
 
PROGRAM FOR 2020 

 
AKTIVITET DATO TIDSPUNKT 

Opstartsmøde med kaffe & kage 23. marts 19.00 
Åbnings-match m/spisning 5. april 09.00 
Fællestræning med Lena / Jonas 16. april 17.00 
Fællestræning med Lena / Jonas 30. april 17.00 
Måneds-match m/spisning 4. maj 16.00 
Fællestræning med Lena / Jonas 14. maj 17.00 
Weekendtur til Falster  6.-7. juni Info følger 
Venskabs-match mod Odsherred m/spisning 15. juni Info følger 
Måneds-match m/spisning 6. juli 16.00 
Måneds-match m/spisning 3. aug. 16.00 
Måneds-match m/spisning 7. sept. 16.00 
Race to Spain finale m/spisning 4. okt. 09.00 
Afslutnings-match m/spisning 4. okt. 09.00 
 

 

 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   SÆSON 2020 

 
 
                        

                                                            
                
                                   



VELKOMMEN TIL MIDTGOLFPIGERNE 

Vi bestræber os på at være Danmarks hyggeligste dameklub, hvor alle kvinde-
lige medlemmer af Midtgolf med et gyldigt DGU-kort og et max. handicap på 
54 er velkomne. I år kan man vælge at slå ud fra tee 36 eller 47. Vi anbefaler 
dog spillere med handicap mellem 42-54, så vidt det er muligt, at slå ud fra   
tee 36 af hensyn til spilletiden. 
 
Det sociale samvær er altid i højsædet, og vi hygger efter dagens runde. Nogle 
spiser et måltid mad og andre nøjes med et glas vin eller en kop kaffe.  
 
Hvordan tilmelder man sig matcherne?       

1. Log på Golfbox, og tilmeld dig under Turneringer (det gælder alle 
matcher). 

2. Klik på Tidsbestilling og skriv dig på en tid de mandage, hvor der ikke er 
måneds-match. Hvis man ikke husker at skrive sig på en tid, så kan man 
risikere, at der ikke er plads på banen, så det er meget vigtigt at huske 
dette. 

Birdie-fejring i løbet af sæsonen 
På opslagstavlen har vi en plastlomme indeholdende ”birdies” i pap. Når du 
scorer en birdie om mandagen, tager du en ”birdie” og udfylder den med  
navn, medlems-nr., dato og hul-nr. Du hænger den udfyldte ”fugl” på birdie-
snoren på opslagstavlen. Birdierne vil blive præmieret løbende ved vore 
månedsmatcher og til afslutningsmatchen. 
 
Fejring af bedste fremmøde i løbet af sæsonen 
Ved afslutningsmatchen belønner vi de 2 Midtgolfpiger, der i henholdsvis 1. 
halvår (april-juni) og 2. halvår (juli-oktober) har været mest aktive. Hvis flere 
har samme aktivitetsniveau, så trækker vi lod for at finde en vinder. Deltagelse 
i følgende arrangementer giver et lod i fremmødepuljen: 

 
 

Spil om mandagen 
Afslutningsmatch 
Månedsmatcher 
Venskabsmatch 
Åbningsmatch 
Weekendtur 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Kontingent for sæson 2020: 
Betalingsform: 
Betalingsfrist: 
Bank: 
Reg-nr.: 
Konto-nr.: 

300,- kr.  
Kun via netbank (ingen kontanter) 
1. april 2020 
Sparekassen Kronjylland 
6682 
0011543286 
 

Bestyrelse: 
 
 
 
 
Mail-adr: 

Formand Bente Møller 
Kasserer Birthe Schack Hansen 
Medlem Karen Margrethe Kristiansen 
Medlem Søs Kristoffersen 
 
midtgolfpigerne@midtgolf.dk 
 

Hvem kan blive medlem? 
 
Handicap: 

Alle damer over 18 år som har et gyldigt DGU 
medlemskort  
Max. 54 
 

Er der en fast spilledag? 
 
 

Vi spiller om mandagen, og sæsonen starter 
primo april og slutter primo oktober.  

 Formiddag: Her kan du spille 18 huller, hvor  
der er fast spilletid mellem kl. 09.30-10.00. 
Mødetid er senest kl. 09.15, hvor holdene 
sættes.  

 Aften: Her kan du spille 9 huller, og der er 
fælles gunstart kl. 17.00. Mødetid er senest kl. 
16.40, hvor holdene sættes. 

Månedsmatch: Den første mandag i hver måned spiller vi 
månedsmatch. Vi spiller 18 huller med gunstart 
kl. 16.00. Man skal være mødt senest kl. 15.30, 
hvor der er briefing. Bagefter hygger vi med 
spisning og uddeling af præmier. 
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Midtgolfpigerne 2020 
Sådan gør vi 

 
 

Er der en fast spilledag?                                                                                                                                                    
Vi spiller om mandagen. Sæsonen starter 5. april og slutter 4. oktober 2020.  

Formiddag: Her kan du spille 18 huller, hvor der er fast spilletid mellem kl. 09.30-10.00. Mødetid er senest 
kl. 09.15, hvor holdene sættes.  

