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Af og til sker der uventede ting, bedst som man synes der er styr på 
alt og julefreden kan sænke sig er virkeligheden pludselig en anden. 
Som alle ved stod vi pludselig i en situation uden trænerkapacitet i 
2019. Det giver naturligvis nogen udfordringer. Men det er vilkårene 
når man som bestyrelse påtager sig ansvaret for ledelsen. Vi ønsker 
endnu engang Karsten held og lykke med sit nye job i Give GK og i 
sit private liv med Pernille. Vi takker for den store indsats Karsten 
har ydet. Det har været en fornøjelse.  Stillingen som Head-Pro i 
MidtGolf er slået op og flere rigtig lovende ansøgninger er modtaget. 
Vi regner med at det bliver lidt som i Vild med Dans, at valget kom-
mer til at stå imellem rigtig gode kandidater. Vi føler os allerede nu 
helt sikre på, at vi har et velfungerende Pro-Team på plads i 2019.  

 Vi er også i gang med at gennemgå ansøgninger til den ny opslåede 
stilling som medlemsadministrator. Også her er der flere rigtig 
lovende ansøgninger. Det bliver en nyskabelse i MidtGolf’s historie 
at vi fremover vil have en lønnet medarbejder et par timer på alle 
hverdage, som bliver ansvarlig for de administrative opgaver. Der 
vil således fremover være mulighed for personlig henvendelse på 
faste tidspunkter på hverdage. 

Vi har i 2018 nået vores mål med 800 fuldtidsmedlemmer, godt og 
vel endda, da vi pt. har 860 registrerede senior fuldtidsmedlem og 
ikke færre end 1248 medlemmer i alt. Missionen fremover bliver 
at holde dette niveau vel vidende at der hvert år på landsplan er 
ca. 10 % der forlader klubberne. Der er således behov for fortsat 
rekrutteringsaktivitet på Golfens dag og Åbent hus, for at vi kan 
bevare dette medlemsniveau. Efter kontingentstigningen vedtaget 
på sidste generalforsamling er det ikke uventet at nogle medlemmer 
har brugt dette som argument for at melde sig ud. Det er imidlertid 
et fåtal, og langt hovedparten har meldt sig ud eller ændret med-
lemskab af helt plausible årsager.  

Baggrunden for kontingentstigningen var dels et generelt løft af 
banelejen, dels behovet for at få implementeret nogle forbedrin-
ger på anlægget. Vi kan allerede nu se, at forhøjelsen i 2019 har 
bevirket, at der er blevet investeret i omlægning af teesteder, samt 
anlagt nye teesteder, nyt sand i bunkerne kommer i vinterens løb, 
og endelig så er planen at forberede hul 3 og 9 greenomlægnin-
gerne, således at midlertidige greens er klar til efteråret 2019 når 
de 2 nuværende greens skal ombygges. Allerede i foråret blev alle 
stierne renoveret med slotsgrus, hvilket vi har kunnet glæde os over 
hele sommeren. Vintermånederne især var et problem med meget 
våde og plørede gangarealer. Det skulle gerne være løst nu.  Ligele-

des er 6 huls banens Hul 2 green nu gravet op, så en ny green kan 
blive anlagt. Desuden bliver søen på hul 2 ændret således at der 
bliver en dæmning igennem midten, så man ikke fremover skal gå 
rundt om søen. Det er alt sammen tiltag som har været efterspurgt 
af medlemmerne i lang tid, som altså nu kan blive gennemført fordi 
økonomien får et løft.  

Toiletforholdene har været et emne som har optaget mange, og har 
også fyldt meget i de tilbagemeldinger vi har modtaget i Golfspil-
leren i Centrum. Alle har set de forbedringer der i efteråret er sket 
med det nye vaskerum ved toiletterne i klubhuset. Banetoilettet 
samt mangel på rent drikkevand har været et problem som mange 
har påpeget. Det er nu besluttet, at der bliver ført vand ud til hul 9. 
Der er således indkøbt 900 m vandledning  og der bliver etableret 
helt nye rengøringsvenlige toiletfaciliteter ved hul 9’s Teested.   

