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DET SKER I APRIL
Se forårsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER.
Vi åbner den 21. april for udendørs servering. Hvorledes konditionerne bliver
herfor, ved vi ikke helt; men det forlyder, at der skal præsenteres en corona
attest, før der må serveres!
Den 6. maj skulle det så igen være muligt med indendørs servering, og
restauranten kan så genoptage normal restaurantdrift.
Covid-19:
Med de seneste ændringer for udendørs idræt, hvor forsamlingsdirektivet er
ændret til 50 personer, kan alle matcher, både i KIK’erne (klub i klubben) og
øvrige matcher gennemføres. Både løbende og som gunstart.
Blot vigtigt, at der aldrig samles over 50 noget steds, hvilket ikke skulle være
noget problem. Er du i tvivl så tæl selv - EGET ANSVAR.
Endvidere skulle der heller ikke være problemer på driving range – der er jo
kun 20 måtter.
Ellers gælder der stadig samme regler for at holde 2 m afstand, afspritning,
lad flaget blive i koppen og ingen kys og kram. Vil du vide mere, så se
Anbefalinger til golfklubberne per 22. marts 2021 | Dansk Golf Union
Golfens dag:
Glem ikke Golfens dag, den 25. april. Klubben håber, alle vil give det en tanke,
om man har en i familien eller bekendte, der bør prøve denne fantastiske
sport! Shoppen er ligeledes åben, og der er kommet nye varer på hylderne.
Børnegolf:
Vi mangler hjælpere til at få gang i vores børnegolf. Michael fra DGU kommer
den 14/4 kl. 14:00 og fortæller om, hvad vi kan gøre for at få gang i børnegolf.
Er du forælder / bedsteforælder / eller blot en ildsjæl, der gerne vil hjælpe
med at få børn til at komme og få motion, frisk luft, latter og sjove timer, så
kontakt sekretariatet. Vi håber meget, at vi kan få dette projekt godt i gang.
Jeg håber, I er klar til en ny sæson. Nu er kalenderen åben i GolfBox, så I kan
booke lektioner.
Derudover har jeg sat to golfskoler op i GolfBox:
• Søndag, den 4. april 10:00 - 12:00. Grundsving.
• Søndag, den 11. april 10:00 - 12:00. Det korte spil.
Pris 399.- inkl. en opfølgende lektion.
Tilmelding på GolfBox eller på 40935293.
Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer:
Åbent hus-arrangement afholdes på følgende datoer:
• 11/4 kl. 10:00
• 25/4 kl. 10:00 (Golfens dag)
• 16/5 kl. 10:00
• 30/5 kl. 10:00
Af hensyn til Coronaen skal der laves tilmelding til åbent hus i sekretariatet!
Ved tilmelding inden 1. juni får nye medlemmer et gratis prøvemedlemsskab i
3 måneder. Så hvis du har kammerater, venner eller familiemedlemmer, som
har lyst til at prøve golfspillet, så er her et godt tilbud!
Alle begyndere får koblet en mentor på sig, som kan råde og vejlede.
Tilbud om mentor er også åbent for medlemmer, som er startet tidligere.

Kontakt Kaj Birkelund på mob. 30524494 eller mail: kajbirkelund@gmail.com.
Også, hvis du har lyst til selv at blive mentor, friske kræfter er velkomne!
Klub 36 starter op tirsdag den 30. marts og efterfølgende tirsdage kl. 16:30.
Klub 36 er et tilbud til nybegyndere/golfere med handicap over 36, hvor du
kan komme ud at gå med ligestillede og samtidig få en mere erfaren spiller
med. Du får masser af frisk luft, godt kammeratskab og god erfaring/træning.
Kan virkeligt anbefales til alle med handicap over 36!
Tilmelding via GolfBox, eller ved kontakt til Uffe Vinter på mob. 21464818.
I lighed med tidligere år koster deltagelse 10,-, som udelukkende går til
præmier. Der spilles både på Par3 banen og den store bane.
Hulspilsmatchen blev fuldtegnet i år, og 48 spillere er klar til at tage fat på de
individuelle matcher. Desværre har ingen piger tilmeldt sig turneringen i år;
men vi håber på bedre opbakning fra spindesiden næste år. Turneringen kan
rumme op til 64 deltagere, hvis der er tilstrækkelig tilslutning.
Husk åbningsmatchen lørdag, den 10. april. Bemærk, at tilmeldingsgebyret
skal være indbetalt inden matchen, jf. denne e-mail fra matchledelsen.
Greenkeeperne garanterer perfekt bane, og turneringslederen garanterer
godt vejr
.
Nyskabelsen Suppeturneringen 20/21, som blev afviklet i den forgangne
vinter, har været en stor succes. Mere end 70 medlemmer var tilmeldt
turneringen, og der har været fint fremmøde på de lørdage, hvor det var
muligt at spille. Turnering blev afsluttet med en mach den 27. marts, som blev
vundet af Jimmy Schultz Nielsen.
Suppeturneringen 20/21 blev vundet af Steffen Lieberkind
Øvrigt nyt fra matchudvalget kan ses HER.
Mandagsklubben og Skovspætterne er begge gået i gang med sæsonen.
Morgenpigerne og Birdies starter op onsdag efter Påske.
Information og program for sæsonen kan ses herunder:
Mandagsklubben: Info
Program
Morgenpigerne:
Info
Program
Birdies:
Info
Program
Skovspætterne:
Info
Program
Der er også i år tilmeldt to hold, 5. division og kvalifikationsrækken. Første
runde i Danmarksturneringen for herrer afvikles i weekenden 8. og 9. maj.
Træningsstart tirsdag den 30. marts kl. 17:30, og så fremdeles hver tirsdag i
sæsonen (undtaget juli) – træningen er naturligvis faciliteret af klubbens pro,
Jens Peter Reinert. Alle herrer i klubben med et maksimalt hcp på 16,9 er
velkomne, såfremt de har lysten og viljen til at repræsentere klubbens to hold
i Danmarksturneringen i årets 3-4 match-weekender.
Som spiller kan du tilmelde dig facebookgruppen ”MFGK
Danmarksturneringen Herrer”.
Puljer, resultater og kampdage fremgår inde på DGU's hjemmeside under
danmarksturnering herrer.
5. division er i kreds med Rold, Norddjurs og Viborg (pulje 6), medens
kvalifikationsrækken har fornøjelse af Norddjurs, Kalø og Grenå (pulje 8).
Der er plads til flere deltagere i regionsgolf, se orientering fra Anton HER.
Tilmeldingsfrist er 31. marts. Skulle du ikke nå at tilmelde dig inden da, så
prøv alligevel at kontakte Anton – han har et imødekommende væsen
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10/4

Åbningsmatch. Deadline for tilmelding er 7. april kl. 19:00.

14/4
25/4

Introduktion til børnegolf – DGU orienterer.
Golfens dag.

