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Bestyrelsen havde på generalforsamlingen i marts foreslået 
en ekstraordinær kontingentforhøjelse i indeværende år med 
henblik på en ekstraordinær lejeforhøjelse og dermed likviditet 
som skulle øremærkes til anlægsinvesteringer. Dette forslag 
faldt desværre til jorden primært fordi mange principielt var 
imod ekstraordinære kontingentforhøjelser.  Fair nok – demo-
kratiet fik lov at virke, og i stedet fik vi vedtaget en kontin-
gentforhøjelse fremadrettet. Forbedringerne på anlægget 
kommer så blot til at tage lidt længere tid.  

Vi afholdt Golfens dag d. 22. april. Vi havde ikke forventet at 
kunne gentage sidste års succes. Men hele 62 nye fuldtids-
medlemmer valgte at melde sig ind – Et rigtig flot resultat 
som ikke mindst skyldes medlemmernes indsats for at skaffe 
nye medlemmer – tak for det. På trods af en lidt større 
tilbagegang ved årsskiftet på ca 100 fuldtidsmedlemmer end 
vi tidligere har oplevet, er vi nu oppe på ca 800 fuldtidsmed-
lemmer igen – det er ikke så ringe endda.  

For tredje gang i træk fejrede vi medlemsfremgangen med en 
klubfest – denne gang d. 26. maj. ca 90 havde tilmeldt sig 
mod godt 200 de foregående år, Om dette skyldes at vi denne 
gang opkrævede 150 kr. pr prs. vides ikke, men det betød 
vi kunne afholde festen i Caféen, hvilket sparede alle os der 
stod for arrangementet for rigtig meget arbejde- De der deltog 
havde en festlig aften.  

På generalforsamling nævnte vi, at vi ville prøve at finde en 
løsning så vi kunne finde bedre plads især på eftermiddags-
tiderne således at man bedre kunne spille en runde efter 
arbejdstid. Tanken var og er, at åbne op for at medlemmerne 
kan starte på hul 10, dog uden rettigheder ift dem der kom-
mer fra hul 9. Vi havde en forventning om at golfbox havde 
værktøjer til at håndtere dette, men det viste sig at være lidt 
for optimistisk. Vi vil prøve at starte med en simpel model 
(ændring af ordensreglerne) som tillader start på hul 10 fra 
kl 14:30 såfremt det ikke generer spillere fra hul 9. Vi har 
opstillet en blodrende som skal benyttes hvis der er kø til hul 
10. Efter hul 18 kan man så som oftest fortsætte på hul 1 
da trafikken sidst på eftermiddagen ikke er så heftig. Det vil 
kræve lidt smidighed af medlemmerne men fordelen er at vi 

skaber flere ledige starttider efter arbejdstid som ofte bliver 
efterlyst.   

Persondatabeskyttelsesloven er over os –  Claus Carmel har 
deltaget i DGU kurser og blevet klog på hvorledes vi som klub 
skal agere og håndtere dette. Alle klubbens persondata ligger 
i Golfbox eller i MidtGolfs egen Cloud service – så vi kører 
rimeligt papirløst. Claus har dog annonceret at han vil indkøbe 
en makulator så eventuelle ud printede ark indeholdende 
personfølsomme data kan destrueres behørigt. Alle der har 
administrationsret i Golfbox bliver kontaktet og skal udfylde og 
underskrive erklæringer så vi er på sikker grund.  Der er visse 
udfordringer ifb mails til klubbens medlemmer som kræver 
lidt vaneændringer – men det finder vi løsninger på snarest 
så de der gerne vil holdes informeret om tilbud fra café og 
Proshop kan vedblive med det og de der ikke ønsker det kan 
blive fri.  

Vi har de senest måneder arbejdet sammen med Holbæk 
Golfklub og Skjoldenæsholm Golfklub om at stable en 3 dages 
golfevent på benene i dagene 12-14. july. Vi har kaldt eventen 
for MidtVest Open og der forhandles p.t med sponsorer for at 
få en flot præmie pulje, Der kan forventes store Hole in One 
præmier i form af biler. Vi har i Golfbladet d. 1/6 en artikel om 
denne event samt en stor annonce hvor man kan læse mere. 
Vi har endvidere oprettet en hjemmeside www.midtvestopen.
dk hvor man kan se alle detaljer samt tilmelde sig i Golfbox.  
Vi håber på stor tilslutning så det kan blive en tilbagevenden-
de begivenhed de kommende år.  

