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Det går desværre fortsat den forkerte vej med medlemstallet for 
golfsporten som helhed i Danmark. DGU har kigget i krystalkuglen 
og forsøgt at undersøge hvordan fremtiden tegner sig. Desværre 
peger pilen fortsat nedad, på trods af befolkningstilvækst og en 
stadig højere levealder.  Derfor er der naturligvis stor fokus på hvor-
ledes denne kurve kan knækkes. Selv om faldet i antallet af aktive 
golfspillere i Danmark  ”kun” har været ca. 2,3% over de seneste 
10 år, så er de tilsvarende fald på 5 -10% i Sverige, England og 
Skotland, og i Norge hele 10% i samme periode.  

Selv om vi i 2018 oplevede at tilgang og afgang af fuldtidsmed-
lemmer var præcist det samme antal, så kan vi alligevel glæde 
os over at vi i MidtGolf er lykkedes med i 2019 stort set at have 
genvundet det tabte. Vi er således pt. ca 825 fuldtidsmedlemmer i 
MidtGolf.  pt. Er der 18 fuldtidsmedlemmer der har ønsket at opsige 
sit medlemskab pt. 31/12.  

Medlemsantallet er vigtigt, og mange golfklubber lider som følge 
heraf under en anstrengt økonomi. (det kommer tydeligt til udtryk 
på DGU’s regionalmøder). Derfor er der også ekstra grund til at 
glæde sig over at vi i MidtGolf har lykkedes med, via en fokuseret 
rekrutteringsindsats igennem de senere år, at øge klubbens med-
lemstal til vores mål på 800 fuldtidsmedlemmer. Vores ønske er 
at kunne starte et nyt år med ca 800 fuldtidsmedlemmer, og så få 
en årlig tilvækst som kan balancere med den medlemsafgang der 
uvægerlig sker hvert år.    

Som de fleste nok har bemærket, så er der her i efteråret sket 
meget på banen. Den helt store glædelige ting er, at både Hul 3 
og HUL 9 er blevet omlagt. Arbejdet startede primo september og 
det tog knap 3 uger, så var begge greens tilsået. Som man kan er 
græsset i god vækst. Hvor hurtigt de kan tages i brug i 2020 afhæn-
ger af vejret, men med lidt held skulle de kunne tages i brug i løbet 
af juni måned. Det er græsset omkring greens der skal have tid 
til at vokse godt til. Det har altid været økonomien der styrer hvor 
hurtigt projekter kan gennemføres, men vi kan glæde os over at 
mange projekter er blevet helt eller delvist gennemført i 2019. Nyt 
sand i Bunkerne har givet et gevaldigt løft, og planen er at resten af 
bunkerne opgraderes i løbet af vintermånederne. Stien til damernes 
teested er blevet omlagt, broen ved hul 11’s 47 teested er fjernet 
og en sti anlagt. Endvidere er flere nye teesteder taget i brug, Det 
gamle toilethus er blevet fjernet og erstattet af en mere rengø-

ringsvenlig toiletbygning. Et stort ønske fra mange sider har været 
drikkevand på anlægget, og der er netop trukket vandslange ud til 
toiletbygningen på hul 9 og der bliver opsat vandposter flere steder 
på strækningen. Så i 2020 vil der være drikkevand på MidtGolfs an-
læg. Ligeledes er der anlagt en ny green på hul 2 på 6 huls banen.  

Overgangen fra Rød / Gul teesteds markering til længde angivelser 
har været en succes. Det har indvirkning på skiltningen på banen 
og på baneguiden. Planen er derfor at alle teesteds skilte bliver 
opdateret inden sæsonstart 2020, ligesom Baneguiden for en 
overhaling. I øvrigt er DGU blevet bestilt til spille banen i maj 2020 
hvorefter vi får en opdateret bane rating.  

Vinteren nærmer sig, og der er allerede fuld gang i de 3 indendørs 
simulatorer, som det i år er gratis at benytte. Husk at læse reglerne 
for booking etc. på opslagene. Baggrunden for at simulatorerne er 
blevet gratis er ønsket om mere aktivitet i vintermånederne således 
at Anders i køkkenet – som i øvrigt gør det fantastisk godt – har 
noget at lave. Så støt gerne op om det. Vi kan i øvrigt direkte aflæse 
en væsentlig fremgang i vurderingen af cafeen i golfspilleren i 
centrum, hvilket er meget glædeligt. 

