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DET SKER I AUGUST
Se nyhedsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER.
Den 6. august afholdes arrangementet ”Golf og Musik i Hadsund”.
Spil med dag i samarbejde med DGU afholdes den 8. august.
Udflugten til Pejsegården 14.-15. august arrangeret af Klubberne i klubben
er nu åben for alle MFGKs medlemmer.
Open Parmatch afholdes den 8. august.
Efter afholdelse af generalforsamling har klubbens bestyrelse konstitueret
sig. Organisationsdiagram og oversigt over de enkelte udvalg vil snart kunne
ses på hjemmesiden.
Græshopperne starter op igen den 11. august. Henrik og Steffen
underholder med golf og leg hver onsdag fra 16:00 til 16:45.
Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer:
Der afholdes åbent hus-arrangementer den 8. og 29. august kl. 10:00.
Fik du ikke inviteret familie, venner, arbejdskollegaer, genboer eller naboer,
så er der en ny mulighed for at komme i gang med verdens bedste sport.
Lige nu 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!
Klub 36:
Klub 36 starter op igen tirsdag den 3. august. Vi starter 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. 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.
Som tidligere år koster deltagelse 10 kr., som udelukkende går til præmier.
Der spilles både på Par3 banen og den store bane.
Torsdag den 12. august spiller Skovspætterne en pokalmatch mod De
Roldsomme fra Rold Skov Golfklub. Det er et nyt tiltag, som vi vil afholde
hvert år skiftevis på MFGK og på Rold Skov golfbane.
Mandagsklubbens sensommerudflugt går i år til Tange Sø Golfklub.
Det bliver mandag, den 20. september, se invitation HER.
Årets tredje og sidste runde i Danmarksturneringen for herrer afvikles i
weekenden 21. og 22. august.
5. division spiller om lørdagen i Rold, og søndag morgen hjemme mod
Norddjurs.
Kvalifikationsrækken spiller lørdag morgen ude mod Norddjurs, og tager
søndag morgen hjemme imod Grenaa.
Altså dobbelt hjemmekamp om søndagen. Begge hold ligger forinden på
3. pladsen i deres respektive grupper.
Puljer, resultater og kampdage kan ses på DGU's hjemmeside under
danmarksturnering herrer. Vores hold i 5. division spiller i pulje 6, og
kvalifikationsrækken deltager i pulje 8.
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Golf og Musik i Hadsund.
Tilmelding af hold via sekretariatet.
MFGK åben parmatch.
Deadline for tilmelding: 1. august kl. 12:00.
Udflugt til Pejsegården – for alle medlemmer af MFGK.
Deadline for tilmelding: 4. august kl. 12:00.

