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Banen  Chefgreenkeeper Anders skriver i denne måned bl.a. om fotosyntese, 
mælkesyrebakterier, river, rødsvingel og trådalger. Læs nyhederne HER.  

Sekretariatet Sekretariatet oplyser, at der ses en stigende tendens til, at nedslagsmærker 
på greens ikke rettes op, at turf ikke lægges tilbage, og at der bliver efterladt 
mere affald på banen – ikke mindst cigaretskod.  

Det er selvfølgelig ikke os medlemmer, der efterlader banen i en sådan 
stand – vi vil jo gerne se den stå ren og perfekt, når vi går en runde.  
Så det må være alle de andre. 

Heldigvis er vi medlemmer som oftest i flertal på banen, så det kræver kun 
en ganske lille indsats fra hver af os at rydde op efter de andre, når vi nu 
alligevel går der. 

Husk nem adgang til GolfBox via MFGKs nye hjemmeside (lidt nede på siden 
og til højre). Brug eventuelt MFGK som din startside. 

Klubber i klubben Der arrangeres fællestur til Hvalpsund for alle medlemmer af Klubber i 
klubben i weekenden 17.-18. august, se indbydelse HER.  
Der er åbent for tilmelding i GolfBox (begrænset deltagerantal). 

Matchudvalget Hver torsdag i juli arrangeres der Sommergolf. Se invitation HER. 

I GolfBox er der allerede nu åbent for tilmelding til årets parmatch, som 
spilles søndag, den 11. august. Se invitation HER. 

I årets hulspilsmatch er der nu tre spillere, som er nået frem til finalen i 
deres respektive gruppe. Sommeren bliver nok lidt stille, da der er frist til 
den 19. august til at finde den sidste finalist.  
Stillingen i de enkelte grupper kan ses HER. 

Nyt fra Pro’en Jens Peter inviterer til efterårsrejse / golfskole i Spanien fra 29/10 til 5/11. 
Se invitation HER. 

Divisions-/ 
turneringsudvalg 

Ingen aktiviteter – sommerferie 😊  

Vigtige datoer i  

JULI 

Sommergolf den 4/7, 11/7, 18/7 og 25/7 

 

https://drive.google.com/open?id=1jVtoRQCgwhFahsBtfla8Z6x9nd2-uWR2
https://mfgk.dk/
https://drive.google.com/open?id=1U7mLfToO2wCAdVVq4bg5I5EW8H6VTWt9
https://drive.google.com/open?id=17Ryb3v8-BaGA32fgG1wX-a2wAYp5rUmY
https://drive.google.com/open?id=1NJaPIxBp7fABl_V1vuX7klx6TsplcPQs
https://mfgk.dk/klubben/mfgk-hulspilcup-2019/resultater.aspx
https://drive.google.com/open?id=10rQM0kqXDvm4R1jo0SPGCgpuIMtV-Gnj

