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Bestyrelsens hovedopgaver er at varetage medlemmernes 
interesser samt sikre at maskinrummet fungerer bedst muligt i 
overensstemmelse med de visioner der er beskrevet. For at sikre 
at vi kan få struktureret information om hvad medlemmerne mener 
om dette og hint i MidtGolf benytter vi Golfspilleren i Centrum som 
udsender spørgeskemaer til både medlemmer og gæster. Vi har 
netop modtaget resultaterne af nr 2 ud af de 3 årlige spørgerunder. 
Hvis man klassificerer især de kommentarer som vi modtager, så er 
de dominerende emner omkring toiletforholdene, Caféen, forhold på 
banen (greens, bunkers, rough etc) samt ledige tider. Det er ingen 
hemmelighed at toilettet på hul 9 var lukket i en periode grundet 
råd i gulvet. Det er der så lavet en midlertidig løsning på således 
at det kan fungere resten af sæson 2018. Planen er at fortage en 
renovering af toilettet til efteråret således at det bliver nemmere at 
rengøre etc. Ligeledes har toiletterne i klubhuset været genstand for 
kommentarer. Som mange sikkert har set allerede, er der allerede 
nu påbegyndt en udvidelse hvor der etableres et nyt rum med 
håndvaske og god plads. Vedr. cafeen har der været ændringer 
i personalet, men med det nuværende team med Henrik som er 
startet pr. 1. sept, Jane og Per, ser det ud til at tingene fungerer 
godt. Henrik ønskes hermed velkommen til MidtGolf.
  
Mht til banen er ”de skæve greens” samt kvaliteten af bunkere et 
emne som bemærkes. De skæve greens kan vi ikke gøre noget på 
kort sigt, men som bekendt er der en plan for de kommende år med 
opretning af hul 3 og 9 når økonomien tillader det. Vi har også aftalt 
at påbegynde bunker renoveringen allerede i dette efterår, sammen 
med andre færdiggørelses arbejder med teesteder etc. (se artikel 
fra baneudvalget andet steds i denne udgave). 
 
Mangel på ledige tider om eftermiddagen kommer også jævnligt op. 
Vi talte om på Generalforsamlingen om at arbejde på en løsning 
på dette. Løsningen er blevet at vi i juni indførte en ordensregel 
opdatering hvor vi tillader start på bag-9 efter kl 14:30 på hverda-
ge, samt opsat en bold rende og et informationsskilt på starterhu-
set. (se info andet steds i denne udgave).  Det udvider helt sikkert 
banekapaciteten på de kritiske tider, og vi håber at dette tiltag vil 
blive taget godt imod.  

Vi afholdt åbent hus den 12/8 hvor vi var 11 frivillige til at tage 
imod gæsterne. Vi havde ligesom i 2017 tilbud om resten af 2018 
+ 2019 og siden 1. august og til dato har ca 40 benyttet sig af 
dette tilbud. Vi har på året som helhed haft en tilvækst på 119 
Fuldtidsmedlemmer og 47 Green fee medlemmer som de væsent-

ligste medlemskaber. I skrivende stund er vi i alt 846 fuldtidsmed-
lemmer og 272 Green fee medlemmer. Det er all time high for begge 
grupper, og udtryk for at vi har et rigtig godt produkt til prisen.  
Vi hører af og til folk der får den ”fremragende ide” at man kan 
melde sig ud om efteråret og så melde sig ind med rabat til golfens 
dag året efter til halv pris. Det kan man naturligvis ikke. De tilbud vi 
giver til halv pris er fokuseret på nye golfere eller folk som ønsker at 
genoptage golfsporten efter flere års pause.  

Vi ved at der sker udmeldelser hvert år, så vi har en justeret 
målsætning til at sigte efter ca 900 fuldtidsmedlemmer pr 31/12 og 
så starte ud med 750 til 800 medlemmer efter årsskiftet. I øvrigt 
så gælder det at for langt hovedparten af tilfældene er der helt 
naturlige og rimelige årsager der er i spil.  

Vi har for 2019 besluttet at ændre struktur m.h.t til Green fee idet 
denne sænkes til 250 kr alle ugens dage, Dette betyder, at vi har 
opsagt alle rabataftaler med venskabsklubberne gældende fra 1/1 
2019. vi forventer ikke at antallet af green fee gæster stiger, men 
derimod at den samlede green fee indtægt øges.   