Generelt er vi i en positiv tendens på alle parametre i Golfspilleren 
i Centrum. Sammenlignet med klubberne i omegnen ligger vi foran 
på Klubliv, Restaurant, Træning samt priser og produkter. På de 
øvrige parametre er vi på niveau eller en anelse under. Proshoppen 
halter dog lidt bagud i medlemmernes vurdering som den eneste 
parameter der stikker lidt ud.  

Træningsaktiviteten i 2019 har været høj, både hvad angår indivi-
duelle lektioner, samt de mange kurser der har været afholdt. Det 
er rigtig dejligt at vores trænere bliver benyttet, og vi er glade for at 
Jonas fortsætter efter endt uddannelse i sæson 2020. 

P.b.v. 

Erling Hviid

Nyt fra bestyrelsen
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Midtgolfpigerne
Race to Spain 

I år valgte vi, at afvikle Race to Spain finalen weekenden før afslut-
ningsmatchen. Vi havde også planlagt en supportmatch for alle andre 
Midtgolfpiger. Det var planen, at sende supporterne ud først, så de kunne 
nå ind og tage imod finalisterne på 18. green. Sådan kom det ikke helt til 
at gå. Finalen var planlagt til søndag, den 29.09.2019 om formiddagen. På 
et tidspunkt blev vi bedt om at flytte vore matcher, da klubben ønskede at 
afvikle en match den søndag. Det må stå hen i det uvisse, om vi ikke har 
fået gjort nok for at få oplyst om denne ændring. Der var en del afbud til 
selve Race to Spain finalen, og vi endte med at være 7 finalister. Support-
matchen blev ikke til noget, selv om nogle faktisk syntes, at ideen var god. 

Finalen blev en ægte gyser. På for-9 var der følgende scores: 14, 15, 15, 
16, 17, 18 og 19. På bag-ni så top-3 sådan her ud: 19, 19 og 17. Til sidst 
blev det en helt utrolig tæt kamp mellem Berit og undertegnede.  Berit 
landede sin bold på 18. green i 3 slag. Jeg lå lige uden for green i 5 slag, 
landede 6. slaget ca. 20 cm fra pinden og puttede i for 19 point på bag-9. 
Berit sænkede sin bold i 2 put, og landede også på 19 flotte point. Berit 
blev dagens vinder pga. laveste handicap. Så tæt har det vist ikke være 
før. Det var en super god kamp, som også var meget inspirerende. 

Årets sidste match 

Den første søndag i oktober 2019 blev man tidligt om morgen mødt af et 
helt fantastisk syn – nemlig rimfrost på markerne omkring Midtgolf. Ved 
ankomsten til golfklubben kl. 07.55 kunne jeg se, at fairways også var 
pyntet flot med rimfrost. Kl. 08.10 kørte jeg ud for at rulle den lange snor 
ud på hul 4 og sætte skilte på hul 5 og 12. På denne runde kunne jeg se, 
at greens var ved at blive vandet. Det var faktisk et lidt specielt syn med 
rimfrosten og de fine vandsøjler hen over greeens på hul 11 og 12. Jeg har 
ladet mig fortælle, at det gør man for at beskytte greens i forbindelse årets 
første rimfrost, som ville smelte, inden de første drives ville blive sendt 
afsted ved Midtgolfpigernes afslutningsmatch. 

Vi spillede sædvanen tro Texas Scramble, som er en sjov spilleform, hvor 
der er plads til at satse, såfremt ens holdspillere har sendt gode slag 
afsted. Det har de næsten altid, og holdene kom da også ind med tætte 
scores. Top-3 kom således ind med 76, 78 og 80 slag, hvilket må siges at 
være ganske flot. 
I klubhuset var maden klar, og vi indtog straks de velsmagende retter, 
inden vi gik videre med uddelingen af flotte præmier og sæsonens sidste 
Birdie-bolde. 

