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DET SKER I JUNI
Banen

Nyheder fra greenkeeper teamet kan læses HER.

Bestyrelsen

Der afholdes bestyrelsesmøde den 3. juni.

Sekretariatet

MFGK STØTTER: Støtteforeningen har nu 163 medlemmer, og 125 har
indbetalt kontingent!
Der er plads til mange flere, og succesen er afhængig af, at rigtig mange
bakker op om foreningen. Jo flere medlemmer vi er, des flere midler har
klubben at gøre godt med til gavn for os alle.
Til sekretariatet kan du maile eller aflevere din tilmelding. Du finder
tilmeldingsblanketten HER.
Har du allerede tilmeldt dig, kan kontingentet på 200 kr. indbetales på
kontonummer: 7230-0002683015.

Klubber i klubben

Generelt: Information, matchkalendere m.m. vedrørende Klubber i klubben
findes på hjemmesiden (under faneblad ”Klubben”).
Se også opslagstavlen i kælderen.
Skovspætterne inviterer på udflugt til Viborg Golfklub torsdag, den 13. juni.
Se program HER.
Der er stadig plads til flere medlemmer i torsdagsklubben Skovspætterne,
som byder på hyggelige og sjove matcher over hele sæsonen.
Alle herrer i MFGK med DGU-kort er velkommen.

Begynder- og
hverveudvalg

Nye medlemmer:
Alle nybegynderne fra i år har fået koblet en mentor på sig, så tag godt imod
dem og vis hensyn, når de kommer rundt!
Træningen fortsætter også i juni på følgende datoer:
Lørdag d. 01.06
Bunkerslag
Tirsdag d. 04.06
Putting
Lørdag d. 08.06
Grundsving
Tirsdag d. 11.06
Indspil
Tilbud om at få en mentor koblet på er også åbent for medlemmer, som er
startet tidligere, så hvis du synes, at du har behov for at få sat mere skub i
din golf, så kontakt begynder-/hverveudvalget – Kaj Birkelund på 30524494
eller mail: kajbirkelund@gmail.com.
PS: har du lyst til at hjælpe nybegyndere godt i gang som mentor, så kontakt
Kaj Birkelund, vi kan altid bruge en hjælpende hånd i klubben, også ved
f.eks. åbent hus-arrangementer.
Klub 36:
Klub 36 er et tilbud til nybegyndere/golfere med handicap over 36. Her kan
du komme ud at gå med ligestillede, og samtidigt får I en mere erfaren
spiller med. Du får masser af frisk luft, godt kammeratskab og mere
erfaring/træning. Kan virkeligt anbefales til alle med handicap over 36!
Det er hver tirsdag kl. 16.45.
Tilmelding via Golfbox, eller ved kontakt til Uffe Vinter på mob. 21464818.
I lighed med tidligere år koster deltagelse 10 kr., som udelukkende går til
præmier. Der spilles både på Par3 banen og den store bane.
Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer:
Åbent hus-arrangement for nye medlemmer blev afholdt lørdag d. 25. maj
og gav tre nye prøvemedlemmer. Tilbuddet står stadig åbent for at lære at
spille golf for 500 kr. og mulighed for at erhverve et gratis golfsæt, hvis du
efterfølgende melder dig ind som fuldtidsmedlem. Så hvis du kender en,
som ikke nåede åbent hus-arrangementerne, har man altså stadig chancen.
De kan bare kontakte sekretariatet eller Kaj Birkelund fra begynder/hverveudvalget på 30524494 eller mail: kajbirkelund@gmail.com.

Matchudvalget

I juni måned afholdes der flere matcher i klubben, se ”Vigtige datoer”
nederst i nyhedsbrevet.
Årets hulspilsmatch forløber planmæssigt. Den første finalist i gruppespillet
er fundet, og næste deadline for afvikling af kampe er 10. juni, hvor 2.
taberrunde skal være afviklet. Stillingen i de enkelte grupper kan ses HER.

Regionsgolf

Nyhedsbrev fra Anton kan læses HER.

Divisions-/
turneringsudvalg

Anden runde i Danmarksturneringen for herrer afvikles i weekenden 15. og
16. juni.
5. division er i kreds med Himmerland, Søhøjlandet og Aars, medens
kvalifikationsrækken har fornøjelse af Hobro, Volstrup og Skive.
I anden runde skal 5. div (Pulje 3 - Vest) lørdag kl. 8:00 spille hjemme mod
Himmerland, medens Aars kommer på besøg om søndagen, ligeledes med
start kl. 8:00.
Kval-rækken (Pulje 18) skal lørdag starte kl. 8:00 i Skive, og får søndag besøg
af Hobro med start kl. 9:10.
Puljer, resultater og kampdage fremgår inde på DGU's hjemmeside under
danmarksturnering herrer.
Næste runde i MFGK Tour afvikles 5. juni (Grundlovsdag) kl. 17:00 - der er
åbent for tilmelding i Golfbox (max. hcp. 15,9).

Vigtige datoer i

2/6

Sct. Andrews Match – Timberman.
Deadline for tilmelding: 31. maj kl. 12:00.

16/6

+25 Match – Thor.
Deadline for tilmelding: 13. juni kl. 20:00.

28/6

Pigernes Dag - Beauté Pacifique (se invitation HER).
Deadline for tilmelding: 20. juni kl. 12:00.
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