Det kan af nogen måske tolkes som et tilbageskridt for medlem-
merne men da vi fortsat vil arbejde med fritspils aftalerne med 
attraktive golfklubber, burde dette ikke udgøre noget større problem. 
Det er i øvrigt en tendens som flere andre klubber også har indført. 
Tilbage til maskinrummet. Hele administrationen samt udvalgs-
arbejdet i udvalgene baserer sig på frivilliges deltagelse. Det er 
et bærende element i al forenings- og klub aktivitet i Danmark. Vi 
kan konstatere, at villigheden til at bidrage med udvalgsaktiviteter 
og dermed være med til at få klubbens aktiviteter gennemført har 
været faldende. Det betyder naturligvis at der er færre skuldre til at 
løfte opgaverne. Dette kan ikke fortsætte. Bestyrelsen vil derfor her 
i efteråret arbejde på at få ændret den situation og forsøge at starte 
initiativer som forhåbentlig kan inspirere flere til at deltage aktivt i 
arbejdet.    

På bestyrelsens vegne  

Erling Hviid

Nyt fra bestyrelsen
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Midtgolfpigerne - sæson 2018
Midtgolfpigerne har, som så mange andre, haft en skøn og 
varm sommer med masser af golfspil og samvær. De største 
mærkedage har været: 

D. 2. – 3. juni 2018 var der weekendtur til Assens og Faaborg. 
19 glade Midtgolfpiger kørte sammen i private biler, men 
overlod golfbags og vogne til SuperBrugsenTølløses firmavogn. 
Tusinde tak for lån af bilen til SuperBrugen Tølløse. 

D. 25. juni 2018 havde vi besøg af Solvognspigerne fra 
Odsherred til en venskabsmatch, som blev vundet af Midtgol-
fpigerne. 

D. 2. juli 2018 blev der afholdt den årlige match Midtgolfpi-
gerne vs. Herreklubben, hvor herrerne i år rendte med sejren. 
Tillykke til Herreklubben. 

D. 6. august 2018 månedsmatch, som i A-rækken blev vundet 
af Maria, Jane og Ellen og B-rækken af Elsebeth, Anni og 
Maren – med nogle ret flotte points – henholdsvis 34, 33, 33, 
47, 37 og 36 points. 

I skrivende stund er det september, og vi er derfor gået ind 
i sidste fase af golfsæsonen. Afslutningen afholder vi d. 7. 
oktober 2018, hvor der bl.a. skal spilles Race to Spain med 
årets bedste 8 spillere og Mexican Scramble for resten af 
Midtgolfpigerne. 

SEPTEMBER 2018
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Spil med Tempo

Spillernes adfærd

Vi har alle let ved at give eksempler på, hvad andre kan gøre for, at vi selv kommer hurtigere frem på golfbanen og kan bevare 
en god rytme i vores spil. Men ansvaret ligger hos hver enkelt spiller, og der er nogle enkle strategier, der medvirker til, at vi kan 
forbedre hastigheden på golfrunden, uden at vi lægger en ekstra stressfaktor ind i spillet.
Nedenfor vises 6 eksempler på, hvordan man kan hjælpe hinanden med at holde et godt tempo til gavn for alle på banen.

Hvad kan du gøre:

På Teestedet

Udsagn: Jeg vil gerne have en god og hyggelig runde golf med de andre
Huskeregel: “Få en god runde”

Handlinger:
- Aftal, at I spiller ready golf (uden for tur, når det er muligt og sikkert).
- Aftal, at I er klar til at lukke hurtigere hold igennem med det samme, og især hvis I har brug for tid til at lede.

Undervejs
Udsagn: Jeg vil gerne bevare et godt tempo, hvor jeg kan holde en god rytme i mit spil
Huskeregel: “Gå i et rask tempo”

Handlinger:
- Gå hurtigt hen til din bold, når det er sikkert.
- Gå hurtigt væk fra greenen, når hullet er spillet færdigt.
- Hjælp hinanden med at holde jeres plads på banen (som er lige bagved holdet foran og ikke lige foran holdet bagved).
For at fastholde tempoet

Udsagn: Jeg vil gerne slå, hvis jeg er klar, men mine medspillere ligger længere fra hullet
Huskeregel: “Spil ready golf”

SEPTEMBER 2018
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Spil med Tempo - fortsat...
Handlinger:
- Du slår, når du er klar til at slå. Afstem hurtigt med de andre, at det er OK og sikkert.
- Spil også “ready golf” på greenen.

Når en bold er blevet væk

Udsagn: Jeg vil gerne hjælpe med at finde en bold, så vi kan komme hurtigt videre
Huskeregel: “ Slå først, hjælp bagefter”

Handlinger:
- Tiden er bedre anvendt ved at spilleren selv starter med at lede, mens de andre spiller videre.
- Når du har slået, går du over og hjælper.