Generalforsamlingen 

Umiddelbart efter afslutningsmatchen afviklede vi den årlige generalfor-
samling. De 20 piger som havde været med i matchen blev ledsaget af 6 
andre Midtgolfpiger, som stødte til den efterfølgende spisning med socialt 
samvær. Vi gik op på loftet, men returnerede meget hurtigt til Cafeen, da 
der var for koldt. På generalforsamlingen takkede Lene J. og Anette J. af, 
og Karen-Margrethe også kaldet Maren og Søs trådte ind i bestyrelsen. 
Generalforsamlingen blev afviklet i fin stil, og der blev luftet gode ideer, 
som den nye bestyrelse vil arbejde videre med. 

Midtgolfpigern har fået en kontaktperson 

Maren (Karen-Margrethe Kristiansen) er fra d.d. vores kontaktperson. 
Maren er klar til at besvare spørgsmål på mobil-nr. 40 68 61 64 eller 
midtgolfpigerne@midtgolf.dk. Alle som kunne tænke sig at høre mere om 
vore aktiviteter eller som har lyst til at spille med hos os er velkomne til at 
kontakte Maren. 

Skribent: Bente Møller på vegne af Midtgolfpigernes bestyrelse 
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Simulatorgolf
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Som de fleste nok har bemærket, kan alle fuldtidsmedlemmer som noget nyt i år spille gratis på de 3 simulatorer i vinterperioden 1/11 til 
31/3. Dette initiativ ser ud til at være meget populært, og der er god belægning på alle ugens dage.  

Det er ikke muligt i golfbox at sætte begrænsninger på hvor mange tider man kan bestille frem i tiden. Vi henstiller derfor til at man ikke har 
mere end et par åbne bookninger(timer) pr. medlem ad gangen således at alle har mulighed for at spille.  (se hjemmesiden her) 

Cafeen er bemandet fra ca 11 til 14 så i den periode er der rig mulighed for personlig betjening. Uden for dette tidsrum har Anders anrettet 
en lille buffet med drikkevarer, sandwichs, chokolade etc. Der er høflig selvbetjening og der kan betales med kontanter eller mobile pay. 

http://midtgolf.dk/sim-priser
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Seniorklubben
Her kommer lidt fra Seniorklubben om året der er gået.

Vi har i den forløbende særson været 93 medlemmer i Seniorklub-
ben.Det har svinget lidt med fremødet fra 52 – til kun 6.

Vejret denne sommer, har været rigtig dansk sommervejr med sol, 
blæst og regn.
Dog var der et par tirsdage, hvor det var regnvejr. Her gik 6 ud og 
alle fuldførte runden, og en anden tirsdag gik 16 ud, men kun 14 
gennemførte runden.

Der har været 28 tirsdage i denne særson og vi har været på en tur 
til Møn og en tur til Harrekær.

Igen i år har det været muligt, at tilmelde sig tirsdagens spil via 
golfbox, næsten alle har tilmeldt sig på denne måde, så tak for det 
alle sammen.

Næste år vil vi, alt afængig af vejret, starte første tirsdag i april den 
7. og sæsonen slutter tirsdag den 13. oktober (tirsdagen i uge 42.)

Det nye HCP-system.

Det skulle træde i kraft pr. 01.01.2020, men det er udsat og vil først 
træde i kraft pr. 01.01.2021. (løbende revision af spillerHCP) Så 
husk at indlevere så mange scorekort som muligt i 2020.

Økonomi:

Ingen stigninger i kontingentet, det er fortsat kr. 100,00 og der skal 
fortsat betales kr. 30,00 ved månedsmatcherne.

Lidt tal:

Som tidligere nævnt er der 93 medlemmer i Seniorklubben.

I alt har der været 89 medlemmer der er mødt frem en eller flere 
gange, i løbet af sæsonen.
Heraf er der 87 som har afleveret et eller flere scorekort der er 
indberettet i golfbox.

Aldersfordelingen i Seniorklubben, 3 medlemmer er under 60 år – 
46 medlemmer mellem 60-69 år, 42 medlemmer mellem 70-79 år, 
og 1 medlem er 80år.

