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Banen  Se nyhedsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER. 

Klub i klubben Onsdag, den 27. april fejrede Morgenpigerne Kirsten Larsens fødselsdag. 
Se foto fra dagen HER. 

Der er åbent for tilmelding i Golfbox til fællesudflugten i august måned.  
Se invitation HER. 

Junior- og  
børnegolf 

Græshopperne kom godt i gang med sæsonen lige efter Påske. Dejligt at se 
glade børn, der har ventet en lang vinter på at spille/lege golf igen!      

Vi varmer op med græshoppehop, spiller rundgolf, skyder efter træneren 
og mange andre sjove lege! Vi vil meget gerne have flere børn med, så 
spred gerne budskabet, det er for børn i ca. 6-10 års alderen, og vi mødes 
en times tid hver onsdag fra kl. 16.30. 

Begynderudvalget Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer: 

Vi har afholdt følgende aktiviteter 

• Åbent hus 27. marts 
• Åbent hus 10. april 
• Golfens dag 24. april 

Nogen har været mere besøgt end andre - det er meget afhængige af vejret 
for, hvor mange der møder op. 

Anstrengelserne har foreløbig givet 21 prøvemedlemmer. 

Følgende aktiviteter resterer i foråret: 

• Åbent hus 15 maj 
• Regelaften for begyndere ”Light version” 
• Åbent hus 29 maj 

Ved tilmelding som prøvemedlem inden 1. juni får man et gratis prøvemed-
lemsskab i 3 måneder. Så hvis du har kammerater, venner eller familiemed-
lemmer, som har lyst til at prøve med golf, så er der her et godt tilbud! 

Kvinder og Golf 2022: 

Kører på skinner, og første arrangement løb af stablen torsdag d. 28 april. 
Der var 20 tilmeldte – alle nybegyndere! 

Vi måtte ud i en redningsaktion og låne golfsæt af medlemmerne, da vi ikke 
havde kvindesæt nok. Vi takker for stor velvilje fra medlemmerne. 

Alt i alt har vi med udgangen af april måned hele 47 begyndere i gang. 

Klub 36: 

Er startet op og kører hver tirsdag pt. kl. 17.00. 

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

Tilmelding via Golfbox, eller ved kontakt til Vita på mobil 23721814. 
Deltagelse koster 10 kr., som udelukkende går til præmier. 
Der spilles både på Par3 banen og den store bane. 

Regionsgolf Regionsgolf 2022 er nu skudt i gang med de første par kampe, og vi fik gang 
i sæsonen i meget fint vejr. 

D-rækken har spillet hjemme mod Dronninglund og vundet med 9-2. 

Veteranerne har spillet i Volstrup og vundet med 7-4. 

Superveteranerne indleder sæsonen fredag den 29. april, B- og C-rækkerne 
mandag den 2. maj. 

Divisions- og tur-
neringsudvalget 

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.  

Der trænes hver tirsdag i sæsonen (undtaget juli) – 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 to hold i Danmarksturneringen i årets 3-4 match-weekender. 

Som spiller kan du tilmelde dig Facebook gruppen ”MFGK Danmarksturne-
ringen 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. 
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15/5 

22/5 

29/5 

Åbent hus arrangement. 

Sct. Andrews Match. Deadline for tilmelding: 19. maj kl. 23:00. 

Åbent hus arrangement. 

 

https://drive.google.com/file/d/10y2lTbFImkoPI5-wHavCHERgGOuWVTtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_cxpFMCtq-RnP0IEDSD8yKGKD9nEsbk_/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