Når det er din tur

Udsagn: Jeg vil gerne bevare et godt tempo, hvor jeg kan holde en god rytme i mit spil
Huskeregel: “Forbered og udfør”

Handlinger:
- Forbered dig på, at det bliver din tur. Mens du går til din bold, eller mens du venter:
- Mål din afstand
- Beslut valg af jern
- Læs dit putt
- Klar dine prøvesving
- Når det bliver din tur, er du klar til at udføre dit slag inden 30 sekunder

Ved greenen

Udsagn: Jeg vil gerne hurtigt videre, når vi har puttet ud, så de næste kan komme til
Huskeregel: “Tænk fremad”

Handlinger:
- Placer din bag rigtigt – mod næste teested
- Tag din medspillers bag med fremad
- Hold flaget for din medspiller
- Riv i bunkeren efter din medspiller
- Skriv scorekort på næste hul

SEPTEMBER 2018
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Indvielse af indspilsområdet
D. 20.juni fandt vi anledning til at foretage en officiel indviel-
se af det nye  indspilsområde. Forinden var der nogle bunkere 
som skulle rengøres for ukrudt, hvilket en gruppe af frivillige 
klarede på en fredag formiddag således at det nye anlæg kun-
ne præsentere sig flot. 

Vi havde fået viceborgmester John Harpøth til at komme og stå 
for at klippe den røde snor over og John Harpøth slog efterføl-

gende et fint pitch slag ind på green.  

Vi kunne også traktere de fremmødte med pølser med brød 
samt øl og vin, da vi var så heldige at vi kunne beholde BC-Ca-
terings pølsevogn et par dage længere end planlagt. Tak til Jim-
mi for lån af pølsevognen. 

Herunder lidt billeder fra dagen 

SEPTEMBER 2018
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Baneudvalget
Den lange og meget tørre sommer har sat sit præg på især 
fairways. Heldigvis kom regnen tidsnok til at vi ikke løb helt tør 
for vand til vanding af Greens og Teesteder. Vores fairways er 
kommet rimelig til sig selv efter der kom regn, men planen er, 
at få efter sået græs på alle fairways således at disse fremover 
bliver mere ensartede.  

Teesteder 

De teesteder der har ligget forberedt vil ligeledes blive færdig-
gjort og tilsået her i efteråret således at de forhåbentlig kan 
tages i brug i løbet af 2019.  

Ligeledes er det også planen at få færdig gjort og tilsået den 
nye green på Hul 2 på 6 huls banen i dette efterår. 

Bunker renovering 

Vores bunkers bliver jævnligt og med rette kritiseret for mang-
lende sand etc. og det er besluttet at der indkøbes nyt bun-
kersand af god kvalitet og planen er at påbegynde renovering 
/ dræning af bunkers samt udskiftningen af sandet løbende 
startende i dette efterår.  Dette arbejde kræver en del manuelt 
arbejde med at få fordelt det nye sand når vi kommer dertil, og 
vi håber at vi kan samle nogle frivillige til at komme og hjælpe 
til når den tid kommer. 

Stierne generelt 

Som alle forhåbentlig har bemærket, blev der kørt slotsgrus på 
alle stierne i starten af sommeren hvilket for det første ser rig-
tig godt ud. For det andet har formålet også været at undgå de 
sjappede våde områder og stier i vinterhalvåret.  Således blev 
der anlagt ny sti ved hul 2, og stien ved Hul 5 blev forlænget 
igennem det område som altid har været sumpet i vinterperio-
den.  En – fornøjelse. 

Broerne på Hul 4 og 11 

Den gamle træbro på hul 4 blev lukket grundet råd, og det vi-
ste sig at den var så medtaget at den ikke stord til at redde. 
Løsningen er nu blevet at der er anlagt en rørføring samt anlagt 
en sti hen over grøften ca. midt på denne. Den gamle træbro 
på hul 11 ved Rød tee har det heller ikke for godt, og det ar 
aftalt at også denne skal fjernes og en fast sti hen over grøften 
anlægges.  

Putting green – udvidelse 

Efter at vi har fået åbnet det nye indspilsområde ved driving 
rangen er den gamle indspils green ikke længere i brug for ind-
spil, og de to greens er nu blevet klippet sammen til én stor 
putting green. Dvs. at al indspils aktivitet henvises til det nye 
dertil indrettede anlæg. Vi henstiller til at dette respekteres, og 
der vil snarest blive opsat skiltning vedr. dette.  

Stien til Hul 10 Rød tee 

Har længe været et problem da den er meget stejl og vanskelig 
at gå ned af. Det er derfor blevet besluttet at stien omlægges 
og gøres længere, og dermed mindre stejl. Dette arbejde er li-
geledes planlagt til at blive udført snarest muligt i dette efterår.  

 

Opråb vedr. trafik på banen 

Der er spillere som har fået den gode idé at skyde genvej fra hul 
3 til 4 ved at gå tværs over hul 9. Dette er først og fremmest 
farligt, og det er i den grad ikke tilladt – Så venligst benyt stien 
som er anlagt til formålet. 