Fremtiden:

Vi vil igen til næste år spille tirsdag formiddag og fortsætter som 
hidtil med gunstart kl. 9  og  vi spiller også som i år månedsmat-
cher den sidste tirsdag i hver måned. Fremmøde senest kl. 08.30.

Vi fortsætter med, at alle runder er tællende.

Husk at melde jer til via golfbox. Så vil scorekortet ligge klar til jer.

Det vil være således, at Herrer altid spiller fra tee-50 og Damer 
altid spiller fra tee-47. Men ved tilmelding i golfbox, kan der vælges 
et andet teested.

Tur til fritspils baner er p.t. ikke planlagt, men vi forventer en tur til 
Rønnede og Korsør næste år.

Hvis der er nogle iblandt jer, der godt vil hjælpe til ved starter bor-
det, skal i være hjertelig velkommen til at deltage i arbejdsguppens 
arbejde.

Så kontakt mig.

Der er 45 medlemmer fra Seniorklubben der i løbet af vinteren 
spiller SIM-golf, der gør vi hver tirsdag fra den 12.11.2019 til den 
31.03.2020.

Der er en gruppe af Seniorklubbens medlmmer der går en runde 
ude på banen torsdag formiddag, så hvis du vil med der, så kontakt 
Hans Bisgaard Andersen.

Så vil vi sige tak til alle der har været med til at få afviklet vore 
tirsdags matcher i løbet af året, og tak for det store fremmøde.

Til jer i arbejdsgruppen, TAK for Jeres indsat i året der er gået.

Alle Seniorklubbens medlemmer ønskes en

god vinter – en god jul og et godt nytår - på gensyn til foråret
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Begynderudvalget
Sæsonen for begyndere er slut. Vi sluttede året onsdag den 2.10. 
hvor vi var op mod 45 deltagere med efterfølgende fællesspisning og 
præmieoverrækkelse. 

Flot tilslutning, hvilket har kendetegnet hele sæsonen. Stor tilslutning 
og højt humør, hver onsdag hvor positive begyndere og kaptajner har 
deltaget.  

Vi har spillet med åben tilmelding og en gang om måneden med 
”gunstart”. Derudover har vi en enkelt gang spillet ”Texas Scramp-
le”, hvor alle kunne spille 18 huller på den store bane. Stor begej-
string for dette. 

Vi i begynderudvalget bestående af John, Henning, Jørgen, Helle, 
Lena og undertegnede, har haft vores første sæson og har måtte 
gøre os vores erfaringer. 

Alt i alt, er det vel gået meget godt, men alt kan hele tiden udvikles og 
forbedres. Derfor vil vi til næste år ændre lidt på konceptet. 

Vi har erfaret, at vi om onsdagen ikke kun er begyndere, men også 
golfspillere, som har spillet i flere år. Mange fortsætter i andre ”klub-
ber i klubben”, medens andre stadig har lyst til ”kammeratskabet” 
om onsdagen og derfor stadig deltager.  

Vi åbner op for alle, der har lyst til at spille 9 huller onsdag eftermid-
dag. Vi vil kalde det ”Onsdagsgolf” og tilbyde alle Midtgolfs  med-
lemmer  at deltage. Man tilmelder sig inden sæsonen vores ”Ons-

dagsklub” og får muligheden for at spille 9 huller med golfere på alle 
niveauer. 
Man tilmelder sig i ”Golfbox” inden tirsdag kl. 16.00 og er derefter i 
en bold onsdag kl. 16,30, med mødetid kl. 16.00. (Tidspunktet æn-
dres i maj -juni og juli til kl. 17,00.) 

Scorekort vil være udskrevet og man vil så være i en bold til gunstart 
med spillere med forskelligt hcp. Holdene vil være blandede, så hcp 
fordelingen er gennemsnitlig lige i alle bolde. Den med det laveste 
hcp. skal agere ”kaptajn” og sørge for ”flowet i bolden”. 

Fordelen ved dette er, at højhandicappere fra start vil komme til at 
spille med rutinerede golfere. Og alle klubbens medlemmer vil kunne 
spille 9 huller onsdag eftermiddag, hvis man har tilmeldt sig syste-
met. 