 Mange har spurgt hvornår det nye træningsanlæg bliver 
åbnet. Vi har besluttet at åbne det i uge 23 – vi udsender 
en mail til alle når vi er klar. Vigtigt – man må gerne bruge 
driving range bolde men de skal samles op og stilles i kurvene 
efter brug. 

God sommer 

p.b.v 

Erling Hviid  

Nyt fra bestyrelsen

http://www.midtvestopen.dk
http://www.midtvestopen.dk
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Midtgolfpigerne - sæson 2018
Vi trodser skader, rough, bunkers og vind og vejr 

Endelig blev det forår, og den længe ventede golfsæson blev 
taget imod med stor forventning og glæde. Sæson 2018 blev 
sparket i gang d. 8. april 2018 med den vanlige Mexican 
Scramble-turnering og 22 glade og forventningsfulde damer. 

 Midtgolfpigerne har i foråret haft et stort fremmøde – både 
formiddagsdamerne, eftermiddagsdamerne – og det trods 
fysiske skader eller til tider ret voldsomt vejr. 

 Til vores 3 x fællestræning med Karsten og Jonas har de 
fremmødte haft rigtig stor gavn af lektionerne, og flere damer 
har allerede mærket god effekt af dette – især deres drives 
kommer længere. 

 2. juni 2018 – 3. juni 2018 drager 24 spillere på weekendtur 
til Barløseborg Golf Klub, og det kommer ikke til at gå stille af 
sig. Rigtig god tur til jer alle. 

På bestyrelsens vegne 
Ulla Forslund Eriksen

JUNI 2018
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Charles invitational
Charles invitational 2. juni 2018 

Helle og Charles Pask afholdt en afskedsturnering den 02-
06-2018 på Midtgolf’s 18 huls bane. Der var ca. 40 deltagere 
hvoraf mange var fra Midtgolf samt nogle af Helle og Charles 
venner som var kommet over fra England. 

Alle fik det flotte danske sommervejr at føle når det er bedst 
og gik en meget varm runde golf i bagende solskin og næsten 
ingen vind. Paraplyerne blev brugt flittigt.  

Der blev efter matchen serveret helstegt pattegris på terras-

sen, Charles havde doneret alle præmier som blev uddelt efter 
spisningen.  Michael, Peter og Vera løb med hhv 1. 2. og 3 
pladserne. 

Efter matchen var alle inviteret hjem til Helle og Charles til 
drinks og om aftenen grillmad og hygge.  

Årsagen til at denne match er blevet afholdt er, at Helle og 
Charles flytter til England til efteråret. 

Tak til Helle og Charles for et flot arrangement og I ønskes held 
og lykke fremover 

JUNI 2018

 - IKKE BLOT EN SPONSOR
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Herreklubben
Herreklubbens forårsprogram er kommet godt i gang, vi 
startede op med bange anelser for afvikling af åbningsmat-
chen – men trods koldt vejr så var der hele 64 deltagere til en 
gang Texas scramble. Efter matchen var der fællesspisning og 
uddeling af præmier – det gav varme i kroppen. 

Vi er pt. 133 medlemmer – hvilket er helt fantastisk og det 
har selvfølgelig resulteret i stor deltagelse i “torsdagsmat-
cherne” – hvor der i gennemsnit har været 72 deltagere pr. 
arrangement. 

  Herreklubben har også været på tur til Rønnede den 10/5 
– hvor vi var 17 deltagere, som på en lidt blæsende – men 
dejlig dag gik en fin runde – med efterfølgende spisning i 
deres dejlige klubhus. Klubbens bane er fin og helt sikkert et 
besøg værd. Det eneste minus er, at der er ca. 1 times kørsel 
fra klubhuset i Kvanløse. 

Vi har også haft 2 månedsafslutninger. April måneds afslut-
ning var til fordel for juniorafd. – der blev indsamlet kr. 2500, 
– det var et godt resultat. 

Her ved maj måneds afslutning – havde vi kun varmen at 
slås med og den overvandt vi – med rigeligt væske også på 
terrassen efter matchen – hvor Hans og Mickey diskede op 
med lidt god grillmad og salat. 