Fritspilsordningen med andre klubber fortsætter naturligvis i 2019. 
Dog har Ree meddelt os at de ønsker at ophøre samarbejdet med 
os (og med Harekær). Vi kan med glæde meddele at vi netop har 
indgået aftale med  Møn Golfklub som ny fritspilsklub.  

I bestyrelsen har vi haft den udfordring, at Michael Mildahl grundet 
personlige forhold ikke har haft tid til at deltage i bestyrelsesar-
bejdet, og han har derfor valgt at udtræde af bestyrelsen. Det er vi 
rigtig kede af og kommer til at savne Michaels altid konstruktive 
synspunkter.  Jørn Thorhauge er derfor indtrådt i bestyrelsen i 
Michaels plads frem til næste generalforsamling.  

Vi er nu kommet igennem en 3 årsperiode, hvor vi har udviklet 
MidtGolf, i overensstemmelse med visionerne vi havde frem til 
2018. Essensen af disse visioner holder fortsat, men de trænger al-
ligevel til en finpudsning. Så derfor venligst se et oplæg for visioner 
for de næste 3 år andet steds i dette nyhedsbrev og kom endelig 
med forslag og kommentarer.  

Vi i bestyrelsen ønsker alle medlemmerne i Midtsjællands Golfklub 

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 

p.b.v. 

Erling Hviid

Nyt fra bestyrelsen
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Midtgolfpigerne
Midtgolfpigernes sæsonafslutning 
Søndag den 7. okt. 2018 rundede 28 glade og motiverede 
Midtgolfpiger en lang og varm sæson af med maner. Der blev 
spillet Texas Scramble, og der var sat 5 stærke hold. Selvom 
det er en både hyggelig, social og rar matchform, så blev der 
kæmpet for hvert eneste slag i matchen. Sædvanen tro var 
der 1-2 slag mellem de bedste hold. Det er en skøn spille-
form, hvor man virkelig føler sig gode sammen, og der bliver 
hygget max.  

Race to Spain 
Samme søndag blev finalen i Race to Spain afviklet. Det er 
en turnering, hvor alle kan være med til at kvalificere sig. Det 
handler om at deltage mindst 12 gange i løbet af sæsonen, og 
så vidt muligt spille op til sit handicap. Man bliver registreret 
i Golfbox på listen Orders of merit / Midtgolfpigerne – Race to 
spain.  
Når sæsonen er ved at være slut, spiller de 8 bedst placerede 
om en uges ophold i Casa Allerup i Spanien. Først spiller man 
semifinaler på for-9. Herefter går de 4 bedste videre til finalen 
på bag-9. I år blev finalen afgjort mellem Birthe, Ellen, Maria 
og Marianne. Ellen puttede ud for sejr på 18. hul, og hun blev 
sammen med sine medfinalister æret med en flot tilskuerbøl-
ge.  En flok herlige Midtgolfpiger stod nemlig bagved bunkerne 
på 18. green og tog imod top-4 i Race to Spain. 
I klubhuset duftede der rigtig skønt, og vi indtog en lækker og 
velsmagende buffet. Alle dagens gode og legendariske slag 

og put blev repeteret igen og igen under spisningen. Det hele 
endte lykkeligt med uddeling af flotte præmier. 

Generalforsamlingen 
Dagen blev rundet af med den årlige generalforsamling, hvor 
der var en munter og konstruktiv debat. Referatet er på vej via 
Golfbox. 

Indendørs træning 
Som noget nyt er der hver onsdag fra kl. 18.30-19.30 fæl-
lestræning i styrkelokalet hos Midtgolf. Der bliver gået til den 
i alle maskinerne, på løbebåndet og i romaskinen, men det 
gode er, at man selv kan bestemme både belastning og antal 
minutter, så alle kan være med. Snakken går, men det gør ikke 
noget, da vi får masser af sved på panden og smil på læben. 

