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DET SKER I MAJ
Den 28. april mødte 10 friske seniorer og én junior op for at udrydde
mælkebøtterne på banen. De har nok ikke fået has på dem allesammen; men
de friske frivillige har sparet banen for en masse pesticider. Tusind tak!
Se nyhedsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER.
Den 1. maj kan vi byde velkommen til vores nye klubsekretær, Marianne
Ramsing Bøhne. Den ”gamle” klubsekretær, Birte, fortsætter indtil den 14.
maj, så der vil være rig lejlighed til at takke hende for mange års enestående
hjælpsomhed og ubegribelig tålmodighed med os håbløse golfere
Generalforsamling er grundet Covid 19 udsat til fredag, den 18. juni kl. 16:00
og 17:00 for henholdsvis selskabet og klubben.
I uge 19 bliver der lidt ekstra stemning ved Hul 9, da MFGK har tilmeldt sig
Road to Made in Himmerland, som er et landsdækkende projekt for at samle
lidt penge ind til vores juniorgolf.
Vi har i MFGK koblet lidt ekstra på udover det, DGU har arrangeret, ved at
lave en konkurrence om at lave birdie på hullet og vinde en birdieand (Kids
AID anden). Det koster 10 kr. at prøve lykken, og laver du en birdie, får du en
birdieand. Man kan også købe den for 70 kr. Overskuddet går til junior- og
børnegolf i MFGK.
Der kommer mere info i løbet af uge 18, og vi håber, der bliver støttet godt
op omkring dette projekt.
På golfens dag den 25. april var der 35 deltagere, og de havde en super god
dag. 13 deltagere tegnede et prøvemedlemsskab, så vi nu er over 30
prøvemedlemmer – herligt!
Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer:
Åbent hus-arrangement afholdes på følgende datoer:
• 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 får koblet en
mentor på sig, som kan råde og vejlede nybegyndere.
Hvis du går med lyst til selv at blive mentor, så tøv ikke med at kontakte Kaj
på 30524494 eller mail: kajbirkelund@gmail.com
, han har altid brug for
nye friske kræfter…!
Klub 36: Starttidspunktet er fra og med tirsdag den 4. maj ændret til kl. 17:00,
så flere kan nå at være med.
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.
Årets hulspilscup er kommet godt i gang. Alle matcher i første runde vil være
afviklet den 3. maj, og de næste runder skal være afviklet senest den 24. maj.
Stillingen i de enkelte grupper kan ses HER.
Sct. Andrews matchen er grundet Covid-19 udsat til lørdag, den 27. juni.
Næste match bliver således Støttematchen den 11. juni (samme dag, som der
forventeligt åbnes for op til 100 i forsamling). Der vil som vanligt blive
udsendt besked fra sekretariatet, når der åbnes for tilmelding i Golfbox.
Klub i klubberne er ved at lægge sidste hånd på vores fællesudflugt til august,
så det vil være en god ide at reservere weekenden den 14. og 15. august,
hvor turen går til pejsegården i Brædstrup.
Vi skal spille Skanderborg på vejen ned og Ry-banen på vejen hjem, efter vi
har haft en hyggelig aften på Pejsegården. Sæt allerede nu X i kalenderen
denne weekend og tag med på en rigtig hyggelig tur med MFGK`s KIK`er.
Mere detaljeret info senere.
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.
5. division spiller om lørdagen i Viborg, og søndag morgen hjemme mod Rold
Skov. Kvalifikationsrækken spiller lørdag morgen hjemme mod Kalø, og
søndag morgen kommer Norddjurs på besøg.
Puljer, resultater og kampdage fremgår inde på DGU's hjemmeside under
danmarksturnering herrer. 5. division spiller i pulje 6, og kvalifikationsrækken
deltager i pulje 8.
Uge 19
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Road to Made in Himmerland og birdiekonkurrence på Hul 9.

