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Kære medlemmer 

Vinteren er ved at slippe sit tag, og sæsonstarten nærmer sig. Som alle ved, er vi stadig underlagt 

restriktioner mht. til forsamling på max 25 udendørs, Heldigvis betyder det at vi alle kan spille individuel 

golf som vanligt, Ved turneringer giver det udfordringer, især efter man er færdig da man fortsat ikke må 

forsamles. Der kommer information fra turneringsudvalget om de nærmere forhold for de enkelte 

turneringer i takt med at restriktionerne lempes. 

Turneringsoversigt samt åbningsturnering 

Turneringsoversigten for 2021 kan ses HER, og opslaget for åbningsturneringen kan ses HER   

Handicapbegrænsning i weekender og på helligdage   

Som allerede oplyst i efteråret 2020 har vi beslutte at indføre en max. handicapsum på 150 for en 4 bold fra 

kl. 08:30 til kl. 13:30 i weekender og på helligdage. Formålet med dette er at sikre, at alle spillere på 

anlægget kan spille i et rimeligt tempo og få en god runde. Den normerede tid for en golfrunde på MidtGolf 

er 4 timer hvilket alle bolde – også når der er stor belastning på banen - bør sigte efter.  

Bane flow & Banekontrol 

Vi arbejder på at få etableret et team af frivillige der på skift skal køre banekontrol. Ambitionen er, at der 

køres banekontrol alle ugens dage. Jo flere der melder sig, jo mere overkommeligt bliver det for den 

enkelte. Hvis du har lyst til at deltage så send en mail HER til Claus Carmel. Det primære formål med 

banekontrollen er at sikre et godt flow på banen samt sprede lidt hyggelig stemning. 

GolfBox reservation og bekræftelse 

Vi vil gerne indskærpe, at alle reserverede tider skal bekræftes inden man går ud Det kan ske på proboxen 

ifb. med udskrivning af scorekort. Det kan også gøres fra Golfbox APP’en på en smartphone inden for en 

radius af 8 km fra MidtGolf.  

På 6 huls banen skal der også bookes tid og bekræftes i GolfBox på lige fod med 18 huls banen.  

Såfremt du har reserveret tid, men bliver forhindret, så venligst vis hensyn og få den slettet igen hurtigst 

muligt, så andre kan få glæde af den. Vi forventer stor aktivitet igen i 2021 

https://midtgolf.dk/images/Midtgolf/events/2021/MidtGolf_A4_turneringsoversigt_2021.pdf
https://midtgolf.dk/images/Midtgolf/events/2021/MidtGolf_A4_Åbningsturnering_030421.pdf
mailto:claus@midtgolf.dk?subject=Banekontrol


Det vil ligeledes være en stor fordel hvis man aftaler at slå sig sammen i 4 bolde. 2 bolde som hænger 

imellem 4 bolde får en runde med ventetid på alle huller – Det er de færreste der synes der er morsomt.  

 

Husk den gode tone  

Alle kommer på MidtGolf for at få en god oplevelse. Det kan ikke undgås, at der af og til opstår konflikter. 

Uanset årsagen så husk at bevare den gode tone og få løst problemerne i mindelighed.  

 

Træning    -   Så er det blevet tid!! 

PRO-Teamet står og venter på jer! Vores kalender er nu åben for booking! 
Vi glæder os til at se jer på træningsanlægget! 
 
Golfhilsner fra 
Sofie og Jonas 
 

Trackman på driving rangen 

Vi har indkøbt et par PC’er som skal benyttes sammen med de 2 trackman’s der flyttes ned på driving 

rangen i ”Studie 1” og ”Studie 2”. Vi håber at kunne få sat en væg op til ”Studie 2” i løbet af uge 12 således 

at vi kan starte ud med et par velindrettede studier der er bevæbnet til tænderne med det mest moderne 

udstyr.   

Sekretariatet 

Lene Justesen har været godt i gang siden primo marts med at holde styr på vores medlemsadministration. 

Denne funktion tog Lena sig af tidligere, men varetages nu af Lene. Lene kan varetage det meste uden at 

være til stede i klubben, så der er således ikke længere nogen fast sekretariatstid. Hvis man har spørgsmål 

vedr. sit medlemskab eller andet så send en mail til sekretariat@midtgolf.dk   

Banens tilstand 

Som det ser ud lige nu, forventer vi, at sommergreens bliver åbnet i løbet af den kommende uge. Følg med 

på hjemmesiden – Jesper opdaterer når de åbnes.  

Sidste nyt er, at vores greens fremstår rigtig flotte, og med kun få svampeangreb, så det ser ud til at vi kan 

starte sæsonen på rigtig flotte greens. MidtGolf – en fornøjelse.    

Husk at du kan få et gavekort på 500 kr i april hvis du skaffer et  nyt fuldtidsmedlem 

p.b.v  

Erling Hviid 

mailto:sekretariat@midtgolf.dk

