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Hermed en lille sommerhilsen fra bestyrelsen 

Vi vil gerne endnu engang opfordre til at man bakker op om det 
forestående åbent hus-arrangement vi afholder d. 11. august. Som 
noget nyt denne gang opfordre vi til at medlemmerne kan invitere 
golfspillende venner og bekendte med ud på 18 huls banen ganske 
gratis, idet vi har oprettet en ”Åbent Hus Invitational turnering” i 
Golfbox. 
Formålet er naturligvis at præsentere vores flotte anlæg som - 
trods den noget tørre sommer - står fantastisk frodig og grøn på 
alle Teesteder og Greens. Der er Gunstart for deltagerne kl 09:00 og 
til de gæster som benytter sig af at gå en runde, tager vi naturligvis 
gerne en snak om evt. medlemskab efterfølgende. Så vi håber at 
medlemmerne vil bidrage til at sprede budskabet om de meget 
fordelagtige tilbud vi har i MidtGolf – (se opslagene andet steds i 
nyhedsbrevet, på hjemmesiden og/ eller på Facebook).  
Husk der er også denne gang er 500 kr i gavekort pr senior fuldtids-
medlem et medlem af klubben skaffer.  
Som vanligt efterlyser vi også frivillige til at hjælpe med på dagen 
således at vores gæster kan få en god oplevelse – Tilmelding som 
frivillig  foregår i Golfbox HER 
 
I de seneste måneder er der sket følgende: 

Den gamle toiletbygning på hul 9 blev fjernet og en ny mere ren-
gøringsvenlig opsat med 3 toiletter. Der er midlertidigt opstillet en 
vandtank (ikke drikkevand) men planen er fortsat, at der skal føres 
en vandledning med drikkevand derud. Dette kræver en speciel 
maskine som nedfælder vandslangen, og når den på et tidspunkt 
kommer til området bliver slangen nedlagt er vi blevet lovet.  

Der er anlagt flere nye teesteder som efterhånden er fint tilgro-
et med græs, men disse tages ikke i brug før der kan etableres 
vanding af disse. Dette sker når den førnævnte maskine kommer på 
anlægget. 

Vi har i bestyrelsen længe presset på for at få ændret på stien 
til rød Tee på hul 10. Dette er nu endelig lykkedes med en ny og 
mindre stejl linjeføring. Tak til Erik for at svinge ud med armen og få 
løst dette problem på en god måde.  

Et andet stort ønske som har stået højt på listen længe, var at få 
etableret en ny green på 6 huls banens hul 2. Dette arbejde blev 
udført i juni måned, og den nye green blev straks tilsået efter at 

jordarbejdet var færdiggjort. Der er etableret midlertidig vanding og 
græsset vokser p.t. rigtig godt frem.  

De to midlertidige greens på hul 3 og 9 blev desværre først etable-
ret i slutningen af juni og er p.t. ikke i en forfatning der kan bruges. 
Planen er dog fortsat at de skal etableres og tages i brug så hurtigt 
det er muligt, så de 2 greens kan blive ombygget her i efteråret.  

En del bunkere blev i forsommeren opgraderet med nyt sand og i 
det hele taget renoveret således at drænene skulle fungere bedre og 
dermed mindre udsatte for at stå under vand i længere tid ved kraf-
tige regnskyl. Arbejdet med opgradering af de resterende bunkere 
kommer til at foregå løbende. 

Der er som bekendt kommet nye konverteringstabeller for rød, gul 
og 36 (sort) teestederne. Vi har i starten af juli godkendt udform-
ningen af nye teesteds markeringer med længdeangivelserne 54 
(Gul), 50, 47 (rød) og 36 (sort).  Så snart disse skilte leveres er 
det planen at skifte til denne form for teesteds angivelse. Fordelen 
er naturligvis at man frit kan vælge hvilken af de 4 banelængder 
man ønsker at spille og at man på alle 4 baner kan blive reguleret i 
handicap.  

I 2019 har der været planlagt og gennemført mange træningskurser, 
og de har så godt som alle været rigtig godt besøgt, Disse fælles-
trænings kurser er rigtig gode, og bidrager også til at man møder 
nye medlemmer og skaber måske nye relationer. Men det er en god 
idé at følge dem op med individuelle lektioner, så man kan få sine 
slag og puts justeret helt på plads. Jo bedre man spiller jo sjovere 
en det at spille golf. Så derfor benyt jer af den enestående situation 
vi har i MidtGolf med fri træning  

Bestyrelsen ønsker hermed alle en fortsat god sommer. 

p.b.v. 
Erling Hviid  

Nyt fra bestyrelsen

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2103098
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Midtgolfpigerne
Lidt royal har man vel lov til at være?

