
NYHEDSBREV
APRIL 2019

Nyt fra Bestyrelsen SIDE 2
Midtgolfpigerne SIDE 3
Baneudvalget SIDE 7
Herreklubben SIDE 14



NYHEDSBREV APRIL 2019

I overensstemmelse med vedtægterne afholdtes der ordinær general-
forsamling d. 26. marts. Præsentationen samt referatet er lagt op på 
hjemmesiden HER. Thomas Stoltz samt Bo Jensen blev valgt ind som hhv. 
1. og 2. suppleant, og Jørn Thorhauge blev valgt ind i bestyrelsen på den 
ledige plads efter Michael Mildahl. Vi ønsker alle velkommen til bestyrel-
sesarbejdet. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med 
Ole Klitte som næstformand.  

Siden sidste nyhedsbrev i sept. 2018 er der sket en hel del ændringer: 

• Vores nu forhenværende træner Karsten Kirsch valgte at sige sin 
stilling op og flytte til Jylland.  Vi havde flere meget kvalificerede 
ansøgere til stillingen som Head Pro, og valgte ud af dette felt at 
ansætte Lena som tidligere har været trænerassistent i Midtgolf. 
Vi har således kunnet starte 2019 i fin stil på trænerfronten. Lena 
og Jonas har sammen fået lavet en kursusplan for hele 2019 og 
månedens aktiviteter kan ses på hjemmesiden samt på opslag ved 
indgangen til caféen.  

• Vi har desuden ansat Lena til at varetage medlemsadministrationen, 
så man kan få afklaret evt. spørgsmål ved personlig henvendelse til 
Lena eller pr mail til sekretariatet. (se tider på hjemmesiden)  

• Køkkenet er blevet udvidet betydeligt, og vores nye kok Per Bisp er 
kommet godt i gang. Der har lydt rosende kommentarer fra medlem-
mer der har deltaget i de første turneringer, så det tegner til at blive 
en god sæson også madmæssigt.  

• Proshoppen er genåbnet og det er nu Hans Larsen der står for denne. 
Der er prisgaranti på alle varer. En positiv sidegevinst ved dette 
setup er at gavekort til proshoppen nu også kan benyttes til køb af 
mad og drikke i Caféen. En god Café samt en velassorteret Proshop 
er vigtige elementer for at skabe rammerne for et godt klubliv. 

Den 28. april holder vi Golfens dag. (Se opslag på hjemmesiden og her i 
nyhedsbrevet). Det er et faktum, at det der virker ift. at skaffe nye med-
lemmer er via klubbens eksisterende medlemmer. For at understøtte dette 
får fuldtidsmedlemmer der henviser et nyt fuldtidsmedlem der melder sig 
ind (på dagen eller ugen op til), et gavekort på 500 kr. (pr. nyt fuldtids-
medlem). For at gøre det ultra nemt for nye golfere at komme i gang, laver 
vi som noget nyt i år en pulje af golfsæt som de kan benytte kvit og frit 
indtil de er kommet godt i gang. Dette gør at vi med vores fri træningskon-
cept + fri adgang til golfsæt gør det endnu nemmer / billigere at komme i 
gang med at spille golf. Vi håber medlemmerne vil hjælpe med at udbrede 
det glade budskab. Der ligger i Caféen nogle flyers som man er velkommen 
til at tage med og uddele til venner og bekendte.  

Vi skal bruge hjælpere på dagen til at guide gæsterne rundt til de forskel-
lige aktiviteter. Man er derfor velkommen til at tilmelde sig som hjælper i 

Golfbox. (I skrivende stund er vi kun 2 tilmeldte, så kom frisk …)  

Begynderudvalget – under kyndig ledelse af Ole Klitte – står klar til at 
håndtere de mange nye medlemmer vi forhåbentlig får til Golfens dag.  

Juniorudvalget har længe ønsket at etablere nogle junior teesteder på 18 
huls banen. Dette er nu i samarbejde med Lena og en lille arbejdsgruppe 
blevet til at disse ”Junior tee steder” bliver placeret således at de danner 
en bane på 3600 m. som bliver officielt rated. Samtidig har Lena foreslået 
at de nye golfere fremover starter på hcp 72 i stedet for på 54. Dette 
i kombination med den nye kortere bane gør at begynderne får større 
succes fra starten, og at det tagen mindre tid at gå en runde.  

