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DET SKER I  

 

 

AUGUST 
 

 

Banen  Vores greenkeepere kæmper en hård kamp for at holde liv i banen.  
Lykkes det? Læs chefgreenkeeper AC’s beretning HER. 

Et par fotos, som illustrerer effekten af vanding, kan ses HER og HER 

Bestyrelsen 
(om tordenvejr) 

Sommeren er på sit højeste, og det betyder også, at sæsonen for tordenvejr 
og livsfarlige lyn er begyndt. Det sker desværre engang imellem, at golfspillere 
bliver ramt af et lyn på golfbanen.  

Bestyrelsen minder om, at bulder og brag i det fjerne skal tages alvorligt.  
Som golfspiller bevæger man sig rundt på et forholdsvist fladt areal og har 
samtidig medbragt sin egen antenne, i form af golfkøller, der potentielt kan 
tiltrække lynene. 

HVAD SKAL MAN GØRE? 
Hvis en golfspiller overraskes af et tordenvejr uden mulighed for at søge inden 
for i et hus eller en bil, bør vedkommende søge til det laveste punkt i det 
nærmeste terræn og sætte sig på hug med samlede fødder og hovedet 
mellem benene. I denne stilling rager man ikke så højt op, og man rører kun 
jorden ét sted. Man skal passe på med at opholde sig tæt på træer, selvom 
det kan være fristende, da tordenvejr ofte bringer store regnbyger med sig.  

Klubber i 
klubben 

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

Birdies: Tur ud af huset: 15. august til Rold Skov Golfklub. 
Vi spiller hver onsdag fra kl. 16 til 17 – nye medlemmer er velkomne. 
Hos Birdies er hygge og socialt samvær i højsædet. 

Begynder- og 
hverveudvalg 
 

Hverveudvalg: 
Der afvikles "Golf for begyndere" søndag den 5. august kl. 10 samt lørdag den 
11. august kl. 10. Se folder HER. 
Klubbens PRO giver instruktion. Herefter Par 3 bane turnering med 
præmieoverrækkelse, ligesom klubben er vært ved en let anretning. 

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: 
Starter op igen tirsdag den 7. august og fortsætter herefter 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 28. august kl. 17:00. Arrangement med fælles spisning og 
små konkurrencer. 

Matchudvalg Årets Parmatch afholdes den 12. august, sponsoreret af Green2Green.  
Sidste frist for tilmelding er den 10. august kl. 19:00. 
Den 1. august er der 24 hold tilmeldt, heraf 13 fra Mariagerfjord Golfklub.  
Der må være mange flere par i klubben, som er parat til en hyggelig dyst?  
Vil du gerne deltage, men mangler en partner, så kontakt Birte i sekretariatet. 
Hun har allerede parret flere ’singler’. 

I hulspilsmatchen er gruppefinalister fra vindersiden fundet. Kampene om de 
sidste finalepladser skal være afviklet senest den 20. august. Status i de 
enkelte grupper kan ses HER. 

Regionsgolf Se Antons nyhedsbrev HER. 

Divisions-/ 
turneringsudvalg 
 

Sæsonens sidste turneringsweekend er den 18. og 19. august. 

5. division skal lørdag en tur til Hobro, medens de er oversidder om søndagen. 
Oprykning er en teoretisk mulighed; men i givet fald skal Hobro tabe begge 
sine resterende kampe mod Aalborg og MFGK, hvilket dog forekommer ret 
usandsynligt.  

Kval-rækken har hjemmebane begge dage - lørdag mod Jammerbugt, og 
søndag mod Randers Fjord. Sæsonens første sejr er på ønskelisten.  
Begge dage med starttider fra kl. 08.00 – kom gerne ud og hep. 

Vigtige datoer i  

AUGUST 

 
12/8 

 
Mariagerfjord åben parmatch. Frist for tilmelding: 10/8 kl. 19:00. 

 

https://drive.google.com/open?id=1kNUCpOSEAvG3-16gS1U6634UyuYQ41eI
https://drive.google.com/open?id=1SBEx1OxxM6-6IQ1rcL5TvdKSsVy6H0sp
https://drive.google.com/open?id=1dbPFn90Ys_-kNdJTKNBojZKuyr9cTpMC
https://mfgk.dk/klubben.aspx
https://drive.google.com/open?id=1U520wrIOt5mlmwvc9gJncHUmNz5fX_UH
https://drive.google.com/open?id=1JPgaxi6qT83OtT64z-qLyu-H5FIs0Wt8
https://mfgk.dk/klubben/mfgk-hulspilcup-2018/resultater.aspx
https://drive.google.com/open?id=1IJwWL7yEtSspNKhLKajpOhhrDoZw_tit

