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Banen  Vores greenkeepere er klar i starthullerne til en ny sæson.  
Læs indlæg fra Anders HER.  

Der spilles nu normalt, men fortsat med oplæg indenfor et scorekort, eller til 
nærmeste græstot. Der må køres med buggy igen. Banen er dog stadig 
sårbar, så vær meget opmærksom på nedslagsmærker/turf. 

Der er indført nye lokalregler for MFGK, som kan ses HER. 

Generalforsamling Der blev afholdt generalforsamling Mariagerfjord Golfklub den 5. marts. 
Referat kan ses HER. 

Bestyrelsen Der afholdes bestyrelsesmøde den 8. april, hvor den nye bestyrelse vil 
konstituere sig. Information om udvalg m.m. vil være at finde på 
hjemmesiden snarest derefter. 

Fra sekretariatet PRO BOX 24 systemet indføres i nærmeste fremtid. Skal primært bruges til 
gæster, men også til egne medlemmer, når der skal bestilles en buggy. 

Den nye buggybygning ved Elro Fonden og LAG Himmerland indvies i 
forbindelse med åbningsmatchen den 6. april kl. 08:30, efter morgenmaden. 

OK Benzin vil være til stede efter åbningsmatchen for information og 
indskrivning i OK aftalen. 

Baneservice i weekender starter op igen fra og med den 7. april. 

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

Skovspætterne startede sæsonen den 28. marts. Alle mandlige medlemmer 
i MFGK uanset handicap er velkomne til at gå med en runde og se, om det er 
noget for dem. Skovspætternes matchkalender kan ses HER. 
Reserver allerede nu den 4. maj til natgolf, som Skovspætterne arrangerer 
for alle golfere, både i MFGK og gæster udefra, som har lyst til en sjov og 
anderledes runde golf. Der kommer mere info i løbet af april. 
 

Begynder- og 
hverveudvalg 
 

Nye medlemmer: 
Opstart tirsdag den 9. april kl. 16:30 og herefter de efterfølgende tirsdage 
samme tidspunkt. Der vil i år blive lavet et godt tilbud på golfsæt til de første 
50. Der laves folder, som vil ligge i sekretariatet. 

Klub 36: 
Ligeledes opstart tirsdag den 9. april kl. 16:30. 
Sekretariatet udsender e-mail til alle medlemmer med hcp. 36 og derover. 

Åbent hus-arrangement: 
Der vil blive gennemført to åbent hus-arrangementer søndag den 7. april og 
søndag den 14. april med start kl. 10:00. Se folder HER. 
Kom og vær med og tag din gæst med! 

Golfens Dag er søndag den 28. april kl. 10-12. 
Pr. e-mail udsendes der en folder til alle medlemmer, som kan bruges til at 
invitere nabo, familie, ven/veninde, kolleger og alle andre til Golfens Dag. 

Folderen vil ligeledes blive udleveret til åbningsmatchen samt vil ligge i 
sekretariatet til udlevering. 

Der vil også blive udsendt pressemeddelelse til lokalaviserne. 
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Matchudvalg Åbningsmatchen 2019 spilles den 6. april. Max. antal deltagere er 112, og 
der er i skrivende stund kun få ledige pladser. 

Årets hulspilsmatch er skudt i gang. Feltet består i år af 32 spillere fordelt på fire 
grupper. Matchen løber over hele året, og resultater kan følges på hjemmesiden. 

Regeludvalg Der er blevet stiftet et regeludvalg med Mogens Christiansen som formand. 
Øvrige medlemmer er Jonas Hansen, Niels Jørgen Skalkhøj, Mogens 
Thomsen og Steen Andersen. 

Har man spørgsmål til golfreglerne, er man meget velkommen til at 
kontakte et af udvalgsmedlemmerne. Kontaktdetaljer kan ses HER.   

Juniorer Opstart for Juniorer sker onsdag den 3. april kl. 17:00-18:30 med 
efterfølgende forældremøde. Her får I info om træning, turneringer mm. 

Jens Peter, Mark, Nicolas og Anne står klar til at tage godt imod 
juniorspillerne - nye som gamle - alle er velkomne. 

Vigtige datoer i foråret: 

3. april:  Opstart kl. 17:00 
14. april:  Junior Kreds turnering i Rold Skov Golfklub - tilmeldingsfrist den 

10. april kl. 12:00 
28. april:  JDT i Frederikshavn Golfklub 
5. maj:  Junior Kreds samt uden DGU-kort i Sebber Kloster Golfklub 
12. maj:  JDT i Løgstør Golfklub 

Junior Kreds turneringen er en holdturnering, hvor man må stille med op til 
seks spillere pr. hold. Det er så de fire bedste scores, der udgør dagens 
samlede resultat. 

JDT står for Junior Distrikt Tour. 

Regionsgolf Fristen for tilmeldelse til regionsgolf 2019 er forlænget til den 7. april, jf. 
dette brev fra Anton Petersen. 

Divisions-/ 
turneringsudvalg 
 

Træning for herresenior har opstart den 2. april kl. 17:30 med efterfølgende 
spillermøde. Alle herrer med HCP 15,9 og derunder er velkomne. Der er 
aftalt træningsmatch mod Ørnehøj den 13. april på hjemmebane.  

5. division er i år i kreds med Himmerland, Søhøjlandet og Aars, medens 
kvalifikationsrækken får fornøjelse af Hobro, Volstrup og Skive.  

John Jørgensen og Henning Rose tager velvilligt igen i år opgaven som 
holdledere. Turneringsweekenderne er 4. & 5. maj, 15. & 16. juni, samt 17. 
& 18. august. 

MFGK Tour genindføres som nettoslagspilsturnering hver anden onsdag kl. 
17:00, første gang den 10. april 2019 (hvor vi nok starter 15-30 min før). Der 
bliver 6 runder før sommerferien og 4 efter (start 7. august). Runderne 
indgår også i Jens Peters udtagelseskriterie. Der bliver en fin præmie til den 
spiller, der har det bedste gennemsnit på 6 bedste runder (ud af 10 mulige). 

Vigtige datoer i  

APRIL 

6/4 Åbningsmatch. Frist for tilmelding: 4/4 kl. 19:00. 
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