Ligeledes er ikke alle lige flinke til at få revet bunkere efter sig. 
Der ses ofte fodspor som ikke er fjernet. Det er også vigtigt at 
man river sandet ”pænt” forstået på den måde at man ikke 
efterlader sig volde eller striber af sand når man har revet. 
Endelig så ser vi stadig river som ikke bliver placeret i sandet 
men ligger med skaftet op på græsset, på trods af at det står 
tydeligt at hele riven skal placeres i bunkerne. Det tjener det 
enkle formål at greenkeeperne ikke skal hoppe af og på deres 
maskiner når de klipper langs bunkerkanterne. 

Husk at Driving range bolde på indspilsområdet altid skal ind-
samles inden man forlader green. 

Endelig så husk at tage hensyn til greenkeeper personalet når 
man slår til sin bold. Det er en god ide at vente med at slå til sin 
bold til de giver tegn til at der nu er fri bane til at slå.  

På vegne af baneudvalget 

Erling Hviid

SEPTEMBER 2018
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Irland 2018 - 16/6 - 23/6 - Baldoyle
Lørdag den 16/6 – Rejsedag 
Så fik vi afviklet 2. etape af trilogien, Skotland, Irland og Eng-
land (satser på at besøge Charles i England i 2019). Og igen 
havde vi i den grad vejret med os. Samlet har vi nu været af-
sted i 16 dage, og endnu har ingen haft regntøj eller paraply 
fremme. Og som i Skotland startede ugen med lidt vind, kul-
de og skyer, for blot at ende i det rene solskin. Det er vi dybt 
taknemmelige for. Jeg har tidligere været i Irland, hvor en taxi 
hentede os i lufthavnen og kørte os direkte til Carton House, 
et meget eksklusivt herresæde 30 km. udenfor Dublin. Derfor 
havde jeg en forventning om, at Irland og Dublin mindede om 
Skotland og Edinburgh. Det gør det så absolut ikke, lærte jeg 
hurtigt.  

Både i Edinburgh og i Dublin tog vi den lokale busrundtur for 
at lære hovedstaden at kende. I Edinburgh oser det af historik, 
velfærd og royalisme. Sådan er Dublin absolut ikke. Faktisk 
er den overvejende kedelig, lavt bygget og har slet ikke den 
historik, som jeg troede. Bevares området omkring Temple Bar 

er vældigt hyggeligt, ligeså enkelte andre steder, men slet ikke 
samme historiske vingesus over Dublin. Nok nærmere Europas 
fattige kartoffelbønder. Men ih hvor er der stadigt smukt, hyg-
geligt og med en hjertevarm befolkning. Golfmæssigt betyder 
det ingenting. Vi havde lejet 1. salen over baren/restauranten 
The White House i forstaden Baldoyle og tror vi havde 25 golf-
baner indenfor en radius af 25 km. Flere af banerne så eks-
klusive, at vi ikke alle ofrede pengene. Faktisk boede vi med 
direkte udsigt til Portmarnock Golf Club, men ingen ville betale 
de 225 Euros. Som de eneste valgte Frank og Jan, at spille og 
betale for Royal Golf Club og K Club og de følte begge, at det 
havde været store oplevelser, omend yderst svære. 

Søndag den 17/6 - Dublin Rundtur & Sutton Golf - K-Club  
Næsten umuligt at få tee-tider, så dagen afsat til sightseeing. 
Jan og Frank nappede dog Sutton Golf meget tidligt om morge-
nen og sent eftermiddag K-Club. K-Club fik mange pæne ord 
med på vejen, men en svær bane. Vi andre drog på bustur 
rundt i Dublin. 
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Mandag den 18/6 - Laytown & Bettystown Golf 
Første runde af vores 5-dages turnering på Laytown and Bet-
tystown Golf Club 30 km. nord for Dublin. Og de havde søreme 
hejst Dannebrog til ære for os – tillige Stars and Stribes, da der 
var 8 amerikanere foran os, alle med en betalt Caddy – hvorfor 
fandt vi hurtigt ud af. Vi har før spillet en del Links-baner, men 
denne havde højere klitter, mere rough, mange skjulte huller 
og ingen baneguide. Scoren var også derefter. De lokale, som 
var yderst interesserede i vores hjemkomst på alle banerne, 
spurgte aldrig til resultatet, men drillende, hvor mange bolde 
vi havde mistet ? 

Tirsdag den 19/6 - Howth Golf Club 
Howth Golf ligger på en halvø udenfor Dublin på toppen af nogle 
store klipper i et par hundrede meters højde. Denne morgen 
hang skyerne stadig over banen, da vi startede spillet. Underlig 
fornemmelse af kulde og fugtighed overalt. Efter 1 times spil 
klarede det op og sikke nogle flotte udsigter som åbenbarede 
sig. Skøn bane, spændende huller med drives langt over de 
200 m. og endelig lidt fornuftige resultater. Direkte efter gol-
frunden drønede Jan og Frank videre til Royal Dublin Golf. De 
melder begge om suverænt godt golfspil, men endte alligevel 
begge tæt på de 100 slag og den sværeste bane de nogensinde 
havde spillet. Linksgolf på smalle fairways i pæn sidevind. 

