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DET SKER I JUNI
Tirsdag, den 22/6 er banen lukket til kl. 16:30 – der arbejdes på greens.
Der er plads til flere frivillige onsdagshjælpere. De arbejder fra 09:00-12:00 og
spiser frokost/hygger sig derefter.
Se nyhedsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER.
I samarbejde med ELRO Fonden afholder vi den 12. og 13. juni ”Familiegolf”.
ELRO Fonden sponsorerer, så vi kan tilbyde alle gratis instruktion og spil på
Par 3 banen. Begynderudvalget vil denne dag hjælpe vores pro Jens Peter.
Invitation med flere detaljer udsendes i medier, Facebook m.m.
Der afholdes generalforsamling fredag, den 18. juni kl. 16:00 og 17:00 for
henholdsvis selskabet og klubben.
Vi har haft opstart med Græshopperne, og der var fin tilslutning - 12 børn.
De træner onsdag fra 16:00 – 16:45, hvor de bliver underholdt af Henrik og
Steffen.
Vi glæder os til at følge dem fremover.
Pt. har vi over 40 nye prøvemedlemmer i gang, så vores mentorer har travlt.
Heldigvis har vi et godt korps af frivillige mentorer, som tager et stort slæb –
en stor tak til dem!
Klub 36: Starttidspunkt er 17:00, og der er plads til mange flere, så kom frisk!
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.
Sommeren indledes med en perlerække af klubturneringer. Den 11. juni er
der Støttematch for støtteforeningens medlemmer, og den 20. juni er der 25+
match sponseret af Thor. (HCP og ikke alder )
Den mest prestigefyldte match i klubben, Sct. Andrews, afvikles den 27. juni
og er sponseret af Timberman. Pigernes Match sponsoreret af Beauté
Pacifique runder måneden af den 30. juni.
Der er åbent for tilmelding på sædvanlig vis i GolfBox.
Planerne for fællesudflugten til Pejsegården i weekenden 14-15. august er nu
helt på plads - se invitation HER. Tilmelding via GolfBox.
Flere af vores hold har gode chancer for at vinde deres pulje i regionsgolf.
Se nyhedsbrev fra Anton HER.
Anden runde i Danmarksturneringen for herrer afvikles i weekenden 19. og
20. juni.
5. division spiller om lørdagen i Norddjurs, og søndag morgen hjemme mod
Viborg. Kvalifikationsrækken spiller lørdag morgen ude mod Grenaa, og tager
søndag morgen en tur til Kalø.
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.
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12-13/6
20/6
27/6
30/6

MFGK Støtteforening match.
Deadline for tilmelding: 9/6 kl. 12:00.
ELRO dage – familiegolf.
25+ Thor.
Deadline for tilmelding: 17/6 kl. 12:00.
Sct. Andrews match.
Deadline for tilmelding: 24/6 kl. 23:00.
Pigernes dag - Beauté Pacifique.
NB!! Deadline for tilmelding: 12/6 kl. 12:00.