Facebookgruppen 
Midtgolfpigerne har sin helt egen lukkede Facebookgruppe, 
hvor vi deler de daglige golfoplevelser eller får input fra 
månedsmatcherne eller den årlige weekendtur. Det er en god 
måde at følge lidt med i, hvad der sker hos Midtgolfpigerne. 
Der er plads til flere i dette online fællesskab.  

Hvis du har lyst til at komme med i gruppen, så anmoder du 
en af de 2 administratorer Susanne Hegaard Mogensen eller 
Bente Møller om venskab, så lukker de dig ind på siden. 

DECEMBER 2018
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6-hulsbanens hul 2
Nu sker der noget på Hul 2. der bliver anlagt en ny green i stedet for den gamle  - som ikke rigtig kunne kaldes for en green.  

Der er blevet gravet ud, og der er nu kørt muldjord til således den nye green kan blive anlagt rigtigt og med vandingsanlæg. Det 
skal nok ende med at blive godt. 

Søen på Hul 2 er blevet delt i 2 idet der er lagt en overgang af jord hen over søen. Man skal således i fremtiden ikke uden om 
søen for at komme til green.  

På billedet herunder kan man se hvor fremskredet arbejdet er pr. 5/12.

DECEMBER 2018
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Kursusrække – De nye Golfregler – For alle

DECEMBER 2018

Som alle ved, så bliver der indført nye Golfregler i 2019, så derfor bliver der i MidtGolf oprettet en række kurser som man kan 
tilmelde sig i Golfbox og lære hvad de nye regler går ud på. 

Vi starter med 3 aftenkurser på følgende datoer: 

Mandag d.    7/1 kl 19:00   Golfbox tilmelding HER 

Tirsdag   d.  15/1Kl 19:00   Golfbox tilmelding HER 

Onsdag  d.  23/1kl 19:00   Golfbox tilmelding HER 

Tilmeldingen foregår i Golfbox, og der er sat et loft på max. 40 deltagere på kursus. 

Planene er at vi udvider kursusrækken løbende i februar og marts efterhånden som kurserne bliver fyldt op. 

Til hvert kursus vil der være gratis kaffe og kage. Desuden vil alle deltagerne få udleveret en lomme regelguide gratis. De der ikke 
tilmelder sig kurser kan købe dem i klubben til dagspris efterfølgende.  

 Kim Rytoft vil være den der står for afviklingen af disse kurser. Hvert kursus forventes at have en varighed på ca. 2½ time, alt 
afhængig af spørgelysten.  

 Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at komme på omgangshøjde med golfreglerne og dermed undgå unødige 
regeldiskussioner på banen. 

 Husk, golfreglerne er din ven, kend dem og du kan spare slag på banen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Claus Carmel

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1777714
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1777715
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Evalueringsmøde samt bemanding af udvalg
Den 2. oktober blev der afholdt evalueringsmøde for alle ud-
valg i klubben.  Turneringsudvalget, juniorudvalget, Dameklub-
ben, Herreklubben og Sportsudvalget deltog i mødet. Ud over 
gennemgang af aktiviteter i årets løb var det vigtigste udbytte 
af mødet, at vi i den grad mangler medlemmer som gerne vil 
deltage i udvalgsarbejdet, da alle udvalg stort set er underbe-
mandet.  

Vi bliver derfor nødt til at opfordre folk der kunne tænke sig at 
yde et bidrag om at henvende sig til de udvalg hvor de ønsker 
at deltage. Som det er nu drives de af ganske få ildsjæle, men 
konsekvensen på sigt er, at de få der tramper i pedalerne bliver 
trætte. Og så risikerer vi, at mange aktiviteter flader på gulvet.  

Juniorerne - mangler hjælpere til tirsdage onsdage – man kan 
sagtens bidrage selv om man ikke kan spille golf. 