Der vil blive arrangeret månedsmatcher med fællesspisning og præ-
mier. Ligesom vi vil arrangere en ”Texas Scrample” match i juni. Så 
der bliver alt mulig grund til at tilmelde sig ”Onsdagsklubben”. 

Klubben for alle begyndere/højhandicappere, som automatisk vil 
være medlemmer og derudover medlemmer, som vil deltage i vore 
9 hullers matcher, de vil så skulle tilmelde sig, men herom senere. 

Udvalget takker for en god sæson og ser frem til at møde jer i 2020. 

PUV Ole Klitte
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Herreklubben
Efterårssæsonen i herreklubben bød på lidt af hvert – heldigvis mest 
positive ting.  

Vi skulle have spillet mod Midtgolfpigerne den sidste torsdag i juli 
måned – men på grund af misforståelser i afviklingen af matchen – 
så blev den desværre aflyst. Selve månedsmatchen blev dog afviklet 
– men desværre uden pigerne.  

Torsdag den 15/8 samlede vi 30 herrer, som drog til Dragsholm Golf-
klub for at spille den årlige match – vi blev overrasket over, at de 
“kun” var 24 – men alligevel måtte vi drage hjem med et mindre 
nederlag på 72 mod vores gennemsnit på 74. 
Det blev en fantastisk eftermiddag/aften til trods for at vejret ind i 
mellem var på kanten af regn – men vi kom ind nogenlunde 
tørskoede. Som sædvanlig samledes vi til fællesspisning/præmieud-
deling med vores værter. 

Dagens vindere fra Midtgolf: 

A-rk 

Nr. 1 Kenneth Johnsen 71 slag 
Nr. 2 Henrik Olsen 73 slag 
Nr. 3 Kasper Hempel 74 slag 

B-rk 

Nr. 1 Eik Agerby 63 slag – helt fantastisk 
Nr. 2 Arne Jensen 75 slag 
Nr. 3 Ander Chr. Hempel 78 slag 

Så fik både far og søn ryddet gavebordet 

Præmierne var indkøbt i Proshoppen og der var som sædvanlig lidt 
ekstra. 

Efterårssæsonen består af 13 spillerunder i Proshopcup – som af-
vikles på torsdage med skiftevis Stapleford og Slagspilsturneringer 
og afsluttedes med finaledag lørdag den 28/9.  

På disse torsdage kan alt ske – bla. havde vi en dag 4 spillere som 
gik mod strømmen – da vi nu var gået over til tal på Teestederne 
mente man – at når alle andre spillede fra 54 – så kunne de godt 
spille fra 50. Desværre så talte deres resultat ikke. 

I den anden grøft – så fik vi den 1.ste ALBATROS i herreklubbens 
regi den 26/9 – idet Hugo Nielsen på hul 11 – og som han selv ud-
talte – et godt drive hen over fairwaybunkeren – 200 m ind – 1 god 
hybrid – lige mod pinden og nogle gode markører til at råbe – den gik 
fandme i. Endnu en gang tillykke. 
Så oprandt dagen – hvor vi afsluttede denne sæson – fantastisk 
dag – glade mennesker – godt vejr – god mad og hyggelig uddeling 
af årets præmier.  

Vinderere af efterårets PROSHOP CUP blev: 

A-rk 

Nr. 1 Hans Elgaard 144,83 p 
Nr. 2 Frank Friis 135,86 p 
Nr. 3 Henrik Olsen 131,78 p 

B-rk  

Nr. 1 Jørn Thorhauge 151,79 p 
Nr. 2 Ingo Petersen 134,63 p 
Nr. 3 Henrik Milter Jensen 133,82 p 

C-rk  

Nr. 1 Casper Buur Hansen 153,41 p 
Nr. 2 Michael Westerfalck 135,05 p 
Nr. 3 Bjarne Lykke 133,01 p 

Tillykke til alle vinderne – 1 præmierne i hver række var sponsoreret 
af Hans Larsens Proshop – hvor resten af præmierne var indkøbt. 
  
Alle disse resultater i årets matcher er så blevet talt sammen – 
hvorved årets spiller i alle 3 rk blev honoreret med en stor vandre-
pokal – som er en Champagnekøler i sølv – indholdende en flaske 
bobler – samt en minipokal til ejendom. 