 Onsdag den 20/6 - Wicklow Golf 
For også lige at opleve Wicklow bjergene, tog vi den lange tur 
udenom Dublin for at ende på østkysten syd for Dublin. Helt 
ude på klippeskrænten ligger Wicklow Golf og det var en yderst 
smuk og spændende golfrunde. President of the Ladies havde 
reception og egen turnering, men vi fik lov at komme ud midt i 
det hele og efter at have skræmt nogle begynderdamer fra vid 
og sans, blev vi lukket igennem – flovt Kim :-( Men vi blev nu 
alligevel fotograferet med ”Presidentfruen” og havde en fanta-
stisk oplevelse. Virkelig en fantastisk golfoplevelse 

Torsdag den 21/6 - St. Annnes Golf Club 
Op hamrende tidligt så vi kunne nå hjem til fodboldkampen kl 
14. Vi teede ud kl. 8 i en helt tom golfklub. Selvom vejret var 
smukt, så var det en kold morgenbrise, vi fik i hovederne. Op af 
dagen brændte solen fint igennem. Banen lå på samme sandø 
udenfor Dublin som Royal Dublin Golf. Igen hamrende svært at 
orientere sig og ekstremt smalle fairways. 

Fredag den 22/6 - Deer Park Golf & Rundtur Howth havn 
En offentlig golfbane med billig greenfee, men absolut spille-
værdig. Smukt beliggende i bakkerne på Howth og med ud-
sigt til Howth Castle. Gutterne hyggede sig på enormt brede 
fairways og jeg passede på ryggen med en sightseeing til How-
th by og havn. Aftensmad på havnen i Howth. Surf’n Turf 
Oar Steak House leverede fin Surf’n Turf, men ryge udendørs 
måtte man ikke. Og da Jan bad om en øl til maden, havde de 
ikke bevilling til det. Han kunne få vin ;-) 

Lørdag den 23/6 - Corballis Golf og hjemrejse 
Der var ellers lagt op til en spændende finale på Corballis Golf 
Club mellem specielt Frank og jeg, men jeg skvattede ned af 
en stejl klit allerede på hul 1, og mistede helt lysten til mere 
golf. Banen var også så afbrændt, at et betongulv havde været 
blødere. 

Så absolut den mærkeligste Links-bane jeg har spillet. Komplet 
afbrændt, høje klitter med lang bevoksning så langt øjet række-
de og totalt skjulte fairways og green. Uden baneguide var man 
lost. Desværre nåede vi kun 12 huller, førend vi måtte afbryde, 
og vende næsen mod lufthanen.  
Frank vandt helt fortjent samlet turneringen og de herlige 600 
kr. – Tillykke 
Fotos Frank, Poul og Kim - Tekst og vrøvl: Kim - Tak til alle for 
kampen :-) Ses i Fucking England 
Deltagere: Jan, Frank, Per, Poul, Charles & Kim

Irland 2018 - 16/6 - 23/6 - Baldoyle
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Nyt fra Seniorklubben
Her kommer der lidt nyt fra Seniorklubben der samtidig også 
indeholder nogle gamle nyheder. 

Seniorklubben har i år ca 82 medlemmer. 

Vi spiller hver tirsdag formiddag med gunstart kl. 09.00 Man 
kan se betingelser for at deltage på golfklubbens hjemmeside 
HER. 

I løbet af de forgange tirsdag har vi været fra 29 – 49 deltager. 
Så vi siger tak for det store fremmøde. 

I juli måned var der 36 seniorer, der tog til Korsør golfklub, hvor 
vi havde en dejlig dag. 

I august måned var 29 seniorer på besøg i Rønnede GK., også 
her havde vi en god dag. 

Ja i sommerens løb har vejret jo været over al forventing, hvil-
ket også kan ses på de opnåede scorer.  

 
Dagens bold i juni måned gik til: 

05.06.2018 Per Grattarola Hansen 41 point 

12-06-2018 Per Grattarola Hansen 43 point 

19.06.2018 Arne Sejr Henriksen 36 point. 

 
Dagens bold i juli måned gik til: 

03.07.2018 Carsten Ømark Andersen 43 point 

12.07.2018 Anne Nygaard Andersen 39 point 

17.07.2018 Arne Sejr Henriksen 40 point 

20.07.2018 Søs Kristoffersen 43 point (Korsør) 

24.07.2018 Leo Kristensen 41 point (bedst på sidste 9) 

Dagens bold i august måned går til: 

07.08.2018 Sven Åge Vilhelmsen 46 point 

14.08.2018 Jørn Thorhauge 35 point 

21.08.2018 Jørgen Christensen 34 point (bedst på sidste 9) 
Rønnede. 

 
TIL LYKKE MED DAGENS BOLD. 