Sportsudvalget – er på det seneste reduceret til ganske få. 
Rune der var formand har valgt generelt at drosle ned på sine 
golfaktiviteter, og Karsten har sagt sin stilling op. Specifikt 
mangel der en person der i dette udvalg vil tage ansvaret for 
Regionsgolfen. Hvis ingen melder sig, kan vi blive nødt til und-
lade at deltage i Regionsgolf, hvilket vil være en skam for de 
mange som gerne vi spille Regionsgolf.  

Begynderudvalget – Ole Klitte har lovet at tage føre trøjen på i 
dette udvalg, og Lasse Hjort har lovet at tage sig af mentorord-
ningen, men der er behov for flere deltagere i dette udvalg, som 

jo afvikler de ugentlige turnering for begynderne hver onsdag. 
Alle udvalg er vigtige, men hvis vi skal holde på de nye(re) 
golfspillere, er det vigtigt at de føler sig godt tilpas og at der er 
stor fokus på at de bliver godt integreret i klubben. Så meld dig 
gerne som kaptajn /mentor og/eller udvalgsmedlem. 

Turneringsudvalget – trækker et stort læs ved at arrangere ca 
10 klubturneringer hvert år. Det er en vigtig del af klublivet og 
de får samlet mange medlemmer på kryds og tværs. Man bør 
tænke på at René, Lasse og Jørn stiller op hver gang for at 
medlemmerne kan spille, vinde præmier etc. Jo flere der delta-
ger i udvalget, jo mere overkommeligt bliver det for de enkelte. 

Vi håber at dette lille opråb bliver hørt – Vi er sikre på at alle 
bliver godt modtaget.  

Helt lavpraktisk så startede vi også en kalender for 2019 hvor 
alle aktiviteter – specielt i weekenderne – lægges ind. Denne 
kalender er en arbejdskalender der har til formål at afdække 
hvis der er konflikter imellem aktiviteter. De berørte parter skal 
så indbyrdes finde en løsning. Blokeringer i Golfbox bliver så 
tilrettet efter kalenderen. Men man kan altså allerede nu se 
mange datoer i Kalender 2019 

p.b.v. 

Erling Hviid

DECEMBER 2018

Simgolf - tilbud til alle fuldtidsmedlemmer  

 
Velkommen i klubhuset.... 

Køb 10 turskort til 950kr med gyldighed på 1 måned fra købsdato og frem. 

Bestil på Hans@midtgolf.dk Hvis 1 mdr. Ikke er nok, så kan man købe 10 turskort uden 
udløbsdato til 1250kr 

Mvh Hans Larsen

http://www.midtgolf.dk/images/Midtgolf/events/2019/2019%20Kalender.xlsx
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Seniorklubben
Her kommer der lidt gamle og nye ting fra Seniorklubben. 

Sidst i hørte fra os, var i august / september måned. 
Seniorklubben har i år været omkring 80 medlemmer. 

I oktober sluttede vi udendørs spillet, og efter fællesspisningen, holdt vi årsmøde. Her var der et stort fremmøde, og der var 
mange præmier. Der var også uddeling af flidspræmie, der gik til den spiller, der havde mødt flest gange frem til spil om tirsdagen. 

 
Tillykke til alle der fik præmier. 

 
Vi fortsætter til næste år også tirsdag formidag kl. 09.00. 
Vi vil indføre forhånds tilmelding i golfbox og prøve at udskrive scorekort på forhånd, så vi kan undgå kø ved automaten tirsdag 
morgen. 
Der er 19 Seniorklub spillere, der er startet op på SIM-golf. Vi har derfor måttet deles op i 2 hold således, at vi fra nu af og frem 
til den 26.03.2019 spiller hver tirsdag. Dog ikke 1. juledag og nytårsdag. 

Onsdag den 05.12.2018 holdt Seniorklubben sin julefrokost. Vi var 30 deltager og den blev holdt på Route 155 i Tuse.

DECEMBER 2018

Hvis alt går vel, og vinteren er forbi, forventer vi, at starte 
op udendørs igen tirsdag den 02.04.2019. Men der vil til 
gå nærmere herom.