A-rk 
Hans Elgaard 248,08 p 

B-rk  
Jørn Thorhauge 288,07 p 

C-rk  
Casper Buur Hansen 277,85 p 

Et stort tillykke til vinderne 

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer – for uden deres indsats 
– kunne vi ikke frembringe så flotte præmier Hoved sponsorer forår 
VPD bearbejdning aps – efterår Proshoppen ved Hans Larsen -  
Vinsponsorer hul 8 Eriksens Vinhandel Holbæk og hul 10 Superbrug-
sen Tølløse  

Øvrige sponsorer er Midtsjællands golfcenter – Holbæk Liftudlejning 
– El installatør Fredslund – Nykredit og OnPrint 

Herreklubben er startet på Sim-golf på onsdage og torsdage – des-
værre er alle pladser i denne sæson optaget – vi vender
tilbage med den nye sæson 2020 udendørs – forhåbentlig med lige-
så mange gode timer sammen – som i denne sæson. 

Alle spørgsmål vedrørende herreklubben bedes rettet til gert@midt-
golf.dk
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Herreklubben billeder
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Pro Team Midtgolf
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www.golfplaisir.dk/midtsjaellands-sirene
Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:
Golf Plaisir   Pro Team Midtsjælland  
Kenneth Bloch-Egendal  Lena Tatiana Nielsen
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  26 27 87 13  |  lena@midtgolf.dk

Information

Forårstur med det hele til Tyrkiet
Sirene Belek Hotel  |  7. - 14. marts 2020

Pris per person,    

11.495,- 

Forårsturen går denne gang til Tyrkiet på femstjernet hotel med All 
Inclusive, lige midt i golfmekkaet Belek. Her skal vi starte sæsonen på bedst 
mulig vis med inspirerende træning og spil på nogle fantastiske golfbaner.  

Antalya Golf Club ligger lige ved hotellet og har to fantastiske 18 hullers 
baner, Pasha og Sultan. I spiller to runder på Sultan, som er blandt de 
bedste baner i Belek med et udfordrende og varieret layout. Pasha, som I 
spiller tre runder på, har samme designfilosofi, men er lidt kortere og 
generelt lidt nemmere at lave point på. Træningsfaciliteterne er ligeledes 
fremragende, så se frem til en skøn golfoplevelse! 

Sirene Belek Hotel er kendt for sine store og behagelige værelser og et 
fremragende udvalg af restauranter. Her har I All Inclusive i buffet-
restauranten og adgang til adskillige andre restauranter mod et mindre 
bookinggebyr (8-14 Euro).  Det femstjernede hotel har alle tænkelige 
faciliteter som inden- og udendørs pools, spa og masser af øvrige 
aktivitetsmuligheder. 
Proteamet vil sørge for et spændende program og for at alle deltagere får en 
vellykket og hyggelig tur! 

Velkommen! 

Lena Tatiana Nielsen, PGA Pro Midtsjællands Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
• Fly København - Antalya via Istanbul 
•  Transport af 30 kg bagage
• Transfer lufthavn – hotel t/r
• 7 nætter i dobbeltværelse på 
 Sirene Belek Hotel***** med 
 All Inclusive
• 5 runder golf (3 x Pasha, 2 x Sultan)
•  Træning ved PGA Pro inkl.   
 rangebolde

FLYTIDER:
7. marts                 06:50 - 12:10 - 13:55 - 15:30
14. marts               12:15 - 13:55 - 15:45 - 17:05

             
         

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.300,-

Belek er et sandt golfmekka med 14 
topbaner og femstjernede hoteller 
på en perlerække ud til havet.  All 
Inclusive og et skønt klima gør kun 
golfferien endnu bedre.

Tyrkiet

Skøn sæsonstart 
i Tyrkiets

golfmekka
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Så er vi hjemme efter en fantastik tur til Al Ain i Abu Dhabi. Skønt vejr, gode golfbaner og lækkert selskab. Alle gæster gik godt i spænd 
med hinanden og der blev trænet i gennem, på trods af varmen. Det var en fornøjelse at se et land så langt fra vores verden, som er så 
gæstfrit og imødekommende. De er super service mindede, og der manglede intet. Maden var sublim og varieret. Helt sikkert et sted der 
skal opleves igen.  

