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DET SÆRESTE ÅR I MANDS MINDE 
 

 

Sikken vinter, vi havde! Banen var åben med sommergreens hele vinteren, og 
der var kun lukket ganske få morgener med frost i græstoppene. Dvs. indtil 
den 11. februar: så druknede banen i regn. Akja. 

Det hele startede den 30. december med Nytårs Matchen; en uformel 
hyggematch, som blev afholdt i smukt vejr, og som tiltrak hele 65 spillere. 
Matchen blev vundet suverænt af Wandy Thygesen med hele 40 point. 

Under matchen var Skovspætterne vært ved en overdådig morgenbuffet, som 
var anrettet i Lynhytten. Spillerne kunne frit forsyne sig med brød og pålæg, 
og hertil varm chokolade med Jamaicarom, når de flere gange under runden 
passerede Lynhytten. Et dejligt indslag - stor tak til Skovspætterne for dette 
fine initiativ. 

Derefter fulgte mange fine golfuger, hvor banen var pænt besøgt af såvel 
klubmedlemmer som greenfeegæster. Se blot dette eksempel på booking 
den 16. januar. Årets første klipning af greens skete allerede den 5. marts. 
Mon ikke det er klubrekord? 

Men så kom CORONAEN. Den 11. marts lukkede regeringen landet ned, og 
det betød også et øjeblikkeligt stop for alt spil på golfbanerne. De følgende 
uger var lidt forvirrende i MFGK: først blev banen åbnet, så blev den lukket, så 
blev den åbnet igen. Men den 21. marts faldt brikkerne på plads: banen var 
åben med klart udstukne corona-restriktioner, herunder lukning af klubhus og 
træningsfaciliteter. Dog uden greenfee-gæster de første syv uger. 

Åbningsmatchen og andre planlagte forårsturneringer måtte aflyses eller 
udskydes, og Klubberne i Klubben kom først rigtigt i gang fra midten af maj 
måned.  

I skrivende stund kører golfen næsten normalt. Vi savner krammerne; men 
banen står flottere og mere velplejet end nogensinde. Og så kan man jo 
hverken gruble eller græde       

Eurotouren kører også - dog uden tilskuere. Hvad gør man så, når man er 
nabo til Irish Open? Man sætter sig med en kop kaffe uden for hegnet. 

Chefgreenkeeper Anders har løbende gennem sæsonen lagt små nyhedsglimt 
på hjemmesiden og på Facebook, bl.a. med fantastisk flotte fotos fra banen. 

Anders har lavet en kort opsummering af årets gang, som kan læses HER.  

I weekenden 19-20 september blev der afholdt klubmesterskaber i MFGK. 
Matchen blev afholdt i strålende efterårsvejr på en flot bane, der til dagen var 
sat op med "ekstra" grønne farver og dertil særdeles hurtige greens.  

Der blev spillet i seks rækker. Veteranrækkerne spillede to runder og øvrige 
tre runder. Alle rækker havde finale søndag med efterfølgende hygge på 
terrassen. 

Mestrene blev:  
Herre A: Jimmi Schultz  
Dame A: Lene Jacobsen  
Herre Mid-age: Dan Christensen 
Herre Veteran: Gerd Heuck 
Dame Veteran: Birthe Lund 
Herre Superveteran: Jonas Hansen 

Alle fik overrakt vandrepokaler "til låns" og dertil en flot buket blomster. 

I hulspilsturneringen er vi nået til slutspillet, hvor de to finalister skal findes. 
Finalen spilles den 10. oktober, hvor også afslutningsmatchen for alle øvrige 
deltagere afvikles. Efter matchen er der festmiddag og præmieuddeling. 
Sidste frist for tilmelding til matchen er den 8. oktober kl. 20:00.  

Stillingen i slutspillet kan følges HER. 

HUSK også tilmelding til den traditionsrige løvfaldsmatch. Deadline for 
tilmelding er den 1. oktober kl. 16:00. Nåede du det ikke, så ring til Birte. 

Hvis du en onsdag mellem kl. 9 og kl. 12 møder en mand M/K i gul vest ude på 
banen, ja så er det en af klubbens frivillige, tilknyttet greenkeeperafdelingen. 

Giv ham en ”High Five” – eller tommel op – som påskønnelse. 

Under Greenkeeper Anders’ kyndige vejledning udføres der arbejder, som 
den faste stab af ansatte har svært ved at nå i dagligdagen. Det være sig på 
banen, malerarbejde eller opsamling af bolde. Opgaver som er med til at gøre 
vores bane til én af de bedste i landet. 

I øjeblikket er der 10 frivillige tilknyttet ordningen. Efter arbejdet mødes de i 
restauranten til hyggeligt samvær samt en bid brød og en kop øl. 

Kæmpestor tak fra os alle! 

Som så meget andet blev Danmarksturneringen også påvirket af Covid19. 
Restriktionerne betød, at turneringen blev halveret fra 6 til 3 runder, hvor 
matcherne så blev spillet på neutrale baner. 

Bortset fra det, forløb sæsonen ganske udmærket, både 5. division og 
kvalrækken var faktisk frem til og med 3. runde i spil til oprykningsfinalerne. 
Selvom det ikke lykkedes for nogle af holdene at kvalificere sig til 
oprykningsfinalerne, har det både sportsligt og socialt været et godt 2020.  

Tak for indsatsen til JP, holdlederne John Jørgensen og Henning Rose, samt 
naturligvis alle spillerne. 

Nyhedsbrev fra Anton kan læses HER. 
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https://drive.google.com/open?id=1JpNWIEFHQx-Ysbm-5x7ng1Qutq0KRV6-
https://drive.google.com/file/d/1En_F2MI_Ft7an8MJDeP_eRacokn8hmGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTv-FeEThw1lGidNKvwz0ha5ApxNY9Cn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gau431onirWiwTr-DiNtalMj9RUkw4Le/view?usp=sharing
https://mfgk.dk/klubben/mfgk-hulspilcup-2020/resultater.aspx
https://drive.google.com/file/d/1pSxeuDW3KI6SvvlaKgXGrn9i-HSK5HOf/view?usp=sharing

