
    

             Kære nye som gamle skovspætter i MFGK. 
Vi er i forårs måneden – og vi kan snart se frem til at vi igen skal i gang med en ny sæson. Vi starter       

torsdag den 24. marts med løbende start fra kl. 14. 

Kl. 19.00 vil der være Info møde i Players Lounge hvor vi er vært med kaffe og 

en ostemad til dem der har lyst ( lidt generalforsamling ) 

Aller først tilmelder du dig på golfbox under klub turneringer/januar /skovspætterne 2022   

så du bliver registreret i skovspætterne  så vi kan sende informationer til dig på mail. 

Du skal fortsat tilmelde dig på GOLFBOX til skovspætternes torsdags match og her vil der være 

INFO om match form og spilleregler samt spørgsmål om man vil spise med, ønsker om tidlig eller 

sen start samt mulighed for at skrive en bemærkning til os der laver startlisten.  

HUSK  NU TILMELDING SENEST KL. 12  ONSDAGEN  FØR  

Vi vil også i år bruge scoreindtastning efter hver match og derfor er det meget 

vigtigt med tilmelding rettidig, da man ellers ikke får sin indtastnings kode. 

 Skovspætterne har fast booket tiden på banen fra kl. 14:30 til 16:30 i Golfbox - som tidligere.  

Igen i år vil vi lave gunstart kl. 16 den sidste torsdag i måneden hvor vi har månedsafslutning med 

spisning  kl. 20.00 hvor vi som vanligt har præmie uddeling.   

 Er du ikke medlem er du altid velkommen til at gå en runde med os i skovspætterne for at se 

om det har din interesse og ønsker du så at blive medlem af Skovspætterne skal du indbetale  

kontingent til vores Mobilepay BOX.  

Sammen med kontingentet kan du (såfremt du ønsker det) også betale til Hole In One puljen. 

DU SKAL OVERFØRER BELØBET TIL Mobilpay som er : BOX12701 

Har du ikke mobilpay så kontakt et bestyrelses medlem 

Da vi skal have styr på hvem der betaler, skal du i besked  angive dit medl. nr. eks. 176-416 

                   Hvis du indbetaler         150,- kr. er det kun for kontingentet  

                   Hvis du indbetaler         175,- kr. deltager du også i Hole in One puljen.   

HUSK at det kun er dem der har betalt kontingent der kan deltage i spil om præmierne.  

Vi ser frem til endnu en pragtfuld sæson på vores dejlige baneanlæg, og vi skal fortsat have for øje, 

at vi i Skovspætterne også er ansvarlige for at integrere nye mandlige medlemmer, og især de som 

lige er begyndt at spille i MFGK. Vi skal være med til at sikre, at de fra første færd i klubben føler 

sig velkommen, og at de får glæde ved golfspillet og ikke mindst det sociale samvær vi har i 

MFGK. Det er en af de vigtigste forudsætninger for at fastholde medlemmers tilknytning til MFGK.  

Vi håber fra bestyrelsens side, at vi ved tilmelding i GOLFBOX kan sikre, at alle medlemmer får 

den oplevelse at spille med så mange forskellige skovspætter som muligt hen over sæsonen. 

Det er også vigtigt at tider booket på golf box før kl. 14.30 respekteres så ikke egne medlemmer 

eller greenfee gæster generes. Går man ud før tid I EGNE SAMMENSAT HOLD, uden 

dispensation fra bestyrelsen, tæller det ikke med i dagens match i skovspætterne.  

Der vil på golfbox og i receptionen være et skriv med hvilken spilleform der spilles denne torsdag. 

Match plan 2022 vil være at finde på MFGK`s hjemmeside under skovspætterne/ matchplan  

Har du spørgsmål til noget af ovennævnte, skal du ikke tøve med at kontakte en af os i bestyrelsen.  

HUSK AT INDBERETTE SCOREN MED DIN MARKØR LIGE EFTER RUNDEN  

Med ønske om en rigtig god SKOVSPÆTTE SÆSON 2022  

Team Skovspætterne 