Årets weekendtur gik til Royal Oak i Sønderjylland med overnatning 
på Gram Slot –troede vi. Det blev lidt mindre mondænt, da vi bl.a. 
blev indlogeret i Fodermesterboligen, Elevhuset og på Lejrskolen. 
De havde en pæn restaurant, men der var plads til forbedring mht. 
service og de akustiske forhold.Det var en stor udfordring støj-
mæssigt, men vi endte med at have en sjov aften sammen med de 
andre gæster i lokalet, som var meget nysgerrige på, hvad vi var 
for en flok taleglade kvinder.Royal Oak er en både sjov og udfor-
drende golfbane med bakker, blinde huller og masser af bunkers.
Banensvartegn syner ikke af meget, og den første dag opdagede jeg 
slet ikke, hvor på banen træetstod plantet. Vi undrede os lidt over 
den fine titel, da egetræet faktisk ikke er ret stort.De fleste huller på 
for-9 har udsigt til Jels sø, som er kæmpe stor. Det er en fornøjelse 
at kigge på den flotte natur samtidig med, at man spiller sig rundt 
på banen. Der var rigtig meget snak om de mange bunkers efter 
lørdagens runde. Derfor blev der søndag morgen varmet flittigt op 
på træningsbanen, og der var speciel stor aktivitet ved bunkeren. 
Det var en stor fornøjelseat spille Royal Oak2 dage i træk, og der 
var ikke nær så mange bunkerslag på anden runde.

Venskabsmatchen i OdsherredGK

Sidst i juni 2019 drog 12 Midtgolfpiger til Odsherred GK, hvor 
Solvognspigerne havde inviteret til venskabsmatch. Værternestille-
de med et hold på 35, hvilket er meget imponerende. De er ca. 75 
medlemmer i dameklubben, og man kan mærke, at de har et stærkt 
sammenhold.Vi synes, at det er pinligt, at vi ikke kan mønstre 
flereMidtgolfpiger, men gunstarten er lidt tidligt for det arbejdende 
folk, så det kan nok ikke være anderledes. Banen i Odsherred er 
spændende, Solvognspigerne er meget søde og maden i restauran-
ten smagte fantastisk. Vi tabte stort, men nød alligevel deres store 
gæstfrihed, og vi blev enige om at tage en ny dyst mod dem på 
vores hjemmebane til næste år.

Lidt om regionsgolf 

8-10 Midtgolfpiger har været med på klubbens regionsgolfhold her 
i foråret, og 2-3 Midtgolfpiger er sprunget til som vigtige reserver, 
når de faste spillere ikke kunne stille op. Det er lærerigt, sjovt, til 
tider udfordrende men altid meget hyggeligt at spille med på disse 
hold. Selv om vi gerne vil vinde, så spiller detsociale samvær altid 
en stor rolle. Der spilles 3 herre-singler, 1 dame-single og en mixed 
foursome (spilleform hvor en dame og en herre skiftes til at slå 
ud fra teestederne og så ellers slår hver anden gang). Vi vil gerne 
opfordre mange flereMidtgolfpigertil at være med på regionsgolf-
holdene til næste år, da hulspil er en spændende og inspirerende 
måde at spille golf på.

Månedsmatch fra gul tee

Mandag, den 1. juli 2019 mødte 25 top motiverede Midtgolfpiger op 
til enværreherrerunde.Det var de lyse nætters tid, og i dagens an-
ledning slogvialle ud fra GUL TEE. Det burde i princippet kun være 
en lille ekstra udfordring, men da det blæste mindst11 sekundme-
ter, og der var en gevaldig modvind på især hul 4, 11 og 17 blev det 
til en megetlang runde. På hul 11 var de fleste udfordret,men en 
enkelt på mit hold havde succes med at mellemlande sin bold på 
rød tee og få point med ud fra green.Vi måtte somme tider på jagt 
efter løbske bolde, men det gav bare underholdningsværdien et par 
stjerner mere.Det var da også nogle trætte og brugte Midtgolfpiger, 
der landede i klubhuset. Det fleste syntes dog, at det havde været 
en spændende tur,og man havde især nydt de fine udsigter, som 
der er fra en del af de gule teesteder. Det var som om,at maden 
smagte ekstra godt oven på runden fra gul tee. Aftenen blev rundet 
af med uddeling af præmier og birdie-bolde.

Skribent: Bente Møller på vegne af Midtgolfpigernes bestyrelse
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Klubmesterskab og 6-hulsbanen
Klubmesterskaberne 2019 
 
Disse afholdes i år i weekenden d. 24 & 25. august, og alle  i alderen 18 til 99  kan deltage. Man kan tilmelde sig i ”damer” eller ”herrer” 
rækkerne (18 – 99år) eller én af de øvrige rækker som hedder ”Midage” ( 30-49 år), ”Senior” (50-59 år), ”Veteran” (60 – 69 år), ”Super 
Veteran” ( 70 – 99 år). Der er således muligheder nok for at deltage 
Lige som sidste år er der kun én Herre klubmester hhv én Dame klubmester, som er de 2 spillere på tværs af alle rækker der laver de bedste 
resultater. Der vil derudover være vindere af de enkelte rækker. 
Det er Turneringsudvalget der står for afviklingen af Klubmesterskaberne. De senest opdaterede turneringsbetingelser kan ses på hjemme-
siden fra d 2. august. 

