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Banen  Det seneste års klima har været hårdt ved græsserne på banen; men vores 
greenkeepere arbejder hårdt for at rette op på situationen.  
Læs indlæg fra Anders HER.  

Der spilles normalt, men fortsat med oplæg indenfor et scorekort. 

Glem ikke de nye lokalregler for MFGK, som kan ses HER. 
Bemærk i øvrigt, at lokalreglerne vist på bagsiden af scorekortene ikke gælder 
længere. De gamle scorekort bruges op af sparehensyn. 

Bestyrelsen Oversigter over bestyrelse og udvalg ligger nu på hjemmesiden, men kan 
også ses HER. 

Sekretariatet Det overvejes at indføre et VIP-medlemskab, som indebærer fri brug af 
buggies, jf. denne meddelelse.  
Interesserede bedes henvende sig til sekretariatet. 

PRO BOX installeres den 13. maj. 

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

Mandagsklubben skal på udflugt til Øland Golfklub den 13. maj. Nærmere 
info i Golfbox. Sidste frist for bindende tilmelding er den 7. maj, også i 
Golfbox. 

Skovspætterne oplyser, at natgolf planlagt til den 4. maj er aflyst på grund 
af manglende tilslutning. Udsættes til engang i sensommeren. 

Birdies og Morgenpigerne arrangerer pigematch den 15. maj med gunstart 
kl. 16:00. Nærmere info og tilmelding på Golfbox. 
 

Begynder- og 
hverveudvalg 
 

Nye medlemmer: 
Alle begynderne har fået koblet en mentor på sig, så tag godt imod dem og 
vis hensyn, når de kommer rundt. 

Træningen fortsætter hele maj, med undtagelse af lørdag d. 4. maj.  
Der trænes hver tirsdag kl. 16:00 og hver lørdag kl. 11:00. 

Klub 36: 
Hver tirsdag kl. 16:15. Tidspunktet vil blive ændret henover forår/sommer, 
efterhånden som det bliver lysere om aftenen. Vil fremgå af Golfbox. 
Tilmelding via Golfbox, eller ved kontakt til Uffe Vinter på mob. 21464818. 

I lighed med tidligere år koster deltagelse 10,-, som går til præmier. 

Der spilles både på Par3 banen og den store bane. 

Åbent hus-arrangement: 
Åbent hus-arrangement for nye medlemmer gentages lørdag d. 28. maj, 
med samme gode tilbud med at lære at spille golf for 500,- og mulighed for 
at erhverve et gratis golfsæt, hvis man efterfølgende melder sig ind som 
fuldtidsmedlem. Så hvis du kender en, som ikke nåede de første åbent hus-
arrangementer, så er chancen her igen. 

Juniorer Vi har haft en fin opstart, men håber selvfølgelig på endnu flere unge 
spillere.  

Vigtige datoer:  

5. maj:   juniorturnering i Sebber Kloster Golfklub for alle både med og uden 
DGU-kort. 

12. maj: juniorturnering i Løgstør Golfklub 

18. maj: familiedag i Mariagerfjord Golfklub, hvor der er mulighed for at 
komme og prøve hele familien. Der lægges vægt på hygge, sjov og 
serveres lidt at spise og drikke. 

Regionsgolf Der har været fin tilslutning til regionsgolf, og turneringen er skudt godt i 
gang. Se nyhedsbrev fra Anton HER. 

Turneringsresultater kan følges løbende på Regionsgolf Danmarks 
hjemmeside HER og HER. 

Divisions-/ 
turneringsudvalg 
 

Der er også i år tilmeldt 2 hold: 5. division og kvalifikationsrækken.  Første 
runde i Danmarksturneringen for herrer afvikles i weekenden 4. og 5. maj.  

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

I første runde skal 5. div (Pulje 3 - Vest) lørdag spille ude mod Aars kl. 8:00 
og søndag ude mod Søhøjlandet, ligeledes kl. 8:00. 

Kval-rækken (Pulje 18) skal lørdag starte kl. 9:10 i Hobro, og søndag kl. 8:00 i 
Volstrup.  

Puljer, resultater og kampdage fremgår inde på DGU's hjemmeside under 
danmarksturnering herrer. 

Næste runde i MFGK Tour afvikles 8. maj kl. 17:00 - der er åbent for 
tilmelding i Golfbox (max. hcp. 15,9). 

 

https://drive.google.com/open?id=1i-_l936krFU-3k916Hx-vw5FyL-ssps6
https://drive.google.com/open?id=1mbd6ADgzfxRTMHTYQvpW06uiD4I1g5nN
https://drive.google.com/open?id=12A588hp6zide3sDc8_DerjcrnFdAhrv4
https://drive.google.com/open?id=135yxAAU_vWYWUd3skS58QuSSKzBGn7jL
https://drive.google.com/open?id=1Op4foWkQqMEwWqDyJ7w94tIsnVnrhIn1
https://mfgk.dk/klubben.aspx
https://drive.google.com/open?id=16-o3zNORM8SQ251TNxUi4k9RkhTBwMEY
http://rgd.dk/puljer-og-stilling-vest-abcd/?page=matchprogram.aspx%3Forderby%3DRow%26clubid%3D622
http://rgd.dk/puljer-og-stilling-vest-seniorveteran/?page=matchprogram.aspx%3Forderby%3DRow%26clubid%3D1448
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golfbox-links#/interclub/772/overview