 
Der har også været måneds afslutninger den sidste tirsdag i 
måneden. 

Her har der været både holdspil, og singel spil, samt nærmest 
flaget på alle par 3-hullerne og længste driv. 

Til alle Jer der har fået præmier ved vores månedsafslutninger. 

ET STOR TILLYKKE MED DET: 

Vi slutter samtidig den udendøres særson den 16.10.2018 med 
gunstart kl. 09.00 som sædvanlig. 

Seniorklubbens årsmøder er tirsdag den 16.10.2018 – kl. 
15.00 

 

 
På gensyn 

 

Hilsen 

Seniorklubbens arbejdsgruppe.
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Rabataftaler med venskabsklubber
Vi har i MidtGolf i mange år haft gensidige rabataftaler med en 
række venskabsklubber hvor den gensidige rabat på green fee 
har været på 100 kr. Vi har besluttet at prøve en ny model, hvor 
vi ikke længere giver rabat på green fee til venskabsklubberne 
(eller andre) men i stedet sænker vores Green Fee pris til 250 
kr alle ugens 7 dage. Eneste undtagelse er, at en gæst der spil-
ler med et medlem får 50 kr i rabat.  (for at opnå denne rabat 
er det medlemmet der skal booke gæsten ind i GolfBox – lige 
som det også er tilfældet nu). 

Forventningen er at ved at sænke green fee beløbet til et fast 
attraktivt niveau så vil den samlede green fee indtægt totalt set 
blive forøget, hvilket også er erfaringen fra andre klubber der 
har indført dette princip. Vi forventer ikke at antallet af green 
fee gæster vil ændre sig væsentligt, men at de der kommer 

betaler listeprisen og at vi derved generelt hæver indtjeningen 
på green fee gæsterne.   

Ligeledes vil vi ikke fra 2019 give rabat til Golfhæftet på hver-
dage som tilfældet er nu. 

Det betyder naturligvis at MidtGolf’s medlemmer så heller ikke 
kan opnå de 100 kr. i rabat hos vores nuværende venskabs-
klubber. Men da vi fortsat har en række fritspils klubber hvor 
man kan spille helt gratis er vi af den opfattelse at fordelene 
overstiger ulemperne.  

p.b.v. 

Erling Hviid
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Golf og briller - Er det et problem?
Kære Alle 

Jeg har igennem noget tid snakket med en del af jer medlem-
mer om det at bære briller og spille golf. Min erfaring igennem 
18 år er, at det at bære briller for de fleste er en stor hæmsko, 
set ud fra opstilling og især sigte.  

Jeg har i samarbejde med Maria Trier fra Synoptik, fået en snak 
om hvordan briller ”virker”. Især briller med glidende overgang 
vil som udgangspunkt altid bevirke at man stiller sig op til bol-
den på en anden måde fordi målets placering opleves forkert 
grundet forvrængning i brillerne. 

Som et ”test forsøg” vil vi prøve at afholde en Gratis demodag, 
hvor både Maria og undertegnede vil være tilstede. Man bliver 
testet både med egne briller og derefter med en kontaktlinse 
som Maria er behjælpelig med.  

Demodagen vil være torsdag den 27. september fra 15:00 til 
19:00.  

Der er tidsbooking, og hver person får 30 min. Ønsker du at 
booke tid så skriv en mail til karsten@midtgolf.dk  

Vi håber og tror på en god og positiv dag. 

Håber vi ses. 

Med venlig hilsen 

                             Karsten Kirsch
                               Chef Pro i Midtsjællands Golfklub
                               Trackman Certificeret
                               Mobil:+45 28 34 06 72
                               E-mail: karsten@midtgolf.dk
                               www.midtgolf.dk – En fornøjelse
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Kirsch Turnering & Sommerfest
Den 1. september blev Karstens årlige turnering afholdt med 
100 deltagende spillere. Der var som sædvanligt planlagt kon-
kurrencer samt en temmelig udfordrerne opsætning af banen 
med særdeles vanskelige pin-placeringer. Der blev også opfor-
dret til sjove udklædninger og mange have taget opfordringen 
op.  
Efter turneringen var der 63 der havde valgt at deltage i mid-
dagen, hvor Henrik havde disket op med dejlig mad. Som noget 
nyt var deltagerne opdelt i 7 borde, og på hvert bord stod der 
en plastiksæk hvis indhold viste sig at være udstyr til opdæk-

ning på bordene i forskellige temaer, f.eks mexicansk tema og 
Nytårsaften tema. Endvidere var der tapet sedler under nogle 
af stolene med forskellige opgaver – Alt sammen muntre tiltag 
som bidrog til at engagere deltagere i at gøre aftenen til en 
festlig og uforglemmelig aften. Musikken blev i år leveret af 
en jukeboks som flittigt blev besøgt for at afspille folks favo-
ritnumre.  
Tak til Karsten og Hans for at få skruet en god fest sammen 

