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DET SKER I MAJ
Banen

Den 1. maj starter chefgreenkeeper Anders Christiansen, også kaldet ”AC”.
Vores ”gamle” greenkeeper Andreas Søborg bliver førstemanden på bl.a.
greens og teesteder.
Baneudvalget foreslår, at man fremover øver sig i den kommende regel om, at
der højst må bruges 3 minutter til at finde den forsvundne bold.
Der skal ikke længere lægges op på fairway.

Restauranten

Vi har fået Eden i praktik. Hun er flygtning fra Eritrea og skal være her onsdage
og torsdage. Eden er i gang med at lære dansk - tag godt imod hende og snak
gerne lidt dansk med hende.
Restauranten er stadig tæt booket, og i pressede situationer stilles
mødelokalet til rådighed som ”hul nr. 19”.

Fra sekretariatet

Husk, at når du køber Golfhæftet, støtter du klubben.
Du støtter også klubben (med 5 øre/liter), hvis du har en aftale med OK Benzin.
Har du endnu ikke en OK aftale, kan du få en HER. Husk at anføre, at du støtter
Mariagerfjord Golfklub. Nu kan du også bruge dit Dankort og støtte klubben.
Hent OK’s Tank & Betal-app, og tilføj dit Dankort i appen.

Klubber i klubben

Generelt: Information, matchkalender m.m. vedrørende Klubber i klubben
findes på hjemmesiden (under faneblad ”Klubben”).
Mandagsklubben har udflugt til Tange Sø Golfklub den 7. maj.
Tilmelding i Golfbox senest tirsdag, den 1. maj kl. 12:00.
Den 16. maj kl. 16:00 har Morgenpigerne og Birdies fælles hygge- socialmatch
for alle piger i Mariagerfjord Golfklub. Der udsendes meddelelse fra
sekretariatet, og registrering skal foregå på Golfbox.

Begynder- og
hverveudvalg

Begyndertræning:
Hver tirsdag kl. 16:00 eller lørdag kl. 13:00. Træningen varer ca. 1 time.
Lektionens indhold fremgår af opslag i Proshoppen og på tavlen i kælderen.
Husk altid at notere på tavlen i kælderen, hvilke lektioner I har haft, samt
resultater fra par 3 banen.
Klub 36:
Hver tirsdag kl. 16:30. Tilmelding på Golfbox. Hvis du har ønske om bestemt
starttidspunkt, så skal du bare kontakte en i begynderudvalget.
Ældresagen:
Der spilles på Par 3 banen hver torsdag fra kl. 09:00.

Matchudvalg

Hulspilsmatchen er nu i gang. Husk, at 2. runde skal være afviklet inden 21 maj.
Vinder af en match skal sende resultat til mfgkhulspil@gmail.com.
Næste match er Sct. Andrews Matchen, som afvikles den 26. maj.
Sidste frist for tilmelding er den 24. maj kl. 19:00.

Juniorer

Vi træner hver onsdag kl. 17:00-18:30 og vil, som noget nyt i år, også træne
lørdag formiddag fra kl. ca. 10 til 12 på stor og lille bane
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’ –
kontakt gerne Jens Peter eller Tina på mobil 60753757.
På forhånd mange tak for hjælpen ⛳

Divisions-/
turneringsudvalg

I år har det maget sig således, at 5. division er i en pulje med kun 3 hold:
Hobro, Aalborg og MFGK, da ét hold har trukket sig. Der spilles således kun om
oprykning.
Kvalrækken har fuld spilleplan og skal møde Randers Fjord, Aars og
Jammerbugten.
Lørdag den 5. maj sidder 5. division over, medens de den 6. maj kl. 8:00 får
besøg af Aalborg.
Om lørdagen skal kvalrækken til Randers Fjord med start kl. 8:00.
Søndag kommer Aars på besøg med start kl. 9:10.
Alle er velkomne til at kigge forbi og bakke op om spillerne og holdkaptajnerne,
John Jørgensen og Henning Rose. Forhåbentlig er der vejr til at nyde en kold
fadøl på terrassen.

Nyt fra Pro’en

Fællestræning:
Jeg har nu fået programsat de første fællestræninger. De vil blive afviklet på
onsdage mellem 14:00 - 15:00 og søndage mellem 11:00 - 12:00.
•
•
•

Onsdag 2/5. 14:00-15:00 Køllesving.
Onsdag 9/5. 14:00-15:00 Putting.
Søndag 13/5. 11:00-12:00 Indspil.

Pris 75 kr. pr. gang. Min. 4 og max. 10 deltagere. Tilmelding på GolfBox ellers
kontakt mig.
Titleist har sammensat en logoboldkampagne, hvor I kan få printet jeres
logo/navn på bolden uden omkostninger, dog engangsbeløb på 200 kr. for
kliché. I kan vælge mellem Pro V1, Tour soft og Velocity bolde og jo flere bolde,
jo større rabat. Kom forbi shoppen eller ring på 40935293, og jeg vil hjælpe jer
med bestillingen.

Vigtige datoer i

16/5

Hygge- socialmatch for alle piger i klubben.

MAJ

26/5

Sct. Andrews Match.

