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Mandag den 9. september kl. 18:30 er der arrangeret en gåtur rundt på 
golfanlæggets ydre stier og arbejdsveje. Det er en tur, som golfspillerne 
normalt ikke oplever.  

Chefgreenkeeper Anders Christiansen vil være guide på turen, som er på  
ca. 5 km i lettere kuperet terræn. Ruten kan ses HER. 

Turen arrangeres i samarbejde med Mariagerfjord Soroptimister, som er en 
velgørenheds organisation. Turen koster 20 kr. pr. mand M/K, som ubeskåret 
går til Julemærkehjemmet i Hobro. 

Vi mødes ved klubhuset, og alle er velkommen til at deltage. 

Øvrige nyheder fra greenkeeperteamet kan ses HER. 

Golfskole søndag, den 15. september fra 10:00 til 12:00.  

Tema: Grundsving (grip, opstilling og sigte), samt svingteknik og køllesving. 
Der vil også være tid til gennemgang af indspil. 

Pris 399.- inkl. ekstra lektion til opfølgning. 
Tilmelding på GolfBox eller i shoppen. 

Alle er velkomne i golfskolen uanset handicap....😊 

Husk også Spanienstur 29 okt. - 5 nov. - der er 2 pladser tilbage. 

Klub 36: 
Hver tirsdag – husk tilmelding via GolfBox, eller ring til Uffe på 21464818. 

Begyndertimen: 
Hver søndag kl. 15:00-16:00 er banen reserveret eksklusivt for begyndere og 
spillere med handicap over 36. Læs mere HER. 

Nye medlemmer - tilbud:  
Tilbuddet om at lære at spille golf for 500,- står stadig åbent, med mulighed 
for at erhverve et gratis golfsæt, hvis man efterfølgende melder sig ind som 
fuldtidsmedlem. Så hvis du kender en, som ikke lige nåede åbent hus- 
arrangementerne, har man altså stadig chancen. Kontakt sekretariatet eller 
send en e-mail til Kaj Birkelund. 

Mentor i maven? 
Vi mangler stadig friske mentorer til at hjælpe en nybegynder godt i gang,  
så send en e-mail til Kaj Birkelund eller ring til Kaj på 30524494.  

De årlige klubmesterskaber afholdes 7-8. september.  

Husk også årets løvfaldsmach, som afholdes den 5. oktober 

I årets hulspilsmatch er den første puljevinder fundet, som dermed er klar til 
semifinalen i slutspillet. Stillingen i de enkelte grupper kan ses HER. 

Hvis du undrer dig over, at de nye lokalregler ikke fremgår af vores scorekort, 
skyldes det bare sparsommelighed. Vi vil meget gerne have brugt alle gamle 
scorekort først. 

Indtil da kan du udskrive vores lokalregler fra denne pdf-fil. 

Referat fra seneste møde i baneudvalget kan læses HER. 

Årets indsats i Danmarksturneringen - som i øvrigt blev afsluttet med  
maner med dobbeltsejr, og forbliven i 5. division - krones med afslutnings-
match og -fest, den 21. september 2019 med start kl. 14. 

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

Årets turnering i Regionsgolf er slut - se Antons brev HER. 
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Klubmesterskaber. Deadline for tilmelding: 5/9 kl. 20:00. 

Guidet gåtur på klubbens ydre stier 

 

https://drive.google.com/open?id=13eVfTcxErKedIY1bZXV5u5pURmlWlqVK
https://mariagerfjord.soroptimist-danmark.dk/
https://drive.google.com/open?id=1NId5A1Z69oYfqSofzYuG-Z2Afrn-3Pmq
https://drive.google.com/open?id=1rvdDXpkK6heePcApNDk2wKf4zvKNepIY
mailto:kajbirkelund@gmail.com
mailto:kajbirkelund@gmail.com
https://mfgk.dk/klubben/mfgk-hulspilcup-2019/resultater.aspx
https://drive.google.com/open?id=14RnjW37oX4yocRXlyS24VNsiVmpyA5gX
https://drive.google.com/open?id=1fpYO72ubvB_aiRsECT60ERf653pK5nA6
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/golfbox-links#/interclub/772/overview
https://drive.google.com/open?id=1J20VV4mZItcksHe6sGWrfSQ3GXULr1Fy