Mvh Lena

Golftur til Abu Dhabi
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Lidt af hvert...
ÆNDRIG I MEDLEMSKAB

Ønsker du at ændre dit medlemskab i Midtsjællands golfklub fra den 01.01.2020, skal dette i henhold til golfklubbens vedtægter, ske 
senest lørdag den 30. november 2019.

Du skal sender dit ønske om ændring via e-mail til sekretariat@midtgolf.dk

Ønsker om ændring af medlemskabet, modtaget efter den 30.november 2019, vil ikke blive i mødekommet.

Med venlig hilsen

Claus Carmel / kasserer Claus@midtgolf.dk tlf. 21 22 94 22

TURNERINGSUDVALGET

Turneringsudvalget har holdt sit første planlægningsmøde for sæsonen 2020.  

Udvalget består i 2020 af Lasse Hjorth, Jørn Thorhauge, Bjarne Lykke og Henning Laen Sørensen med sidstnævnte som formand. 

Det er udvalgets intentioner at arrangere mindst lige så mange turneringer, åbne som lukkede, i sæson 2020, som der var i 2019. Herunder 
at få sammensat en attraktiv Rød Tee velgørenhedsturnering, som jo desværre måtte aflyses i 2019. 

Der vil til de fleste turneringer kunne bestilles morgenmad for de morgenfriske, og der holdes en morgenbreefing med vigtige informati-
oner. Efter matcherne kan bestilles frokost, som vores dygtige kok Anders står for, og derefter præmieoverrækkelse. Maden bestilles ved 
tilmelding. 

Der vil blive mailet nærmere ud til alle medlemmer, når alle turneringer og datoer er fastlagt, så I kan plotte disse vigtige datoer ind i jeres 
kalender. 

Vi glæder os til en ny golfsæson 2020. Godt golfnytår til alle. 

 

Puv 

Henning Laen Sørensen

mailto:sekretariat%40midtgolf.dk?subject=%C3%86ndring%20i%20medlemsskab
mailto:Claus%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
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Regionsgolf 2019
Så har vi afsluttet regionsgolf for denne sæson 

med et flot resultat. 

8 hold har været tilmeldt, 

78 spillere har været brugt. 

A holdet blev puljevinder, men tabte desværre semifinalen. 

B holdet blev nr. 3 i puljen 

C holdet blev nr. 2 pladsen 

D holdet blev nr.3 i puljen 

SB blev nr. 2 i puljen 

SC puljevinder og Sjællandsmestre uden at tabe en eneste kamp 

VB  blev nr. 3 i puljen 

SVC blev nr. 2 i puljen. 

En tak til holdkaptajnerne samt spillere. 

Der vil blive åbnet for tilmelding til regionsgolf i golfbox medio november så vi kan få tilmeldt i de rigtige rækker. 

 

SC holdet Frits Vindstrup     Anette Jensen  Johnna Müller   Lars Andersson                Ejvind Nielsen                  Ole Frederiksen
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Baneudvalg, smagsprøver og julesalg
Baneudvalget 

Som nævnt under nyt fra bestyrelsen er der gennemført en lang række projekter i årets løb. 

Vinteren står for døren, og der oprettes vinterteesteder og vintergreens snarest mulig. Det betyder som vanligt at når der er frost på banen 
så skal der spilles til vintergreens. I perioder uden frost må man spille til sommergreens. Undertiden kan man risikere at 18 huls banen 
bliver lukket, hvorfor man i stedet henvises til at spille på 6 huls banen. Alle tiltag har til formål at skåne banen bedt muligt i vintermåne-
derne.  