Til slut vil vi i arbejdsgruppen ønske alle medlmmer i 
Seniorklubben og i Midtgolf en

God Jul og et Godt nytår
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Tur til Polen
Spil golf i Polen og bo ved Østersøen 12 til 16. maj 2019

For 4 gang arrangeres en 5 dages tur til Miedzyzdroje, en dejlig lille ferieby beliggende direkte ud til Østersøens brede hvide 
sandstrande på Wolin øen og kun 200 km fra Rostock.  

Vi mødes ved kirken i Kvanløse søndag den 12.maj kl. 7.45 og kører mod Gedser med en bus fra ST. Grandløse Turistfart og 
Mogens bag rattet som sidste tur. Vi regner med overfart til Rostock kl. 11.00 og at vi er fremme ved Hotel Marina i Miedzyzdroje 
ca kl. 17.30. 

Mandag og onsdag spiller vi Amber Baltic golf klub og tirsdag Kamien Country Club. 
Vi spiller Texas Scramble, stableford og slagspil.

Torsdag den 16. maj går turen hjemad med forventet ankomst til Midtgolf ca. kl. 18. 
Prisen dækker: 
Fælles bus, 4 overnatninger, 4 morgenmad, 4 x 3-retters menu, 3 x Greenfee, 3 x golf madpakker, hyttefest og præmier.  Der er 
ingen drikkevarer med i prisen. 

Prisen for dette er: 

Pr. person i delt dobbeltværelse:          kr. 3600,-           
Pr. person i enkeltværelse:                     kr. 4000,-  
 
Der kan lejes golfbil og trolley som afregnes direkte på banerne af hver spiller. 
Prisen er: 

Trolley pr dag:  kr. 40,- 
Golf bil AMBER pr dag:  kr. 230,-              KARMIN pr dag:  kr. 200,- 
Foruden bagage kan der medbringes 1 stk. golf bag pr person, ingen vogne. 
 
Send en mail med navn + medlems nr. til fam.just@mail.dk senest 1.februar, hvis du/I har lyst til at deltage. Ægtefælle, kæ-
reste, ven/inde er selvfølgelig også velkommen, også selvom de ikke er medlem af Midtgolf og ikke spiller golf. Oplys venligst om 
du ønsker enkeltværelse og golf bil. 
Betaling for turen er 1.marts – mere info følger efter 1.februar.
 
Hilsen  
Lene Justesen 
Birthe Schack
Læs mere om: 
 Hotellet :    www.marinahotel.az.pl 
Amber Baltic:   www.abgc.pl 
Kamien Country Club:   www.golfkcc.pl  

mailto:fam.just%40mail.dk?subject=Tilmelding%20til%20Polenstur
http://www.marinahotel.az.pl
http://www.abgc.pl
http://www.golfkcc.pl
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Midtsjællands Golfklub

Vision 2019 - 2022
MidtGolf vil fortsat være een af Danmarks hyggeligste klubber, hvilket opnås igennem en afslappet og 

venlig omgangstone, socialt samvær og plads til alle.

MidtGolf vil arbejde målrettet på at blive bedre kendt for den meget  høje kvalitet som kendetegner vores 
anlæg.

MidtGolf vil fortsat tilbyde et attraktivt lavt kontingent og samtidig udvikle banen og faciliteterne på 
anlægget igennem en løbende forbedringsprocess. 

Udgifterne søges holdt nede igennem effektiv administration samt en høj grad af frivilligt arbejde. 
Indtægtsgrundlaget sikres ved at holde medlemstallet for fuldtidsmedlemmer i niveauet 850 medlemmer. 

MidtGolf vil fortsat arbejde på at vedligeholde  fritspils aftaler og/eller særlige rabataftaler med andre 
klubber for derigennem at skabe merværdi for klubbens medlemmer.

MidtGolf vil fortsat udvikle konceptet med fri træning 

Midtgolf skal have fokus på alle elementer i golfsporten, fra bredden til eliten, fra junior til senior, men 
konstant med hovedvægt på det sociale samvær.

