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DET SKER I 

 

JULI (og lidt i august) 
 

 

Se nyhedsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER. 

Interesserede kan HER se en beskrivelse af arbejdet forbundet med ”at tage 
propper op”, som er en vigtig del af plejen af greens. 

På Dansk Golf Unions hjemmeside kan du også se en video, som giver en 
grundig forklaring på, hvorfor greens skal luftes. 

I lighed med tidligere år arrangeres der Sommergolf hver torsdag i juli måned 
med løbende start fra kl. 15. Se invitation HER. 

Den 6. august afholdes arrangementet ”Golf og Musik i Hadsund”. 
Arrangementet indeholder to elementer:  

• En holdturnering på golfbanen (tilmelding via sekretariatet). 
• En offentlig tilgængelig mini-musikfestival med mulighed for spisning. 

Græshopperne er kommet godt i gang, og børnene hygger sig hver onsdag  
kl. 16:00 – 16:45. Sidste gang inden sommerferien er den 7. juli. 

Har du svært ved at finde på underholdning til dine børnebørn i ferien, så tag 
dem med på golfen. Putting green, driving range, par-3 banen – måske endda 
som caddier på Store bane. Verdens bedste alternativ til mobiltelefonen       

Efter sommerferien starter Græshopperne op igen den 11. august. 

Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer: 

Der afholdes åbent hus-arrangementer den 8. og 29. august kl. 10.00, så har 
du ikke fået inviteret familie, venner, arbejdskollegaer, genboer eller naboer, 
så er der en ny mulighed for at komme i gang med verdens bedste sport. 

Klub 36: 

I juli holder Klub 36 sommerferie; men vi starter op igen den 3. august.  
Starttidspunkt er kl. 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. 

Tilmelding via Golfbox, eller ved kontakt til Uffe Vinter på mob. 21464818. 

Deltagelse koster 10,- kr., som udelukkende går til præmier. 

Der spilles både på Par3 banen og den store bane. 

Pt. har vi over 50 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! 

Klubberne i klubben holder sommerpause i juli måned; men der er selvføl-
gelig fortsat mulighed for at gå en runde de dage, hvor du alligevel plejer at 
dyrke din yndlingssport.  

Husk også at tilmelde dig fællesudflugten til Pejsegården i weekenden 14-15. 
august - se invitation HER. Tilmelding via GolfBox. 

Se nyhedsbrev fra Anton HER. 

  

JULI (og AUGUST) 

6/8 

8/8 

14-15/8 

Golf og Musik i Hadsund. Tilmelding af hold via sekretariatet. 

MFGK åben par match. 

Klubber i klubbens fælles udflugt til Pejsegården. 

 

https://drive.google.com/file/d/1kjoCzhKNDZSwKS82mUhWnlb-9_KH3JMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QeUO3lY4IsQgmS86fBlNPc29xgdnVM6/view?usp=sharing
https://www.danskgolfunion.dk/video/hvorfor-skal-greenen-luftes?jwsource=em
https://drive.google.com/file/d/1EqJcHTzbYbmCRS9JChe4_bNZ1SokqRbr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xboxGxUt1s3_5H0JYi1VgN-lBbL8qLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpXLGRpXDf98xNx_3QimdutkPnR1mv0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19HR4ua4uHbTgj1PRHpmv5gHHroeWdWeo/view?usp=sharing

