal årlige greenfee-spillere: Cirka 6.000 (i 2013)
Pris for greenfee: 18 huller 400 kr., Par 3 banen 100 kr.
Under 18 år: halv pris.
Se mere på www.mfgk.dk

ANMELDELSE AF KLUBBEN OG BANEN
AF: AXEL SCHULTZ
ALDER: 67 ÅR
HANDICAP: 27,6
BANENS BELIGGENHED,
NATUROPLEVELSE OG OMGIVELSER?
Hver gang, man kører op til Mariagerfjord Golfklub fra landevejen
imellem Hadsund og Mariager, kan man ikke lade være
med at føle, at der venter en oplevelse ud over det sædvanlige. Vejen til golfklubben går stejlt op igennem en
slugt med en meget smuk anlagt par 3 bane. Par 3 banen
ligger i et meget kuperet terræn, og fra de fleste huller
på par 3 banen er der en enestående udsigt ud over Mariager fjord.
Når man nærmer sig klubhuset ses tydeligt, at arkitekten på én gang har fået tegnet en bygning som arkitektonisk er smuk, og samtidig tilpasset de smukke omgivelser. Huset ligger på det skrånende terræn ned mod
fjorden. Fra klubhuset bliver man nærmest overvældet
over den smukke udsigt til fjorden. Følelsen af, at der
venter en god oplevelse, bliver bekræftet, når man bevæger sig ud på 18 hullers banen.

Første gang, man slår ud fra hul 1, kan man nemt blive
forstyrret af udsigten, og på de efterfølgende huller bevæger man sig mere og mere ind i et skovområde, hvor
der også er en meget smuk natur ved hullerne 5 og 6.
Når man går fra hul 8 til hul 9, åbner landskabet sig
igen med klubhuset lige for og fjorden på højre side. Fra
hul 10 til hul 18 gentager dette indtryk sig, hvor man
går i en meget afvekslende natur med et rigt dyreliv.

BANENS SVÆRHEDSGRAD, SAMT LIDT OM KLIPNING, STAND,
TYDELIG AFSTANDSMARKERING M.V.?
Fra de fleste, som kommer til Mariagerfjord Golfklub
første gang, hører vi ofte, at det er en rimelig svær bane.
Det skyldes helt sikkert, at mange huller er krævende
for især langt-slående spillere, som bliver udfordret på
de huller, hvor der er en smal fairway, og hvor fairway
afgrænses af høje træer.
Det er dog muligt at komme ud fra disse træer, da der på
de flest huller er ryddet imellem træerne, og bolden er til
derfor til at finde – som regel.
Den overordnede strategi med at Mariagerfjord Golfklub
skal være et interessant og udfordrende sted at spille en
runde betyder, at banen er særdeles velholdt.
Hullerne ligger logisk, så ingen er i tvivl om, hvorledes
man kommer til næste hul. De enkelte huller har en informativ skiltning for det pågældende hul, og der er den
nødvendige afstandsmærkning, så man også uden elektronisk afstandsmåler kan vurdere afstand til flaget.

DET SOCIALE LIV I KLUBBEN?
Medlemmerne i Mariagerfjord Golfklub kommer fra alle
grupper i samfundet, og aldersmæssigt er der stor spredning. I Mariagerfjord Golfklub er der 4 ”klubber i klubben”, som hver især spiller én gang om ugen i sæsonen.
Klubberne har alle det formål at kombinere golfspillet
med at få skabt nogle gode sociale relationer mellem såvel gamle som nye medlemmer. De enkelte klubber har
ligeledes fælles spisning mindst en gang om måneden
– nogle klubber hver uge, hvor det er Mariagerfjord Golfrestaurant, som står for forplejningen.

Ud over ”klubber i klubben” er der til golfklubbens mange matcher i sæsonens løb altid stor tilmelding – ofte
med ventelister – og disse matcher skaber en rigtig god
fællesskabsfølelse i Mariagerfjord Golfklub, hvor spillere mødes på tværs af køn, alder og hvor handicap spiller en mindre rolle, uden at det dog går ud over den til
enhver tid gældende ret til lidt drillerier.
I løbet af sæsonen arrangerer Mariagerfjord Golfklub
forskellige ture til udlandet. De er meget populære og
giver medlemmerne mulighed for prøve kræfter på andre baner, samtidig med at man som gruppe kan nyde
hinandens selskab i en længere periode.
Golfklubben arrangerer ikke kun matcher i løbet af sæsonen, men sørger også for andre arrangementer som
blandt andet vin- og ølsmagning.

TOTALOPLEVELSEN?
Jeg har altid dyrket sport, og har som medlem af Mariagerfjord Golfklub mulighed for – indenfor kort afstand
af min bopæl i Hadsund – at dyrke en konstant udfordrende sportsgren, der samtidig giver mig mulighed for
at bevæge mig i naturen. Alt sammen med en mental
positiv påvirkning, der uden tvivl skyldes, at jeg møder
mennesker, som ønsker det samme som mig selv, nemlig;
det sociale, motionen, golfspillet og naturligvis konkurrencemomentet. Efter en lang, og på oplevelser righoldig, karriere med masser af danske og udenlandske
kollegaer og bekendtskaber, er det som medlem af Mariagerfjord Golfklub muligt at ”vedligeholde” mig selv –
både mentalt og fysisk.
Måske lidt store ord, men med mine oplevelser i klubben kan jeg kun anbefale, at man ikke forsømmer den
mulighed, sådant et klubliv giver en, og for mig er det
ingen tvivl om, at jeg får det, som netop jeg har brug for
- i Mariagerfjord Golfklub.
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