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Banen  Se nyhedsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER. 

Klub i klubben Alle klubberne i klubben er kommet godt fra start og forventes at ”køre” 
rutinemæssigt – hvis forårsvejret ikke driller. 

Som noget nyt har Skovspætterne beslutte også at spille på helligdagene 
Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag. Der gælder særlige regler for 
tilmelding til matchen på disse dage. 

Der er allerede nu åbnet for tilmelding i Golfbox til fællesudflugten i august 
måned. Se invitation HER. 

Matchudvalget Suppeturneringen afsluttedes med en match lørdag, den 26. marts, som 
blev afviklet i fortryllende forårsvejr. Og tak til Jan for en fremragende 
legeret aspargessuppe! Turneringen har løbet over hele vinteren, og det var 
muligt at afvikle matchen til sommergreens hele 12 lørdage, hvoraf 7 var 
tællende i det samlede resultat. Vinder af henholdsvis A- og B-rækken blev 
Steffen Lieberkind og Keld Thøgersen. 

Foråret byder på to klubmatcher: Åbningsmatchen den 9. april og  
Sct. Andrews matchen den 22. maj. 

Begynderudvalget Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer: 

Åbent hus-arrangement afholdes fra kl. 10:00 på følgende datoer: 

27. marts  
10. april  
24. april  (Golfens dag) 
29. maj  

Tilmelding til åbent hus i sekretariatet! 

Ved tilmelding som prøvemedlem inden 1. juni, får man et gratis 
prøvemedlemsskab i 3 mdr., så hvis du har venner eller familiemedlemmer, 
som har lyst til at prøve med golf, så er her et godt tilbud! 

Alle begyndere får som tidligere år koblet en mentor på sig, som kan råde 
og vejlede i opstarten.  

Hvis du går med lyst til at blive mentor, så tøv ikke med at kontakte Kaj, han 
har altid brug for nye, friske kræfter…! 

Kvinder og Golf: 

Som noget nyt starter vi et rent begynderhold op for kvinder, torsdag d. 28 
april kl. 17.00, hvor man udover at spille golf har koblet sociale aktiviteter 
på programmet, herunder Zumba, Salsa, Tapas med rosévin. Benefit 
kommer med input til at styrke kroppen til golfspil og undgå skader. Udover 
dette får deltagerne golftrøje og Goodiebag med overraskelser.  
Dette 8 ugers kursus afsluttes med golfkørekort og grillaften. Alt dette for 
kun 1299 kr. Tilmelding til sekretariatet. 

Regelaften for begyndere og højhandicappere: 

Afholdes 24. maj kl. 19.30, hvor der også serveres en kop kaffe. 
Dette er en ”light version” regelaften! 

Klub 36: 

Starter op tirsdag den 5. april og efterfølgende tirsdage pt. kl. 16.30. 

Klub 36 er et tilbud til nybegyndere/golfere med handicap over 36, her kan 
du komme ud at gå med ligestillede, samtidig får I en mere erfaren spiller 
med. Du får masser af frisk luft, godt kammeratskab og mere 
erfaring/træning. Kan virkeligt anbefales til alle med handicap over 36! 

Tilmelding via Golfbox, eller ved kontakt til Vita på mobil 23721814. 

I lighed med tidligere år koster deltagelse 10 kr., som udelukkende går til 
præmier. 

Der spilles både på Par3 banen og den store bane. 

Divisions- og 
turneringsudvalget 

Der er også i år tilmeldt 2 hold, 5. division og kvalifikationsrækken. Første 
runde i Danmarksturneringen for herrer afvikles i weekenden 7. og 8. maj.  

Træningsstart tirsdag den 29. marts kl. 17.00, og så fremdeles hver tirsdag i 
sæsonen (undtaget juli) – træningen er naturligvis faciliteret af klubbens 
pro, Jens Peter Reinert. Alle herrer i klubben med et maksimalt hcp på 16,9 
er velkomne, såfremt de har lysten og viljen til at repræsentere klubbens 2 
hold i Danmarksturneringen i årets 3-4 match-weekender. 

Som spiller kan du tilmelde dig facebook gruppen ”MFGK 
Danmarksturneringen Herrer” 

5. division er i pulje med Rold, Hobro og Dronninglund, medens 
kvalifikationsrækken har fornøjelse af Rold, Volstrup og Aars. 

Puljer, resultater og kampdage fremgår inde på DGU's hjemmeside under 
danmarksturnering herrer. 

Vigtige datoer i  

APRIL 

9/4 

10/4 

24/4 

Åbningsmatch. Deadline for tilmelding: 6. april kl. 19:00. 

Åbent hus arrangement. Tilmelding til sekretariatet. 

Golfens dag og åbent hus arrangement. 

 

https://drive.google.com/file/d/1rYNNyytVu0R__3fbMHs_d2FJKqGaCaPC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrA5CN7NIBcHkyBGCWFB_hYBOe_wMnxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wcpd_cXLDbciOALvT-OUuvN7amu6YqOB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ME9GZxD49Kxcv0v-Lmp_GJLRGhDYfhLR/view?usp=sharing