Stillingen i Order of Merit efter 8 runder er følgende: 

A-rk nr. 1 Frank Friis nr. 2 Kenneth Johnsen  nr. 3 Hugo 
Nielsen 

B-rk nr. 1 Jørgen Bo Jensen nr.2 Jørgen Overgaard nr. 3 
Michael R. Pedersen 

C-rk nr. 1 Jens Christian Pedersen nr. 2 Thomas Christiansen 
nr. 3 Frits Sørensen 

Der er tæt løb i alle 3 rk og intet er afgjort – der er stadig 4 
runder tilbage. 

På lørdag den 9/6 drager vi på weekendtur – hvor vi i år skal 
spille bæltmatchen – vi starter med Korsør – hvor vi har 
udsigt til Storebælt og efter en god middag og overnatning på 
Trinity – tæt på den Gamle Lillebæltsbro – på Jyllandssiden – 
kører vi tilbage på Fyn og spiller Golfklubben Lillebælt. 

Vi er i år 38 deltagere – så det skal nok blive festligt. 

Med håbet om en fortsat god sommer på og uden for golfba-
nen til alle – slutter vi fra herreklubben for denne gang 

Gert 

JUNI 2018
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Elitedamerne - Historisk(e) golfslag
Lørdag den 5. maj kl. 8.00 blev det første slag slået af en Midt-
golfer i damernes 1. division. Det historiske slag blev slået af 
Maria Lerche Nielsen. 

Det var faktisk så stor en begivenhed, at vi kom i den lokale 
presse – med en rigtig fin omtale af vores flotte bedrifter i den 
første spilleweekend. 

Ja, Midtgolf har et hold på næst øverste hylde i Danmarkstur-
neringen. Det er vi der spiller på holdet faktisk lidt stolte af. 

Truppen er smal og består af fire spillere - Iben, Mette, Maria 
og Berit, som alle har valgt at ville repræsentere Midtgolf på 
allerbedste vis i de seks spillerunder. 

Formatet for en kamp er at der spilles 2 foursome om formid-
dagen og 4 singler om eftermiddagen. 
Lørdag var vi i Køge og søndag tog vi imod Hedeland på hjem-
mebanen. 

Hvordan gik det så? Jow, vi fik to rigtig gode nederlag på 12-0. 
Men det lyder værre ud end det faktisk var. Der var nogle ret 
tætte matcher. Jeg selv spillede 2*16 huller lørdag og 2*17 
huller søndag – i alt 66 ud af 72! 

Og modstanden er hård. Søndag er min single-modstander i 
banens par efter de 17 spillede huller. Jeg selv er +5 – hvilket 
svarer til mit hcp. Det viser, at vi skal yde vores allerypperste 
hver gang vi går på banen i håbet at kunne hive en sejr hjem. 

Endnu et historisk golfslag blev slået om søndagen. Måske 
mest historisk i min egen golfkarriere, men det gør det jo ikke 
ringere. Jeg fik (endelig) en eagle på hul 15 – og ja, jeg vandt 
også hullet!  

Vi ser frem til næste spilleweekend 16.-17. juni, hvor vi skal 
en tur til Hjortespring om lørdagen og søndag venter Køge på 
hjemmebane. 

Berit Carmel 

JUNI 2018
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Regionsgolfen
Nyt fra Regionsgolfen. 
 
Sæsonen 2018 er i fuld gang, og vi skal da lige love for det går 
forrygende. 
I skrivende stund er der spillet 21 matcher på programmet. 
Ingen matcher er blevet delt, kun 6 er blevet tabt. Resten står 
der Midtsjællands Golfklub henover med store fede bogstaver. 
Det er ganske enkelt supergodt gået, og det er helt sikkert noget 
der er med til at sætte vores klubs navn yderligere fast på det 
danske golf-landkort. 
Så stort tillykke til alle spillere og holdkaptajner, ”and keep up 
the good work!”  
 
Så langt så godt. Det sportslige niveau er altså højt i alle ræk-
ker. 
 