Diverse Billeder herunder
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MidtVest Open 2018

SEPTEMBER 2018

Den 12. 13. og 14 juli afholdt vi sammen med Holbæk og Skjoldenæsholm Golfklubber en tre-dages turnering hvor i alt 63 spil-
lere deltog. På trods af det relativt lave deltagerantal var turneringen en stor succes, og vi fik mange positive tilkendegivelser 
og ønsker om at vi skulle prøve igen i 2019.   

På grund af mange flotte sponsorbidrag blev den samlede præmiepulje på hele 40.000 kr der blev fordelt ligeligt imellem de 
3 rækker og de 5 bedst placerede i hver række fik præmier. Første præmien i hver række havde en værdi på intet mindre end 
4.500 kr.   

Baseret på erfaringerne har vi i arbejdsgruppen tanker om justeringer i 2019, En mulighed kunne være at flytte til fredag, lørdag 
og søndag, med gunstart fredag eftermiddag. Dette ville åbne for at arbejdsramte har mulighed for at deltage.  

Man kan se mere om turneringen og hvem vores sponsorer var på www.midtvestopen.dk  

Herunder et billede af vinderne på taget på trappen på Skjoldenæsholm GK hvor finalen blev spillet.
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Herreklubben
Vi skulle afslutte VPD-cup – som er afviklet foråret igennem 
med en gunstart den 28/6-2018 – herefter blev det endelige 
resultat, at flg. vandt. 
I A-rk. Kenneth Johnsen, B-rk. Jørgen Bo Jensen, C-rk. Thomas 
Christiansen – Et stort tillykke til vinderne. Der skal lyde en 
stor tak til alle  herrerne for et flot fremmøde til turneringerne – 
samt den store velvillighed fra vores sponsorer. 

 I starten af Juni havde herreklubben deres årlige weekendtur 
– som i år blev afviklet – som en bæltmatch – idet vi spille-
de Korsør golfbane om lørdagen og Golfklubben Lillebælt ved 
Middelfart om søndagen. Lørdag overnattede vi på hotel Trinity 
– som er placeret tæt på den gamle 

Lillebæltsbro på Jyllandssiden. Her fik vi et ophold, som sagde 
spar 2 til alt, hvad vi tidligere har prøvet. Kan varmt anbefales. 
Vi havde som sædvanlig medbragt vores egne gode musikere 
– så der var god stemning. Turen blev kørt af Dito turistfart – til 
alles store tilfredshed. Herlig weekend, som dog skæmmedes 
lidt af den eneste regnvejrsdag hele sommeren - vi kom dog 
igennem søndagen. 

Så kom vi igang med “efterårsturneringen” – som anden halv-
del af sæsonen bliver kaldt – som alle ved, så blev det jo bare 
en hed juli og august. 

Vi startede med vores årlige match mod Midtgolfpigerne og det 
blev vanen tro en dejlig dag – som afsluttedes med rigtig god 
mad og stemning på terrassen. 

Så var det jo spændende om det var herrerne eller damerne, 
som løb med sejren i det samlede resultat og det blev en ”sten-
sikker” sejr til herrerne med et gennemsnit for de 10 bedste 
scores på 34,3 mod damernes på 33,7 – jo det blev ganske 
tæt. Vi har “håneretten” til næste sæson. 

Vi har besøgt vores 2 venskabsklubber Kalundborg og Drags-
holm – begge steder blev der gået til vaflerne for, at få et godt 
resultat med hjem – men  vi måtte begge steder indkassere et 
mindre nederlag. At spille på udebane i golf er svært – for da vi 
havde hjemmekampe mod de 2 klubber i foråret, 

ja da var det os, som løb med sejren. Vi glæder os til den nye 
sæson – så vil vi gerne kunne vinde på udebane. 

Torsdag den 30/8-2018 skulle vi have afviklet månedsmatchen 
med gunstart kl. 1600 – men vi måtte desværre aflyse arran-
gementet, idet banen stod under vand flere steder på greens 
– i bunkers og på fairways – ja man går hurtigt til yderligheder 
i denne sommer 

I skrivende stund har vi 5 turneringsdage tilbage her i septem-
ber og det lader til, at Kirsch Cup bliver en tæt affære. Vi kårer 
de endelige vindere lørdag den 29/9-2018 med et brag af en 
afslutningsmatch – her skal vi også have kåret årets spillere i 
de 3 rk. Jo – der er noget, at se frem til. 

