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Banen  Nyt fra grenkeeperteamet kan læses HER. 

Bestyrelsen Med hjælp og materialer fra DGU kører der i uge 36 og 37 en kampagne for 
afvikling af hurtigere golfrunder til glæde for alle. 

Bestyrelsen i MFGK støtter selvfølgelig op om denne kampagne, der som sagt 
opfordrer til, at vi alle nedsætter tiden på en golfrunde. 

Materialet fra DGU består bl.a. i et lille idekatalog til den enkelte spiller om, 
hvad vi hver især kan være med til at gøre for at forøge hastigheden på 
golfrunden. Se "Spillernes adfærd". Herudover indeholder materialet 6 gode 
råd til hurtigere golf. Se "Kampagnens seks råd til hurtigere golf" 

Sekretariatet Sekretariatet minder om det gode tilbud: køb Golfhæftet 2018 og få 
Golfhæftet 2019 med i købet. Se nærmere HER. 

Klubber i 
klubben 

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

Skovspætterne tager på udflugt til Randers Golf Klub den 6. september. 
Vi vil gerne invitere gæster med, og derfor er alle mandlige golfspillere i MFGK 
velkommen til at deltage, selvom man ikke er medlem af Skovspætterne. 
Tilmelding foregår på Golfbox under turneringer den 6. sept./Skovspætterne. 

Mandagsklubben har udflugt til Sebber Kloster golfklub den 10/9.  
Vi har gunstart kl. 09.30.  
Bindende tilmelding i Golfbox senest onsdag den 5/9 kl. 12:00.  

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. 

Pro træner Jens Peter Reinert har et særligt golfskole-tilbud til medlemmer 
med hcp over 36, se under Nyt fra Pro’en. Er du interesseret, så kontakt  
Jens Peter eller Birte i Sekretariatet. 

Klub 36: 
Vi fortsætter hver tirsdag i september med start kl. 17:00, så længe vi kan nå 
ind, inden det bliver mørkt. Som altid tilmelding på Golfbox. Hvis du har ønske 
om bestemt starttidspunkt, så skal du bare kontakte en i begynderudvalget.  
HUSK: Igen sidste tirsdag i september er der fælles spisning. 

Matchudvalg Klubmesterskaber: Tiden er kommet til afvikling af de årlige klubmester-
skaber, hvor de dygtigste MFGK-spillere i forskellige grupper skal findes. 
Mesterskaberne afvikles lørdag den 29. og søndag den 30. september. 
Tilmelding er åbnet, og sidste frist er torsdag den 27/9 kl. 19:00. 

I hulspilsmatchen er vi nået til gruppefinalerne, og den første gruppevinder er 
allerede fundet. Alle gruppevindere skal være fundet inden 10/9. 
I slutspillet afvikles semifinaler inden 8/10, og finalen, med efterfølgende 
festmiddag for alle deltagere, spilles 13/10. Følg slutspillet HER. 

P.S.: Sæt også lige kryds i kalenderen til Løvfaldsmatchen lørdag den 6/10. 
Tilmelding er åbnet. 

Nyt fra Pro’en Søndag 2/9 9:00-12:00: Golfskole rettet til nye golfspillere. 
Gennemgang af de grundlæggende svingprincipper, jernsving, køllesving, 
indspil og bunker. Der vil blive anvendt videoanalyse, og man får en gratis 
lektion til opfølgning. 

Søndag 16/9 9:00-12:00: Golfskole for "lidt" mere øvede spillere. 
Undervisning i grundsving og indspil med hjælp af videoanalyse, og man får en 
gratis lektion til opfølgning. 

Pris 399 kr. Tilmelding på Golfbox eller på mobil 40935293. 

Ellers vil jeg gerne gøre opmærksom på min efterårstur til Spanien. 
Kom forbi shoppen og hør nærmere. 

Vigtige datoer i  

SEPTEMBER 

29/9 
30/9 

Klubmesterskaber. Frist for tilmelding: 27/9 kl. 19:00. 

 

https://drive.google.com/open?id=1JPAWfrKEFOlDB9luVglMycipzOiPFhLy
https://drive.google.com/open?id=1-kjKmSBQK5NuEbs_a0JPdqmgEgZjgR7q
https://drive.google.com/open?id=11LqlpQDmhcOTMLWngj6ZoCw89ttcvugs
https://drive.google.com/open?id=1sEcuCZQKnZWePId1QT8k-X990wt0urDT
https://mfgk.dk/klubben.aspx
https://drive.google.com/open?id=1ryfTdOH0HRAZ27J0CxMsbhQ-4c1fitWV
https://drive.google.com/open?id=1B5uFZd3hmfSZ5QlvVmbtx727vL1-0Vji
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/1357362/info
https://drive.google.com/open?id=1f-E9d_ZCj6PFmjHo6QXLwGqpuEHZ1RGK
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/1357363/info
https://drive.google.com/open?id=123wG0TuY15ffJZp756xSzH_scfUxwnA_

