
Til alle medlemmer i Mariagerfjord Golfklub:                                                               Marts 2022 

 

Information om ” Mandagsklubben” i 2022 

 

”Mandagsklubben” er en social klub, som er åben for alle medlemmer af MFGK, der er over 18 

år, har DGU-kort og banetilladelse. 

Vi spiller golf hver mandag i sæsonen (- juli måned) med gun-start kl. 09.00, og har det hyggeligt 

før, under og efter golfrunden. Vi spiller med mange forskellige medlemmer, idet der hver gang 

bliver udarbejdet en startliste. Vi spiller hovedsageligt Stableford, men ofte også med små indlagte 

konkurrencer. Vi afholder månedsafslutning sidste mandag i hver måned, hvor vi spiller hold-

/social match med efterfølgende spisning. 

 

I år har vi opstart mandag d. 28/3. Vi mødes kl. 9.00 til information, hygge, rundstykker og kaffe i 

restauranten. Kl.10.00 er der gunstart for de medlemmer, der ønsker at spille. Husk at tilmelde dig 

matchen i Golfbox! 

 

Tilmelding til ”Mandagsklubben 2022” foretages i Golfbox. Gå ind under ”Klubturnering”, tryk 

på januar og dernæst på ”Mandagsklubben” –  2022. Derefter indbetales kr. 150 i medlemsgebyr 

(til præmier) og evt. kr. 25, hvis man ønsker at deltage i ”hole-in-one”- puljen.  Pengene indsættes 

via Netbank på:  

Reg.nr. 4907 – Kontonr. 4907 128 652. Husk at oplyse navn og DGU-nr. 

 

Derudover skal man tilmelde sig hver enkelt mandagsmatch i Golfbox, senest søndagen før 

kl.15. 

Efter hver match skal holdet samlet indberette de enkelte scores i Golfbox. Der udsendes 

scoreindtastningslink før matchen. 

 Det er vigtigt, at hele holdet indberetter samlet, husk at man er markør for hinanden og SKAL 

tælle hinandens slag! 

Man bestemmer selv, om man vil spille fra rød eller gul tee (husk at vælge det for hver match ved 

tilmelding i Golfbox). Uanset hvilken tee man spiller fra, deltager man i ”nærmest flaget”, ”længste 

drive” og ”hole-in-one”- puljen. 

 

 



Scores 

”Orders of merit” hver måned: De to bedste runder er tællende! 

”Orders of merit” for hele året: De 10 bedste runder er tællende! 

”Eclectic” vil blive udregnet på hele sæsonen og ikke månedsvis! 

“Hole-in-one”-puljen kan maximalt vindes med kr. 6.000.  

Præmier vil blive uddelt til månedsafslutning. 

 

Der vil i år blive 2 udflugter ”ud-af-huset”. D. 13/6 2022 spiller vi i Rold Skov Golfklub, desuden 

bliver der lavet en weekend-tur d. 13-14/8 2022 for ”Klubberne i klubben”. Herom meget mere 

senere. 

 

Vi håber, at I vil tage godt imod vores tiltag i ”Mandagsklubben”, og nyde at komme ud og blive 

”luftet” på vores skønne golfbane i super natur og med super golfspillere! 

 

VI HAR IGEN I ÅR FORNØJELSEN AF AT HAVE EN SUPER SPONSOR, NEMLIG: 

                                                            THIELE OPTIK, HADSUND 

HUSK AT STØTTE VORES SPONSOR!! 

 

Med venlig golf-hilsen 

 

Vibeke Gade (tlf. 40410812 – vibeke_gade@msn.com) 

Keld Thøgersen (tlf. 41762692 – keldth@gmail.com) 

Mogens Christiansen (tlf. 22388465 -mc@monse.dk) 

Gerd Heuck (tlf. 22360264 -gerdheuck@yahoo.dk) 

Hanne Møller Sørensen (tlf. 40210974- hanne@hsoe.dk) 

 

 