På vegne af herreudvalget 

Gert

SEPTEMBER 2018
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Begynderne
Begynderne spiller turnering hver onsdag, normalt med løben-
de starter. Dog er der den første onsdag i hver måned Gunstart, 
og september var ingen undtagelse. Hele 38 havde tilmeldt sig 
og vejret viste sig endnu engang fra sin pæneste side, så alle 
fik en god aften med efterfølgende spisning og præmieover-
rækkelser. Der var præmier til de 4 bedst placerede i A og B 
rækkerne som blev afviklet over 9 huller på 18 huls banen, 
samt den bedst placerede i C rækken som blev afviklet over 6 
huller på 6 huls banen.  

Det er en fornøjelse at opleve hvor godt ”begynderne” hygger 
sig sammen på disse onsdage og troligt møder frem onsdag 
efter onsdag.  

Under artiklen kan man se et par billeder af de glade vindere 
fra A og B rækken.  

Vi vil gerne opfordre alle de nye spillere til at melde sig til disse 
onsdagsmatcher 

Det er med beklagelse at vi i bestyrelsen har modtaget Be-
rits ”opsigelse” fra begynderudvalget når sidste gunstart og 
dermed sæsonafslutningen løber af stablen d.  26/9. Vi takker 
Berit mange gange for hendes store og ihærdige indsats med 
at styre løjerne hver onsdag. 

Dette betyder at vi skal have fundet nye kræfter til at deltage i 
hhv. at styre dette udvalg. 

Vi vil også gerne udvide korpset af mentorer således at vi har 
flere at trække på når vi får nye spillere ind i klubben. Mento-
rernes rolle er at fungere som en slags personlig rådgiver og 
vejlede de nye med praktisk råd og information og i det hele 
taget medvirke til at alle nye får en god velkomst i MidtGolf.  

Hvis du har lyst til at deltage i begynderudvalget og/eller være 
mentor for nye medlemmer så send en mail til 
begynderudvalget@midtgolf.dk så vil vi forsøge at få samlet 
et team til at varetage denne meget vigtige opgave som er helt 
afgørende for at nye medlemmer i MidtGolf kommer godt ind 
i klubbens liv, får dannet relationer, finder spillepartnere etc.   

Vi får i øvrigt i starten af oktober besøg fra DGU vedr. erfaringer 
med begynderarbejdet fra mange andre klubber i Danmark. Så 
vi får mulighed for at tilrettelægge det fremtidige arbejde med 
begynderne baseret på nyeste viden og erfaring.  

Man kan i øvrigt se mere om hvorledes arbejdet med begynder-
ne hidtil har været tilrettelagt HER  

På vegne af begynderudvalget 

Erling Hviid

SEPTEMBER 2018

mailto:begynderudvalget%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
http://midtgolf.dk/udvalg/begynderudvalg
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Start på hul 10
Start på hul 10 tilladt på hverdage efter 14:30 

Husk 

• Man har ingen rettigheder, og skal flette ind bedst muligt 
med spillere fra hul 9.  

• Brug bold-renden hvis flere har fået samme gode idé. 

• Dette er en ekstra mulighed for en golfrunde efter arbejds-
tid. 

Gode råd 

• Check golfbox tiderne ca. 2 timer før du ønsker at starte 
på hul 10. Derved kan du vurdere hvor god plads der er 
når du starter.  

• Book evt. en tid i Golfbox ca. 2 timer efter du starter på hul 
10, men normalt er der ikke mange der starter fra hul 1 
når du er færdig med bag-9. 

• Undgå konflikter ved Hul 10.   

Dette er en forsøgsordning. Bestyrelsen vil gerne høre om jeres 
oplevelser - positive som negative -. Så send en mail til 
bestyrelsen@midtgolf.dk med ris og ros. 

God tur til alle 

Mvh Bestyrelsen
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Henstilling fra sekretariatet
HUSK hvis du har fået ny e-mailadresse at ændre den. 

HUSK også at ændre din postadresse og telefonnr. 

Det ændrer du i golfbox under ”min profil”. 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt kontingent betalingen via BS (betalingsservice – PBS) så gør det nu. 
Derved undgår du at betale et gebyr på kr. 50 pr. opkrævning. 

Tilmeld dig via dette link. Klik her  PBS-Tilmelding. 

Som medlems nummer, skal du kun indtaste selve dit nummer (du skal ikke indtaste 147-).

mailto:bestyrelsen%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=0&pbs=892939f35324871540b82496c29b5b78&dbnr=&dbgr=0001&navn=&adr=&postby=&knmin=&https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=0&pbs=892939f35324871540b82496c29b5b78&dbnr=&dbgr=0001&navn=&adr=&postby=&knmin=&knmax=4%27,%27BSTilmeld%27,%27resizable=no,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,location=no,status=yes,width=375,height=500
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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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