Til gengæld står det anderledes sløjt til med tilmeldingerne til 
kampene. 
Der er et par af vores hold der sjældent mangler tilmeldte spil-
lere, og så er der rigtig mange der stort set mangler tilmeldte 
spillere til hver holdudtagelse. 
Det pudsige er jo så, at det alligevel altid lykkes holdkaptajner-
ne og udvalget i fællesskab at opstøve de manglende spillere, 
således at vi altid stiller med fulde hold alligevel. 
Dette betyder desværre bare at holdkaptajnerne på de respek-
tive hold, samt Berit og jeg, bliver belemret med en masse 
unødvendigt ekstra arbejde. Og det er egentlig ret trælst, (for 
nu at skrive det på godt jysk).  
 
Så derfor kære medlemmer, og specielt jer der altid stiller op 
selvom I ikke har tilmeldt jer. Få nu tilmeldt jer for hulen. Ikke 
bare til den sidste spillerunde i år, men også de næste mange 
år, når tilmeldingerne åbner. Det gør hele administrations-de-
len så meget lettere, og derved også meget sjovere. 
 
Og nu vi er ved ”malurten i bægeret”. 

Vi har løbende henvendelser både fra regions-golfspillere der 
oplever at forholdene for matchafvikling i vores klub ikke er 
optimale, grundet trafik på banen, som vi har det fra ikke regi-
ons-golfspillere der oplever at forholdene ikke er optimale for 
deres private runder, og/eller deltagelse i klubberne i klubbens 
aktiviteter. 
Det korte af det lange er at der skal være plads til det hele. 
Det opmærksomme medlem har allerede bemærket at der, 
i indeværende sæson, har været afviklet regionsmatcher i 
weekends også. (På søndage, da det er ualmindeligt svært at 
skaffe spillere til en match med efterfølgende spisning lørdag 
eftermiddag.) 
Til gengæld er der jo også klubturneringer i nogle weekends, og 
derved bliver det hele lidt presset, i ny og næ. 

 
Værste eksempel i år på dette var i skrivende uge, (Uge 22), 
hvor der skulle afvikles hele 5 hjemmekampe, og der var klub-
turnering søndag. Dette gav naturligvis noget gene for en del, 
for programmet på vores bane er meget stramt. Men på trods 
af alt, så lykkedes alting, men kun fordi I medlemmer, i sidste 
ende er indstillet på at få det bedste ud af det. 
Så fortsæt venligst med det, for det er eneste vej frem. I kan 
vide jer sikre på at vi gør alt for at skabe de bedst mulige ram-
mer for vores spillere på hjemmebane, således at de kan yde 
maksimalt for vores klub. Og det betyder naturligvis også at vi 
hele tiden søger at undgå at blande vores matcher ind i andre 
aktiviteter på banen. 
 
Så derfor, når du nu næste gang oplever en irriterende regions-
match på din vej rundt på banen, så husk på alt det arbejde der 
er gået forud for at undgå du rent faktisk møder dem, og vid dig 
sikker på det ikke kunne være anderledes, lige præcis den dag.  
 
På regionsgolfens vegne. 
Rune Pedersen

JUNI 2018
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Golftræning 2018, frem til 1/7

Info 
Chef Pro Træner: Karsten Kirsch

T: 28 34 06 72 

karsten@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Vi sætter ekstra fokus på træningsaktiviteterne hos MidtGolf i 2018. Vi har et stort, 
nyt indspilsområde med en række nye træningsaktiviteter med skiftende temaer, 
inkluderet i medlemskabet for alle fuldtidsmedlemmer. Rigtig god fornøjelse                
Kurser  
Marts:  30. marts kl. 10-12 Hvordan starter man ny sæson
Maj:  10. maj kl.   9-12  Det store short game kursus       
Fællestræning
April, maj, juni:  mandage  kl. 18-19   max. 8 deltagere pr. gang 
April, maj, juni: torsdage kl. 17-18  for hcp 40-54
April:   tirsdage  kl. 17-18  for hcp 10-25
Maj:   tirsdage   kl. 17-18  for hcp 25-40
Juni:   tirsdage   kl. 17-18  for hcp 10-40 
Banelektioner  
April:  18. april kl. 16-18
   24. april kl. 13-16
   30. april kl. 13-16
Maj:  15. maj kl. 13-16
   29. maj kl. 16-18
Juni:  14. juni kl. 16-18

Tilmelding til kurser, fællestræning og
banelektioner skal ske i GolfBox under 
“Kurser”. Se mere på midtgolf.dk.

