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DET SKER I  

 

 

JUNI og JULI 
 

 

Banen  Chefgreenkeeper ’AC’ har skrevet en lille beretning om sin første måned i 
jobbet og om de særlige udfordringer, dette års majvejr har givet. 
Læs AC’s beretning HER. 

Restauranten Vi er nu ovre konfirmationerne, og dermed er Player’s Lounge sjældent i brug 
til andre end golferne. Der er sat nye, flotte parasoller op foran klubhuset, 
sponsoreret af Royal Unibrew. 

På Fars dag, tirsdag den 5. juni, er der buffet til 159 kr. 

Sekretariatet Husk, at når du køber Golfhæftet, støtter du klubben. Frem til den 1/7 får du 
PLUS med uden beregning. 

I lighed med tidligere år bliver der sommergolf i juli måned for alle m/k'er 
uanset handicap, også gæster. Der spilles 5., 12., 19. og 26. juli. 
Nærmere herom, når vi kommer dertil. 

Bestyrelsen Der afholdes bestyrelsesmøde den 11. juni. 

Klubber i 
klubben 

Generelt: Information, matchkalender m.m. vedrørende Klubber i klubben 
findes på hjemmesiden (under faneblad ”Klubben”). 

Klubberne i klubben holder sommerferie i juli måned. Mange vælger alligevel 
at mødes til en runde på de vante tider. 

Skovspætterne afholder den 15. – 16. juni deres årlige 2-dages udflugt, som i 
år går til Hjarbæk golfcenter. Er der nogle herrer, som ikke er medlem af 
Skovspætterne, og som kunne tænke sig at deltage i denne tur, så kontakt 
Gerd Heuck på 22360264.  Se også opslaget på tavlen i kælderen. 

Begynder- og 
hverveudvalg 
 

Begyndertræning: 

Hver tirsdag kl. 17:00 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. 

Tjek altid tidspunkt for træningsstarten på opslag i Proshoppen. 

Klub 36: 
Hver tirsdag kl. 17:00. Tilmelding på Golfbox. Hvis du har ønske om bestemt 
starttidspunkt, så skal du bare kontakte en i begynderudvalget.  

HUSK: Tirsdag den 26. juni kl. 17:00. Arrangement med fælles spisning og små 
konkurrencer på banen. 

Juli er der pause; men der startes op igen tirsdag den 7. august. 

Ældresagen:  
Der spilles på Par 3 banen hver torsdag fra kl. 09:00. Sidste runde er torsdag 
den 28. juni. 

Matchudvalg Sct. Hans Matchen afvikles den 22. juni med gunstart kl. 15:00. 
Sidste frist for tilmelding er den 20. juni kl. 19:00. 

Hulspilsmatchen kører planmæssigt. Sidste frist for afvikling af de enkelte 
kampe i grupperne er nu vist på resultatlisterne, som kan ses HER. 

Andreas Søborg har afløst Mette Nørmølle i matchudvalget. 

Juniorer For juniorspillere med banetilladelse vil der i juni måned være mulighed for at 
tilmelde sig følgende 9 & 18 hullers kredsturneringer: 

Søndag d. 17. juni i Sebber Kloster - tilmelding til Tina senest søndag. 10. juni. 

Søndag d. 24. juni i Ørnehøj - tilmelding til Tina senest søndag d. 17. juni. 

Divisions-/ 
turneringsudvalg 
 

Der er fuldt program i Danmarksturneringen i weekenden den 16. og 17. juni.  

5. division skal om lørdagen en tur til Aalborg, medens de søndag morgen kl. 8 
er vært for Hobro.  

Kvalrækken besøger Jammerbugt om lørdagen og drager søndag en tur til 
Aars.  

Der er således denne weekend kun en enkelt hjemmebanekamp; men det bør 
ikke afholde nogen fra at komme forbi og heppe på de udvalgte spillere. 

Nyt fra Pro’en Golfskole: 

Lørdag, den 2. juni kl. 9.00-12:00. 
Tema:  Grundsving og køllesving. Gennemgang af den enkeltes teknik og 
videoanalyse. 

Lørdag, den 9. juni kl. 9.00-12.00. 
Tema:  Det korte spil. Undervisning i de forskellige teknikker bag spillet på og 
omkring green. Samt shortgame test. 

Pris 399 kr. ved min. 4 deltagere. Tilmelding på Golfbox eller i shoppen. 

Fællestræning: 

Der bliver afholdt fællestræning på henholdsvis onsdage og søndage. 
Se program på opslagstavlen eller i shoppen. 

Pris 75 kr. Tilmelding på Golfbox eller i shoppen. 

Vigtige datoer i  

JUNI og JULI 

8/6 

17/6 

22/6 

Pink Cup matchen. Deadline for tilmelding: 7/6 kl. 15:00. 

Vores hold i 5. division har hjemmebane mod Hobro. Start kl. 08:00. 

Sct. Hans Match. Deadline for tilmelding: 20/6 kl. 19:00. 

 

https://drive.google.com/open?id=1WZLEnHESBjMqJKE0x4JP-yhTKjSSRGUF
https://drive.google.com/open?id=1bvulPRZucG0Q7StEeFNwEz2tZlRGZbAe
http://www.golfhaftet.com/dk/gh-plus/
https://mfgk.dk/klubben.aspx
https://mfgk.dk/klubben/mfgk-hulspilcup-2018/resultater.aspx