Der er flere og flere baner der går over til at benytte længde betegnelser på 
teestederne frem for rød og gul etc. Ved at kombinere teestederne kan vi 
på Midtgolf på sigt lave følgende banelængder: 54, 50, 47 og 36. Fordelen 
ved dette koncept er bl.a. at man kan vælge den banelængde som passer 
til ens spil og kondition og dermed give en bedre golfoplevelse.  

De nyanlagte teesteder er taget i brug. De har været lidt hårde at sætte 
Tees i her i starten af sæsonen, men de bliver nu vandet grundigt, så det 
problem forsvinder. Arbejdet med nyt sand i bunkerne er i fuld gang. Det 
er et stort projekt og kommer til at tage noget tid. Arbejdet kom sent i gang 
grundet mangel på frost i vintermånederne samt enorme regnmængder i 
marts. Banen skal være rimelig tør for at man kan køre de stor mængder 
sand rundt uden at ødelægge anlægget. Ud over de bunkers der er lavet, 
er det planen at få renoveret hul 1 og 12 bunkers snarest muligt, da de 
trænger virkelig meget. Resten af bunkerne må så blive ordnet løbende. 

Stien ned til hul 10´s rød Tee er for stejl, og selv om den fik ny belægning i 
2018 er den stadig et problem. Vi har fået sat den øverst på prioriteringsli-
sten i baneudvalget, og der arbejdes på at få en varig løsning. 

Der kommer en ny rengøringsvenlig toiletbygning ved hul 9’s teested, samt 
rent drikkevand så snart der kan blive nedlagt vandslange derud til.  

Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson 

Midtgolfs rabataftaler

Som bekendt har vi opsagt alle rabataftaler med andre klubber, og indført 
en fast lav greenfee på 250 kr. til alle vores gæster. Der er dog kommet 
tilbud fra Dragsholm GK, at de fortsat tilbyder 100 kr. i rabat til Midtgolfs 
medlemmer. Fritspilsordningen med Korsør, Rønnede, Harekær og Møn er 
naturligvis stadig gældende.

p.b.v. 
Erling Hviid

Nyt fra bestyrelsen

http://midtgolf.dk/bestyrelsen/vedter-og-referater-mainmenu-118
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Midtgolfpigerne
Er der aktiviteter i vinterpausen? 
Ja da - på generalforsamlingen i efteråret blev 6 Midtgolfpiger enige 
om at give det et forsøg med træning i Midtgolfs motionslokale. Fra 
midten af oktober 2018 til slutningen af februar 2019 holdt den hårde 
kerne gang i styrke- og kredsløbstræningen. Vi brændte en masse 
”krudt” af vha. cross trainer, løbebånd og romaskine. Det blev også 
til et par omgange i maskinerne og plankeøvelser på gulvet for de 
helt seje. Vi har gjort, hvad vi kunne, for at holde formen ved lige, 
omdanne de såkaldte ”mormor-arme” til ”rå” muskelmasse og blive 
klar til golfsæsonen. 

Sociale arrangementer                                                                                                                                  
Midt i januar var der Midtgolfpige-træf på Linden i Holbæk, hvor 
gensynsglæden var stor. 20 sultne tøser blev hurtigt bænket rundt om 
langbordet i den hyggelige restaurant, og sædvanen tro gik snakken 
lige fra første minut lystigt hen over både Osso Bucco, Tiramisu og 
skønne italienske vine. 

Den 18. februar fyldte vi klubbens 3 golfsimulatorer med mere eller 
mindre rutinerede sim-golfere. De fleste høstede mange point, og der 
var faktisk tæt kamp om topplaceringerne. Undertegnede kæmpede 
med at finde ud af, hvordan lærredet burde rammes for at få fat i 
nogle point. ”Simuleringsgolf” er ikke nogen let disciplin. Imidlertid 
var det en rigtig hyggelig aften, hvor der også var tid til at smage 
Berits flotte kage, som var en overdimensioneret træstamme.      

Weekendtur                                                                                                                                            
Den første weekend i juni 2019 tager vi på tur til Midtjylland. Vi 
spiller 2 runder på Royal Oak og overnatter på Gram Slot. Der er på 
nuværende tidspunkt 21 tilmeldte. Tilmeldingen lukker den 1. maj 
2019, så du kan stadigvæk nå at komme med. Se mere om turen på 
opslagstavlen i klubhuset.  