 

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:
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Opdateret 4. juni 2016 

Ordensregler 
for 

Midtsjællands Golfklub 
 
 

. 
• Spil på banen finder kun sted med start fra 1. tee, dog kan der startes på hul 10 

indtil kl 08:50 samt fra kl 14:30 – Husk at man skal flette og man har ingen 
rettigheder ift til spillere der kommer fra hul 9. 

• Der må ikke spilles i hold med mere end 4 spillere ad gangen. 
• Der må kun bruges egne bolde på putting og indspilsgreen, ingen drivingrange 

bolde. 
• Udvis størst mulige omhu med hensyn til at beskytte banen. 
• Undgå beskadigelse af Tee-stederne ved prøvesving.  
• Læg turf på plads på klippede arealer.  
• Ret nedslagsmærker på greens  
• Det er forbudt at spille bolde der er out of bounds 
• Alle medlemmer skal bære gyldigt medlemsbevis/bagmærke på bag eller vogn, og 

alle andre spillere skal tilsvarende bære gyldig greenfee-kvittering. 
• Vogne og golfbags må ikke parkeres på greens og teesteder. 
• Vogne må ikke trækkes nærmere end 5 meter fra greens eller trækkes mellem 

greens og greenbunkers. 
• Banepersonalet har fortrinsret på banen og skal kunne arbejde i sikkerhed. 

Spillerne har det fulde ansvar. 
o Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvori 

banepersonalet arbejder, med mindre banepersonalet ved tegn har 
tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår. 

• Afvent udslag fra hul 1 hvis der er personer på stien fra hul 9 
• Afvent udslag fra hul 6 før man går ind på hul 5’s green 
• Luk hurtigere bolde igennem. 
• I weekender og på helligdage har 1 og 2 bolde ingen rettgheder. 

o Se vejledningen på opslagstavlen i klubhuset 
 

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler og etiketteregler i øvrigt, skal påtales af ethvert 
medlem, og kan medføre bortvisning. 
 
God tur 
 
Med venlig hilsen 
Baneudvalget 
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Nyt fra Seniorklubben
Da dette er de første nyheder fra Seniorklubben i år, kommer 
der samtidig også nogle gamle nyheder. 

Seniorklubben har i år ca 82 medlemmer. 

Vi spiller hver tirsdag formiddag med gunstart kl. 09.00. 
Se betingelser for at deltage på golfklubbens hjemmeside un-
der Seniorklubben.

Vi startede golfsærsonen op den 10. april, og vi slutter den 
16.oktober. I løbet af de forgangne tirsdage har vi været fra 34 
– 52 deltagere. Så vi siger tak for det store fremmøde. 

Ved månedsafslutningen den 24. april var vi mange deltagere. 
Her uddeltes dagens bold (3stk) for den forgangne måned. 

Vinderne blev:  
Jørn Thorhauge den 10.4. med 36 point 
Kim Engelbert den 17.4. med 35 point. 

Den dag spillede vi Mexican Scramble. 

Og der var præmier til 1, 2 og 3 pladsen, og til dem der kom 
nærmest flaget på alle Par-3 hullerne. Der blev uddelt ca 36 fl. 
vin til alle vinderne. 

Ved månedsafslutning den 29. majl var vi mange (52) deltage-
re. Her uddeltes dagens bold (3stk) for den forgangne måned. 

Det blev:  
Carl Steen Kristiansen  den 1/5 med 35 point 
Preben Gybel Andersen den 8/5 med 34 point. 
Jørn Thorhauge den 15/5 med 40 point. 
Jørgen Overgaard den 22/5 med 42 point. 

Den dag spillede vi Finsk stableford. 

Og der var præmier til  1, 2, 3, 10, 13,19, 23, 30, 36, 40, 47 og 
sidste  pladsen, 

Der var også præmie til nærmest hullet på alle Par-3 hullerne. 

Længste drive for damer og herre var der også på et af huller-
ne. Igen var der vin til alle. Tillykke til alle vindernene 

I år vil vi prøve noget nyt, og det er sat i gang. Du kan nu via 
golfbox, under turneringer tilmelde dig til Seniorklubbens spil 
om tirsdagen. Det letter arbejdet bagefter når der skal indtaste 
scorekort. 