Visioner for Midtsjællands Golfklub
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Sekretariatet
Henstilling fra sektretariatet. 

HUSK, hvis du har ændret e-mail adresse, post adresse, telefon nr. så ret det under din profil i www.golfbox.dk. På forhånd tak. 

Lidt fra kasseren. 

I slutningen af denne måned vil I modtage kontingent opkrævningen for næste år. 

Kontigentet for fuldtids medlemmer opkræves i 2 rater, på kr. 2.750,00 til forfald den 2.1.2019 og den 1.4.2019. 

De fuldtids medlemmer der betaler kontingentet hver måned, vil i 2019 skulle betale kr. 485,00 hver måned (kr. 5.820,00). 

Alle andre medlemmer skal betale det fulde kontingent, der forfalder den 2.1.2019. 

Til Jer der allerede har betalt kontingentet for 2019, vil der ikke blive udsendt opkrævning. 

Hvis du ikke betaler kontingentet til tiden, og vi bliver nødt til at rykke dig, så vil du blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100.00. 

Hvis du ikke efter rykker har betalt dit kontingent, vil det blive overdraget til inkasso. Hvilket bliver endnu dyrere for dig, da der 
kommer omkostninger hertil, som du også skal betale. 

 Med jule og nytårs hilsen fra sekretariatet og kasseren 

Claus Carmel
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Når sportsbyen åbner…….. 
 
så er der naturligvis et flot Fitness Center tilknyttet.  

Der er lavet en rabatordning som kommer til at gælde for Fuldtidsmedlemmer af MidtGolf. Der vil kom-
me mere info ud til medlemmerne når Sportsbyen åbner. 

MidtGolf -  en fornøjelse

http://www.golfbox.dk
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Herreklubben
I herreklubben spiller vi simgolf i vintersæsonen. Der er et hold 
hver anden onsdag med 8 deltagere og på torsdage er der 2 
hold der spiller hver anden gang.  

Onsdag d. 12. dec. havde onsdagsholdet bestilt Julefrokost i 
caféen hvor Hans diskede op med en dejlig frokost.  

Aksel afslørede efter frokosten en behagelig overraskelse idet 
han havde medbragt en præmie i form at en lækker hjemmed-
rejet træskål fyldt med julegodter. Den heldige vinder var Tom-
my Petterson som gavmildt delte ud af godterne.  

Vi ønsker alle en glædelig Jul og et Godt Nytår.  

DECEMBER 2018

ALBATROS på hul 15
Bjørn Marboe gjorde kunststykket at lave HiO på Hul 15 d. 11. 
november. 
Det udløste naturligvis en flaske Whisky som Bjørn her får 
overbragt.
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Redaktion, deadlines m.m.

Datoer for nyhedsbreve 2018:

Udgave Deadline for indlæg Udgivelse
Nyhedsbrev #1 2018 1. juni 7. juni
Nyhedsbrev #2 2018 9. september 16. september
Nyhedsbrev #3 2018 24. oktober 31. oktober

Redaktion

Afdeling Ansvarlig
Bestyrelsen Erling Hviid      ehv@ehviid.com
Golfcentret + sponsor Hans Larsen    hans@midtgolf.dk
Trænere + proshop Karsten Kirch   karsten@midtgolf.dk
Rekruteringsudvalg Ole Klitte          oleklitte@hotmail.com
Begyndere Berit Carmel   begynderudvalget@midtgolf.dk
Sportsudvalget/Eliten sportsudvalget@midtgolf.dk
Turneringsudvalg René Moen      turneringsudvalget@midtgolf.dk
Senior klubben Claus Carmel   sekretariat@midtgolf.dk
Herreklubben Gert Jørgensen    gert@midtgolf.dk
Dameklubben Lene Justesen fam.just@mail.dk
Junior afdelingen Henrik A. Olsen juniorudvalget@midtgolf.dk

Indlæg til nyhedsbrevet

Hvis du har indlæg til nyhedsbrevet kan det sendes til nyheder@midtgolf.dk

midtgolf.dk
en fornøjelse
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