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DET SKER I  

  

  

MARTS 

  

 

Info om banen/ 

klubhus 

  Klubhuset har fået nyt nedsivningsanlæg, se vores nye hjemmesiden. 

På personalesiden søges to greenkeepere, se stillingsopslag på hjemmesiden. 

Sparekassen Vendsyssel har overtaget alle aktiviteter fra Østjysk Bank.  

Klubbens og selskabets situation er uændret. 

Klubber i 

klubben 

  Mandagsklubben har sæsonstart den 26. marts. Invitationen kan ses HER 

(husk tilmelding på Golfbox). Program for 2018 kan ses HER. 

Morgenpigerne holder ”kaffemøde” den 21. marts (tilmelding senest 19. 

marts). Denne invitation er sendt til alle piger i klubben.  

Information om Morgenpigerne og program for 2018 kan ses hhv. HER og 

HER. Meddelelser i øvrigt kan findes på opslagstavlen i kælderen. 

Birdies har opstart den 7. marts kl. 19:00. Tilmelding på sekretariat@mfgk.dk. 

Skovspætterne har afholdt generalforsamling den 22. februar. Første spilledag 

bliver, hvis vejret tillader det, den 22. marts. Ellers den 5. april. 

Information om og spilleplan for sæson 2018 kan ses henholdsvis HER og 

HER. 

Begynder- og 

hverveudvalg 

  

  Der er med initiativ fra DGU udfærdiget folder til medlemmer af Ældresagen 

om attraktivt golf-tilbud, hvor medlemmerne af Ældresagen kan spille på par 3-

banen hver torsdag formiddag fra den 26. april til den 28. juni. 

Folderen vil blive udleveret på Ældresagens afdelingsårsmøder i Mariager d. 9. 

marts og Hadsund d. 10. marts. 

Folderen vil også i løbet af marts måned blive udsendt til klubbens medlemmer 

til videre formidling. 

Arrangementet vil ligeledes sammen med Golfens Dag blive fulgt op med en 

pressemeddelelse. 

Matchudvalg   Årets matchkalender kan findes på hjemmesiden under faneblad ”Banen”, og 

sæsonen starter den 7. april med åbningsmatchen. 

På Golfbox er der åbent for tilmelding til:  

·         Hulspils-cup 2018 – deadline er 11. marts kl. 23:00 (pr. 28/2 er der 

plads til yderligere seks spillere). 

·       Åbningsmatchen – deadline er 5. april kl. 17:00. 

https://mfgk.dk/news/da/story/9_aktivitet-p%C3%A5-golfanl%C3%A6gget
https://mfgk.dk/CustomerData/Files/Folders/6-pdf/161_mariagerfjord-golfklub-s%C3%B8ger-chefgreenkeeper-og-greenkeeper.pdf
https://drive.google.com/open?id=1lEBD1s7YXPrJcEZKJ3SIndsV-IqeI3C5
https://drive.google.com/open?id=10udG2Z6NbEhfTlhUJ0vB7t59e3uPI9K1
https://drive.google.com/open?id=1VpR5Sg1yL0jahHn3zGNhDQsDP8MjJ6WB
https://drive.google.com/open?id=1kcT7R8LoQK93NU54QziTezERU0nPbyEP
https://drive.google.com/open?id=1dzO05g53lU6e6KymsxeCIY8OOlxnfCNI
mailto:sekretariat@mfgk.dk
https://drive.google.com/open?id=1HhcuEVyzQsxn1BeXlFKRQC9h_rOeHXvn
https://drive.google.com/open?id=1lgnoos6R3Aq2ymL5C0LoWDY5DSVum_xt
https://mfgk.dk/banen/matchkalender-2018.aspx


Juniorer   Sæsonopstart den 4/4 kl. 17:00 – med efterfølgende forældremøde kl. 18:30. 

Vi træner hver onsdag kl. 17:00-18:30 og vil, som noget nyt i år, også træne 

lørdag formiddag. 

Til den nye lørdags-aktivitet har vi brug for nogle ’onkler og tanter’, som et par 

gange i løbet af sæsonen kan afse tid til at gå med rundt på stor og lille bane, og 

samtidig få en god snak om golfens gentleman-regler. 

Der vil også være andre hyggelige opgaver til klubbens ’onkler og tanter’ – 

nærmere info hos Jens Peter. 

Divisions-/ 

turnerings-

udvalg 

  

  I Danmarksturneringen er MFGK igen i år repræsenteret i både 5. division og 

kvalifikationsrækken. Der er planlagt træningsstart tirsdag den 27. marts med 

Jens Peter, og efterfølgende spillermøde. JP udsender invitation omkring den 

10. marts til samtlige spillere i klubben under HCP 14. Turneringsweekender 

ligger i år 5.-6. maj, 16.-17. juni og 18.-19. august.  

Begge hold vil rigtigt gerne have hver deres holdleder, der håndterer det 

praktiske i turneringsweekenderne - det er ikke omfattende eller indviklet, alle 

interesserede kan roligt melde sig til JP, der også gerne uddyber indholdet af 

rollen som holdleder. Ulønnet, men med masser af mulighed for hyggeligt 

samvær. 

Regionsgolf: Der er udsendt invitation til alle medlemmer. Arrangørerne håber, 

at rigtigt mange søde piger vil deltage i år. Læs mere HER. 

Nyt fra 

Pro’en 

  Golfskoler afholdes torsdag den 29/3 (grundsving og slag med køller) og 

søndag den 8/4 (det korte spil). Mødetid kl. 9:00. Pris: 399,- pr. gang. 

Tilmelding på Golfbox eller mobil 40 93 52 93. 

Der vil ligeledes blive afholdt ugentlige fællestræninger, hvor alle er 

velkomne. 

Kik på opslagstavlen eller i vinduet ind til shoppen. 

Vigtige datoer i 

MARTS 

  8/3 

11/3 

4/4 

Generalforsamling i Mariagerfjord Golf A/S og Mariagerfjord 

Golfklub. Se indkaldelsen HER. 

Sidste frist for tilmelding til årets hulspils-cup. 

Medlemsmøde. 

  

https://drive.google.com/open?id=1_D6UI-GGejgJggPidluJFLtcXyhGkSzf
https://drive.google.com/open?id=1xLtYVk6I4sBf7ATrukBxBRj1799TYh1H