Så til de lidt ældre nyheder. 

I den forgangne vinter var vi 11 deltager i Seniorklubbens vin-
tergolf (sim-golf). Vi spillede 9 omgange, og vi have en gen-
nemgående konkurrence. Den blev i år vundet af Hans Bis-
gaard Andersen. 

Tillykke med det. 

Vi håber at vi fortsætter med en god golfsæson i Seniorklubben. 

På gensyn 

 
Hilsen 

Seniorklubbens arbejdsgruppe. 

JUNI 2018
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Fra sekretariatet

Skylder du kontingent? 

Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer der ikke har betalt 
kontingent retidigt, vil efter 2 rykkere blive sendt til incasso. 

Bliver sagen sendt til incasso, vil udgiften hertil sammen med 
det skyldige kontingent blive ca. det dobbelte der så skal be-
tales.  

De penge er nogle ærgelige nogle at skulle betale. 

Hvis du skylder kontingent til golfklubben, så få det betalt nu, 
så undgår du rykkergebyr / inkasso sag. 

Hvis ikke du har betalt dit kontingent, vil din spilleret blive ind-
draget og har derfor ikke mulighed for at booke tider i golfbox. 

Kontingentet (samt evt rykkergebyrer) skal indbetales til golf-

klubbens bankkonto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 6682 
konto. nr. 11518362. husk at skrive dit medlems nr. på indbe-
talingen. Når det fulde beløb er indbetalt, tildeles spilleretten 
igen.  
Venlig hilsen 

Claus Carmel / kasserer 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Henstilling fra sektretariatet. 

HUSK, hvis du har ændret e-mail adresse, post adresse, tele-
fon nr. så ret din profil på www.golfbox.dk      på forhånd tak. 

Venlig hilsen 

Claus Carmel 

JUNI 2018
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MidtVest Open, 12. + 13. + 14. juli 2018
Spil på 3 baner, over 3 dage, i 3 rækker

                 

Info 
e-mail:  info@midtvestopen.dk
Se mere på midtvestopen.dk

Sponsorer 
Flotte HoleInOne præmier

Præmiesponsorer, se herunder:

SKJOLDENÆSHOLM
Golfklub

Spil med i MidtVest Open 2018 på Skjoldenæsholm/Trent Jones, Holbæk og Midt-
Golf med løbende starter torsdag 12/7 og fredag 13/7, samt gunstart lørdag 14/7, 
hvor vi afslutter med spisning og præmieoverrækkelse. Turneringen er åben for 
ALLE med EGA-hcp (max. 42), og der kan deltage op til 300 spillere, som fordeles 
i 3 lige store rækker.      Tilmelding foretages på midtvestopen.dk senest 1. juli.

Turneringsformen er Slagspil i A-rækken og Stableford i B & C rækkerne med fuldt 
spille-hcp over 3 x 18 huller. Hver række spiller for sig. Afgørelser foretages efter 
lavest hcp ved lige scores, derefter lodtrækning.

Turneringsfee (inkl. morgenmad og frokost på finaledagen):  
• 650 kr. for fuldtidsmedlemmer af en af de 3 klubber
•  825 kr. for GreenFee spillere / Flexmedlemmer

Der kan forudbestilles morgenmad/frokost til torsdag og fredag, ved tilmelding. 
Hvis din virksomhed har lyst at være præmiesponsor til denne event, venligst kon-
takt én af de arrangerende klubber. Se yderligere info på midtvestopen.dk.

Vi glæder os til en unik turnering og 
en masse god golf. 

Med venlige golf-hilsner

Holbæk Golfklub
Midtsjællands Golfklub
Skjoldenæsholm Golfklub

HOLBÆK GOLFKLUBSKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB MIDTSJÆLLANDS GOLFKLUB
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Medlemsfest, Golfhæftet Trophy

JUNI 2018

Herover et stemningsbillede fra medlemsfesten 2018. 
En rigtig hyggelig aften med god mad, musik og dans.

Til højre ses vinderne af turneringen Golfhæftet Trophy. 
Rigtig god tur til finalen i Stockholm.
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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 24. august 31. august
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

JUNI 2018
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