Åbningsmatchen                                                                                                                                       
Den første søndag i april 2019 kl. 09.00 præcis slog 28 morgenfriske, 
humørfyldte og mere eller mindre ”dopede” Midtgolfpiger ud på 7 
nøje sammensatte hold. Den samlede handicapsum pr. hold lå mel-
lem 109,7 og 112,5 – vi spillede Texas Scramble. Der blev kæmpet 
ihærdigt om hvert eneste slag, og puttelinjerne blev nøje læst for at 
minimere antallet af slag. I sidste ende var der kun 1 sølle slag til 
forskel mellem de stolte vindere og de herlige tøser, som ”kun” blev 
nummer 2 i matchen. Det blev en dag med mange huller spillet i par, 
nogle huller i flotte birdies og resten i bogey eller det der er værre.  

Åbningsmatchen blev afviklet i det herligste forårsvejr – helt blå 
himmel, næsten ingen vind og en sol, der virkelig varmede vore 
kroppe. Der var ganske vist kun 5 grader, da vi startede, og et par 
ægte ”golfvikinger” startede ud i ¾ lange busker, mens andre havde 
lag på lag på lag. I løbet af ganske kort tid blev det så lunt, at en del 
af golftøjet måtte af og deponeres i golfbagen. 

I klubhuset ventede den nye kok med en flot buffet, som både duftede 
og smagte godt. Vi kunne bl.a. sætte tænderne i tarteletter med høns 
i asparges, hjemmebagt brød, lækre kyllinge- og tunsalater og stegte 
mini-fiskefileter med hjemmerørt remoulade.  

Dagen blev rundet af med kåringen af dagens mange vindere. Der 
var præmier til de spillere, der kom tættest på flaget på hul 5 og 12. 
På hul 4 havde vi rullet 60 meter flot snor ud, som var placeret midt 
på fairway mellem teestedet og åen. Der var præmie til den spiller, 
der kom tættest på snoren. De 3 bedst placerede hold gik selvfølgelig 
hjem med flotte gavekort, som kan bruges i Cafeen og Shoppen.  

Skribent: Bente Møller på vegne af Midtgolfpigernes bestyrelse 

APRIL 2019
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Golfens dag 28. april 2019

Som i de foregående år deltager vi i Midtsjællands Golfklub også i år i DGU’s landsdækkende kampagne ”Golfens dag”. Vi be-
stræber os på at lave et godt arrangement til vores gæster i tidsrummet kl 10 til 13 den pågældende søndag. Vi har som bekendt 
et godt tilbud som fokuserer på at få nye golfere ind i klubben. Dvs at nye golfere får tilbudt et fuldtidsmedlemskab for 3500 kr 
for hele 2019. 

Vi har derfor følgende 2 opfordringer til vores nuværende medlemmer: 

Meld dig som frivillig hjælper og vær med til at give gæsterne en god oplevelse på selve dagen. Hvis du har tid og lyst så meld dig 
til i golfbox HER  Alle kan være med og bidrage med rundvisning etc.  

Skaf et nyt fuldtidsmedlem og du vil modtage et gavekort på 500 kr (for hvert nyt medlem du har henvist) som kan benyttes i 
Proshoppen eller i Caféen efter eget ønske.   Vi har fået lavet nogle invitationer hos DGU som ligger i Caféen og dem kan man evt 
omdele eller give til venner og bekendte som kunne have interesse i at begynde at spille golf.  

Vi håber at klubbens medlemmer 
vil bakke op om dette arrangement. 

Mvh  
Rekrutteringsudvalget  

APRIL 2019
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MidtVest Open 2019
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Nyt fra Herreklubben
Herreklubben startede 2019 – som sædvanlig – med en infoaften sammen 
med Midtgolfpigerne – hele 38 var tilmeldt til fællesspisning og hyggeligt 
samvær. Det blev en aften, hvor mange fik deres spørgsmål besvaret ved-
rørende turneringer etc. i begge klubber. Helt klart en aften, som vi ikke kan 
undvære. 

Så gik sæson 2019 rigtig i gang – med åbningsmatch den 6/4 – vejret  var 
atter med os – så alt tegnede til, at blive en dejlig dag på banen. 
Der var 58 tilmeldte – som mødte op i godt humør – der var også godt gang 
i morgenbordet – som vores nye kok Per havde kreeret – helt i top. 