Bemærk:  Tilmeldingen lukker d. 14. august kl 12:00 og det er naturligvis gratis at deltage.  

Mvh 
Bestyrelsen

JULI 2019

6 Huls banens Hul 2 - status 
 
For ca 1 måned siden blev jordarbejdet til den nye green på hul 2 udført. Den 8 juli blev den tilsået, og et midlertidigt vandingsanlæg etableret. 
Det varme sommervejr tilsat passende vanding har haft sin virkning. 

På en regnfuld torsdag d. 1. august fremstår den nye green frodig og med masser af græs i god vækst. Som det fremgår af billedet herunder. 
Det lover således godt for den kommende sæson hvor Hul 2 på 6 huls banen igen kan spilles med en rigtig green på hul 2.
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Herreklubben
Nyt fra herreklubben
 
Tirsdag den 28/5-2019 havde vi en fin tur til Kalundborg. Vejret var 
nogenlunde – lidt køligt men ikke så meget blæst, som vi havde 
frygtet. 
Ved ankomsten samledes vi på terrassen alle 24 herrespillere fra 
Midtsjælland. Det var vældig fornøjeligt. Det var en god opvarmning 
inden matchen. 
Kl. ca 1615 var vi ude på alle hullerne og der blev virkelig gået til stå-
let – der blev scoret flot i Midtsjællands regi – vi endte i en samlet  
score på 35,7 i gennemsnit på de 10 bedste resultater. Kalundborg 
havde desværre et gennemsnit på 35,8 – men det vil jeg kalde “uaf-
gjort”.  
  
Grundet mange uheldige sammentræf fik vi ikke afviklet maj må-
nedsafslutning – helligdag – forkert tidspunkt – for lidt tilmeldinger. 
For at det ikke skulle være løgn – så blev næste uges match den 6/6 
også aflyst – her var det vejret som drillede – med megen regn og 
torden.  
  
Herretur til Møn og Falster 1/6-2019 
  
Ved ankomsten til Møn golfcenter, var alt klargjort til alles tilfredshed 
– Scorekort var udskrevet og dejlige banesandwich blev uddelt 
til hver enkelt. Vi startede op i 2 stk 3 bolde og 3 stk 4 bolde. kl. 0930. 
Banen er en dejlig bane – store brede fairways og store flotte greens. 
Det blev en dejlig runde – som blev afsluttet på terrassen med en 
god fadøl. – God oplevelse. 
  

Herefter gik turen til hotel Falster i Nykøbing – her var der også styr 
på alting – nøglerne til værelserne var gjort klar – så der var tid til en 
tur i baren – inden vi skulle mødes til spisning kl. 1800 i den store 
sal med storskærm til aftenens Finale i Champions League. Jo der 
var kræset op inden vi for alvor gik i gang. 

Dagens vinder Eik Agerby med 36 point blev hyldet med nogle logo-
bolde – tættest pinden blev vundet af Allan Cohen og Frank Friis –  
hul 17 ved lodtrækning til Lars Lastrup. Det var også et svært hul. 
Der blev festet igennem – men alle var klar næste morgen 
Kl. 0830 gik turen til Falster golfklub – hvor der også var styr på 
tingene – vi skulle bare koncentrere os om, at komme afsted fra 1. 
tee kl. 0930. 
Falster golfklubs bane er en meget flot skovbane – med smalle 
fairways og en del vand og bunkers placeret på strategiske steder 
– en svær bane, 
men en dejlig oplevelse, at gå inde i skoven og nyde den dejlige stil-
hed – ingen bilstøj – bare ro og dog – så kunne vi høre “spætten” 
ind i mellem 
når vi ramte ind imellem de utallige træer. Greens var lidt langsom-
me og der var også nogen steder – hvor der var lidt bart – antagelig 
tørkeskader, 
fra sidste år.  
Efter runden var der 1 øl/ vand – 1 stykke med sild – 2 stk Frikadeller 
og 2 stk Tarteletter med høns i asparges. God anretning. 
Dagens vinder af logobolde blev Henrik Milter Jensen 33 point. 
Samlet resultat 

Nr. 1 Henrik Milter Jensen 68 point 
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Herreklubben
Månedsmatchen i juni var samtidig afslutning på VPD-CUP – samt 
match mod Kalundborg og Dragsholm – de fik nogle læsterlige klø 
Kalundborg: 26,1 point – Dragsholm en my mere 26,7 og Midtsjæl-
land hele 36,7 og sikker hjemmebanevinder 
  