Vi har tanker om helt at lukke nogle huller i vinterperioden. Det drejer sig om de huller der er mest belastet af vand. Vi har udtænkt en plan 
for en 12 hullers bane, hvor man spiller hullerne i rækkefølgen 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Der arbejdes på at oprette dette 
baneflow som en 12 hullers bane i golfbox, så man kan få udprintet et scorekort der passer. Af praktiske årsager bliver antal tildelte slag 
lig med ens handicap, så det bliver ikke helt nøjagtigt. Dette betyder dog ikke noget da man alligevel ikke kan handicapreguleres.   Vi regner 
med at indføre denne 12 hullers bane når vinter teesteder og vintergreens er klar til brug.  De huller der bliver lukket må således ikke 
spilles før vi igen åbner for 18 hulsbanen. Vi håber at dette initiativ bliver taget godt imod. Igen – formålet er at skåne banen mest muligt i 
vinterperioden.  

I uge 46 kan det forventes at alle greens bliver præpareret, så vær forberedt på hullede greens  

Vi opfordrer alle til at rette mærker op og lægge turfs på plads – Greens er meget bløde og med flotte høje indspil sætter det dybe ned-
slagsmærker, så venligst vær flittig med pitch forken, og ret gerne et par stykker mere nu du er i gang.  

Mvh 

Baneudvalget

Julesalg i  Pro shoppen og smagsprøver i Caféen 

Anders Larsen i køkkenet vil gerne starte salg af kvalitetsprodukter, som man kan købe og tage med 
hjem til senere tilberedning, det er produkter som. 

Kylling 
Pølser 
Olivenolier 
Tomater 
Oksekød 
Skinker 
m.m 

Disse produkter vil vi gerne give en gratis smagsprøve på, som en combi til julesalget i shoppen.  

Vi holder julesalg d. 30 nov. og 14 dec. fra klokken 10-14, og der vil være gode procenter at spare på alt i 
butikken til jeres julegaver, så kig forbi det bliver hyggeligt. 

Mvh 

Anders og Hans
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Kontingentbetaling 2020
Kontingent betaling via betalingsservice (PBS)

Nu nærmere vi os tiden hvor kontingentopkrævningen for året 2020 skal udsendes.

Vi har tidligere opfordret til at man tilmelder sig betalingsservice (PBS)

Hvis IKKE man har tilmeldt sin kontingentbetaling til betalingsservice, vil fremtidige kontingent opkrævninger blive tillagt et fak-
turerings/opkrævnings gebyr på kr. 50,00, pr opkrævning.

Hvis ikke du er tilmeldt, kan du gå ind på golfklubben hjemmeside og vælge klubside / bliv medlem / betalingsservice og tilmelde 
dig.

Det du skal have ved hånden er din banks Reg nr: xxxx Konto nr:yyyyyyyyyyy, dit Midtgolf medlemsnummer (uden 147-) samt dit 
personnummer.

Hvis du er i tvivl om du allerede er tilmeldt, kan du roligt tilmelde igen, da dobbelt tilmelding bliver sorteret fra hos NETS. Så man 
bliver ikke trukket dobbelt!

Men hvorfor ikke bare gøre det lige nu, det tager kun et minut eller mindre og det sparer dig for 100 kr i opkrævningsgebyrer for 
2020 – det er vist en ret god forretning

Bemærk:

Medlemmer der ikke tilmelder sig betalingsservice og ikke overholder betalingsterminerne vil blive pålægt et rykkergebyr på 100 
kr pr. rykker, efter gældende regler.

Husk:

For månedlig betaling er det et krav, at man er tilmeldt betalingsservice.

Inkasso:

Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at hvis du ikke har betalt dit kontingent rettidigt, vil det efter 2 rykkere blive sendt til 
restlig inkasso, hvilket betyder yderlige omkostninger for dig.

Med venlig hilsen

Claus Carmel

Midtsjællands Golfklub

claus@midtgolf.dk - tlf: 21229422

mailto:claus%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
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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 Primo november 12. november

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 Ole Klitte          oleklitte@hotmail.com
Sportsudvalget/Eliten Lena Tatiana Nielsen sekretariat@midtgolf.dk
Turneringsudvalg Henning L. Sørensen turneringsudvalget@midtgolf.dk
Senior klubben Claus Carmel   claus@midtgolf.dk
Herreklubben Gert Jørgensen    gert@midtgolf.dk
Midtgolfpigerne Bente Møller midtgolfpigerne@midtgolf.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

NOVEMBER 2019
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