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Banen  Greenkeeperne holder ikke ferie i højsæsonen - læs nyt fra Anders HER. 

Sekretariatet Vores nye, flotte buggybygning er nu blevet fyldt op med de gamle buggies og 
med fem nyindkøbte. 

Som udviklingen er i golfverdenen, er der en tendens til, at flere og flere 
benytter buggies. Vi håber, vi har taget højde for det fremtidige behov og tror 
på, at vi sjældent vil mangle buggies fremover. 

Vi havde tanker om, at der skulle være mulighed for at lægge buggies ind i 
kontingent; men der var stort set ingen interesse herfor, hvorfor vi foreløbigt 
har skrinlagt den tanke. Alligevel har vi fundet et godt tilbud til egne 
medlemmer, se nedenfor: 

Gæster: 
 250 kr. for en runde og 400 kr. for to runder 

Medlemmer: 
 200 kr. for en runde og 300 kr. for to runder 
 1500 kr. for 10-turs kort (kan bruges frit, er ikke navnebestemt) 

Erhvervsvirksomheder: 
 Firmareklame på buggy, inkl. 20-turs kort: 8.000 kr. (kan bruges frit,  
 er ikke navnebestemt) 

Klubber i klubben Der arrangeres fællestur til Hvalpsund for alle medlemmer af Klubber i 
klubben i weekenden 17.-18. august, se indbydelse HER.  
Deltagerantal er begrænset; men der er endnu enkelte ledige pladser. 

Mandagsklubben starter op igen den 5. august, som sædvanligt med gunstart 
kl. 09:00. Tilmelding i GolfBox. 

Skovspætterne lægger ud den 1. august med en Best Ball konkurrence. 
Program for resten af sæsonen kan ses HER. 

Begynder- og 
hverveudvalget 

Klub 36: 
Klub 36 starter op igen tirsdag den 6. august. 

Begyndertimen: 
Hver søndag kl. 15:00-16:00 er banen reserveret eksklusivt for begyndere og 
spillere med handicap over 36. Læs mere HER. 

Spil med dag: 
Spil-med-dag for nye medlemmer bliver afholdt den 10. august. Alle 
opfordres til at tage en bekendt eller et familiemedlem med til en hyggelig 
dag på Golfen. Dagen afvikles som en Texas Scramble match på store bane. 
Der ligger invitationer på skranken til fri afbenyttelse. 

Nye medlemmer - tilbud:  
Tilbuddet om at lære at spille golf for 500,- står stadig åbent, med mulighed 
for at erhverve et gratis golfsæt, hvis man efterfølgende melder sig ind som 
fuldtidsmedlem. Så hvis du kender en, som ikke lige nåede åbent hus- 
arrangementerne, har man altså stadig chancen. Kontakt sekretariatet eller 
send en e-mail til Kaj Birkelund. 

Mentor i maven? 
Har du lyst til at hjælpe en nybegynder godt i gang som mentor, så send en  
e-mail til Kaj Birkelund eller ring til Kaj på 30524494.  

Matchudvalget Årets åbne parmatch spilles søndag, den 11. august. Se invitation HER. 
Invitér gerne dine golfvenner fra nær og fjern. 
Mangler du en partner, så prøv at kontakte sekretariatet - Birte plejer at have 

et par gode emner oppe i ærmet 😊 

I årets hulspilsmatch er der åbnet for tilmelding i GolfBox til den afsluttende 
finalematch, som afholdes den 12. oktober.  
Stillingen i matchens enkelte grupper kan ses HER. 

Divisions-/ 
turneringsudvalg 

Årets tredje og sidste runde i Danmarksturneringen for herrer afvikles i 
weekenden 17. og 18. august.  

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

Divisionsholdet skal lørdag en tur til Himmerland. Søndag kl. 8:00 kommer 
Søhøjlandet på besøg - med stor sandsynlighed kræves en sejr på minimum 
7,5 - 4,5 for at forblive i rækken. P.t. á point, men Søhøjlandet er bedst 
indbyrdes, da de vandt 7 - 5 på hjemmebane.  

Kval-rækken har hjemmebane begge dage - lørdag kl. 8:00 kommer Skive, og 
søndag har vi besøg af Volstrup med start kl. 9:10.    

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

Næste runde i MFGK Tour afvikles 7. august kl. 17:00 - der er åbent for 
tilmelding i GolfBox (max. hcp. 15,9). 

Vigtige datoer i  

AUGUST 

11/8 
 

17-18/8 

Åben parmatch.  
Deadline for tilmelding: 9/8 kl. 19:00. 

Fællestur til Hvalpsund for medlemmer af Klubber i klubben. 
Deadline for tilmelding: 1/8 kl. 12:00. 

 

https://drive.google.com/open?id=1wFlQ-brCkIGSEd17AJRt2jN9Yomv1W5L
https://drive.google.com/open?id=1U7mLfToO2wCAdVVq4bg5I5EW8H6VTWt9
https://drive.google.com/open?id=1weQa3kq6L6EijHj4SwUdPdIbH30m7Iu7
https://drive.google.com/open?id=1rvdDXpkK6heePcApNDk2wKf4zvKNepIY
mailto:kajbirkelund@gmail.com
mailto:kajbirkelund@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1NJaPIxBp7fABl_V1vuX7klx6TsplcPQs
https://mfgk.dk/klubben/mfgk-hulspilcup-2019/resultater.aspx
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golfbox-links#/interclub/772/overview