Dagens vindere: 
A-rk  
Nr. 1 Martin Gert Gläser 39 p 
B-rk 
Nr. 1 Ole Frederiksen 43 p. Meget flot 
C-rk 
Nr. 1 John Thorsø Nielsen 37 p. 
Vinderne af årets VPD-CUP blev: 
A-rk 
Nr. 1 Benny Clausen 128,12 point 
B-rk 
Nr. 1 Henrik Olsen 145,25 point 
C-rk 
Nr. 1 Per Pedersen 136,28 
Et stort tillykke til de dygtige vindere 
  
Efterårs sæsonen er startet her i juli – med afviklingen af PROSHOP- 
CUP.  
Vi fik afviklet månedsmatchen på en strålende varm dag den 25/7 
– Desværre uden vores damer – grundet uheldige omstændigheder. 
Vi spillede fra Rød Tee og det er ikke så let – som man skulle tro 
Der blev dog lavet 2 Eagle´s på hul 15 af Hans Elgaard og Gert 
Jørgensen – tillykke med det resultat. 
Dagens vindere: 

A-rk 
Nr. 1 Per Pedersen 41 point 
B-rk 
Nr. 1 Henning Boye Hansen 43 point – flot 
C-rk 
Nr. 1 Casper Buur Hansen 38 point 
  
Herreklubben ønsker alle en fortsat god sommer – 
med håbet om gode timer på golfbanen for alle. 
  
Til sidst en opfordring til alle om, at støtte op om vores cafe 
og nye fremragende Kok – Anders – Vi kan ikke undvære den 
service i klubben. 
  
Herreudvalget

JULI 2019
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Seniorklubben
Hvem er Seniorklubben

Vi er ”det grå guld” i Midtgolf, vi mødes hver tirsdag morgen senest 
kl. 08.30 og spiller golf med gunstart kl. 09.00, vi starter op i april og 
slutter midt i oktober måned.

I år er vi 89 medlemmer i seniorklubben.

Vi spiller almindeligt slagspil (stabelford), og den sidste tirsdag i 
hver måned har vi månedsafslutning, hvor vi spiller andre former 
for golfspil. Det er op til månedens matchledelse at bestemme det.
Når månedsmatchen er færdig er der fælles spisning, og efterfølgen-
de præmieoverækkelse.
Den dag gives der også præmie til dagens vinder i løbet af måneden 
der er gået.

I juni måned var vi omkring 35 deltagere der tog em tur til Møn og 
spillede der. Det var fint vejr og en bane der ligger dejligt omkring 
Stege Nor.

I juni måned var der omkring 28 af Seniorklubbens medlemmer der 
tog på en tur til Lolland-Falster med en overnatning, med fest om af-
tenen med en 3 retters menu. Endnu en aften med hyggeligt samvær 
blandt golfspillene.

 
I september måned tager vi tirsdag den 3. til Harrekær og spiller der.

Til alle jer der kommer om tirsdagen og spiller golf, må vi fra arbej-
desgruppen sige tak til alle jer der møder op.
Vi har været mellem 40 og 50 deltagere pr. gang.

På gensyn om tirsdagen til seniorgolf.

Hilsen
Seniorklubbens arbejdsgruppe.
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Beauty By Bach ved Frederikke Bach, Sportsmassør og Kosmetolog, er flyttet ind på 1. sal over Midt-
sjælland Golfklubs klubhus.

Som betalende medlem i Midtsjællands Golfklub er du automatik VIP medlem hos Beauty By Bach, 
med gode fordele. Hvis du ønsker at blive registreret som VIP medlem, møder du op i klinikken hvor 
du modtager et personligt VIP kort. Kortet vises ved betaling af vare eller ydelser for at opnå rabat.
Husk at medbringe gyldig dokumentation for medlemskab af Midtsjællands Golfklub, ved VIP registre-
ring.

Book tid, se priser, kampagner og tilbud på Beauty By Bachs hjemmeside, klik her
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på 1. sal.
Med venlig hilsen

Sportsmassør og Kosmetolog
Frederikke Bach
Beauty By Bach
Telefon: 53 83 04 95
 

Bemærk!
Klinikken hos MidtGolf har ikke overenskomst med sygesikringen, og derfor kan der ikke opnås tilskud 
ved lægehenvisning.
   
Kontakt  
Tidsbestilling: På hjemmesiden, klik her eller ring tlf. 53 83 04 95
Mere info: www.beautybybach.dk

https://beautybybach.dk/
https://beautybybach.dk/
http://www.beautybybach.dk
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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 Medio juli 31. juli
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

JULI 2019
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