Der var briefing på terrassen inden vi gik på banen – her fik vi præsenteret 
en del af de nye medlemmer – som alle fik en klapsalve til velkomst – vi 
håber i får rigtig god glæde af herreklubben i den kommende sæson. 
Der blev spillet Texas Scramble med gunstart kl. 0900 – alt forløb gnid-
ningsløst og alle hold var inde igen inden kl. 1330 - meget tilfredsstillende. 

Efter en dejlig frokost gik vi over til præmieuddeling. 

Tættest pinden var flg. 6 –  1 Fl. vin til hver. 

1474 Kent Kristensen 
1295 Karsten Andersen 
270 Niels Schack Hansen hul 10 + birdie 2 fl. 
1824 Allan Cohen 
1133 Morten Holm 
2242 Mikkel Dirchsen 

Tillykke til de dygtige vindere. 

Leaderboard: 

Nr. 1  

Morten Holm – Benny Clausen – Mikkel Dirchsen – Bent Kyril Clausen – 69 
slag  - bedst sidste 9 huller 

Nr. 2 

Rene Bay – Erling Hviid – Jesper Schmidt – Steen Hanson – 69 slag 

Nr. 3 

Lars Nielsen – Bjarne Rasmussen – Henrik Milter Jensen – Anders Hempel 
71 slag – bedst sidste 6 huller 

Præmierne var indkøbt i Proshoppen. 

Der var stor jævnbyrdighed holdene imellem – hold nr. 14 var i + 3 ialt 74. 

  

Det tegner til, at det bliver en rigtig fin sæson i herreklubben – idet der den 
første “rigtige” herredag var 67, som spillede årets 1.ste match i VPD-CUP.  
Vinderne i A-B og C-rk blev Per Larsen – Henrik Olsen og Thomas Christi-
ansen. 

Der er fortsat åbent for nye medlemmer – ved indbetaling af kr. 350,- til 
herreklubbens konto 6682-11543200 -  

Krav – Fuldtidsmedlem – Herre over 18 år og med et hcp på højst 42 

Herreudvalget 

Gert Jørgensen 

APRIL 2019
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Årets herretur
I lighed med tidligere – så arrangerer vi også i år en herretur – den går til MØN og FALSTER GOLFKLUB med overnatning på HOTEL FALSTER 
i Nykøbing F. 

Der er som sædvanlig bustransport med DITO BUS. 
Turen afvikles lørdag og søndag den 01/02-06-2019. 

 PROGRAM: 

Lør 01-06-2019 

Afgang Kvanløse Kirke kl. 0630 – morgenmad indtages undervejs 

Møn golfklub – gunstart kl. 0930 – banesandwich med ud. 

Efter runden – afslapning ved klubhuset – hvorefter turen går 

til Hotel Falster – for indkvartering. 

Kl. 1800 – 2400 Festmenu og All incl. vin/øl og vand. 

Forhåbentlig – har vi også i år musik med. 

Godnat 

  
Søndag 02-06-2019 

Morgenmad kl. 0700 + aflevering af nøgler 

0815 afgang til Falster golfklub – gunstart kl. 0930 

Efter runden er der 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand, 

samt uddeling af præmier – herefter går turen hjemad igen 

Ankomst ca. 1800 – tak for denne gangShape 

  
Pris i delt dobbeltværelse kr. 1600 – enkeltværelse kr. 1800 

Der er tilmelding i golfbox – først til mølle. 

Som noget nyt – så skal man ved tilmelding betale med kort –  
betalingen bliver ikke trukket fra jeres konto før den 03-05-2019 
Såfremt man af den ene eller anden grund bliver nødt til, at melde afbud - 
vil man altid kunne få sine penge retur.  

På vegne af herreudvalget 

Gert

APRIL 2019
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Redaktion, deadlines m.m.

Datoer for nyhedsbreve 2019:

Udgave Deadline for indlæg Udgivelse
Nyhedsbrev #1 2019 16. april
Nyhedsbrev #2 2019 16. juni 23. juni
Nyhedsbrev #3 2019 1. oktober 8. oktober

Redaktion

Afdeling Ansvarlig
Bestyrelsen Erling Hviid      ehv@ehviid.com
Golfcentret + sponsor Hans Larsen    hans@midtgolf.dk
Trænere + proshop Lena Tatiana Nielsen sekretariat@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

APRIL 2019
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