Aften: Her kan du spille 9 huller, og der er fælles gunstart kl. 17.00. Mødetid er senest kl. 16.40, hvor 
holdene sættes.  

Månedsmatch: Den første mandag i hver måned afvikler vi månedsmatch. Vi spiller 18 huller med gunstart 
kl. 16.00. Mødetid senest kl. 15.30. Du modtager startliste senest dagen før. Bagefter hygger vi med 
spisning og uddeling af præmier.  

Tilmeldingsfrister ved alm. mandage og månedsmatcher                                                                                                                                                           
Ved almindelige mandagsmatcher skal du tilmelde dig senest søndag kl. 12.00. Ved månedsmatcher skal du 
tilmelde dig senest fredag kl. 12.00. 

Hvad skal man huske at gøre, inden man spiller på almindelige mandage? 

18 huller: 

x Du booker selv spilletidspunktet om mandagen via Golfbox. Dog ikke i tidsrummet fra kl. 16.00-17.00, 
da det er forbeholdt Midtgolfpiger, som vil spille 9 huller. 

x Du skal tilmelde dig dagens match i Golfbox.  
x Husk at angive, at du vil spille 18 huller 

9 huller: 

x Du skal booke den første ledige tid fra kl. 17.00 og baglæns. Hvis tiderne kl. 17.00 og 16.50 er optaget, 
så booker du tiden kl. 16.40. 

x Du skal tilmelde dig dagens match i Golfbox.  
x Husk at angive, at du spiller 9 huller. 

Hvad skal man huske at gøre på selve spilledagen? 

18 huller med start kl. 09.30: 

x Du skal møde senest kl. 09.15 
x Husk at bekræfte din tid, og udskrive dit eget scorekort. 

9 huller med gunstart kl. 17.00: 

x Du skal møde senest 16.40 – gerne før! 
x Husk at bekræfte din tid, og udskrive dit eget scorekort. 

Månedsmatch med gunstart kl. 16.00: 

x Du skal møde senest kl. 15.30 
x Du finder dit scorekort i caféen hos den turneringsansvarlige 
x Ca. kl. 15.30 holdes en kort briefing omkring dagens match 

 



 

Hvad skal man huske at gøre efter alle runder? 

Når du har spillet enten 9 eller 18 huller: 

x Dit korrekte udfyldte scorekort skal altid afleveres i Midtgolfpigernes postkasse i starterhuset eller 
direkte til Søs, når hun er der. 

Når du har spillet månedsmatch: 

x Dit korrekte udfyldte scorekort skal altid afleveres til den turneringsansvarlige.  

Hvem kan jeg kontakte?                                                                                                                                                 
Karen Margrethe Kristiansen (kaldet Maren) er kontaktperson, og du er velkommen til at ringe til Maren 
på tlf.nr. 40 68 61 64. Du er også velkommen til at sende os en mail på: midtgolfpigerne@midtgolf.dk  

Hvor finder jeg information?                                                                                                                                            
Du kan se mere på https://midtgolf.dk under Klubsiden, Klubber i klubben, Midtgolfpigerne. Du finder alle 
vore arrangementer i Golfbox. 

Hvem kan/må/skal du spille med?                                                                                                                               
For at din score kan tælle med til Midtgolfpigernes sæson, skal din markør være en anden Midtgolfpige. Der 
må godt være andre spillere i bolden. 

Skal jeg aflevere mit scorekort hver gang?                                                                                                                               
Ja, når du spiller runder i Midtgolfpigernes regi, så skal du aflevere dit scorekort hver gang. 

Hvad er Race to Spain?                                                                                                                                                   
Det er en løbende turnering, hvor alle Midtgolfpiger har mulighed for at kvalificere sig til sæsonfinalen. Det 
handler om at deltage min. 12 gange i løbet af sæsonen. Man bliver løbende registreret i Golfbox på listen 
Orders of merit / Midtgolfpigerne – Race to Spain.  

1. Finalespillerne findes blandt de 8 bedste gennemsnit af sæsonens afleverede scorekort fra for-9 (altså 
kun spil på de første 9 huller) 

2. Man skal have afleveret min. 12 scorekort for at kunne komme i betragtning til at deltage i 
finalematchen. 

3. Alle scorekort skal afleveres – ikke kun de gode-. 
4. I tilfælde af lige gennemsnit - er det den spiller med det laveste handicap, som går videre til 

sæsonfinalen. 
5. I tilfælde af både lige gennemsnit og samme handicap, vil udskillelsen ske ved, at der kikkes på 

gennemsnittet af finalespillernes 12 bedste scorekort. Er der stadig scorelighed, kikker man på det de 
11, 10, 9 bedste scorekort osv. 

6. Sæsonfinalen spilles samtidig med Afslutnings-matchen. Årets 8 bedst placerede Midtgolfpiger deltager 
i finalen, som spilles over 18 huller.  

7. Vinderen findes ved flest point over 18 huller. Ved pointlighed er det spilleren med flest point på bag-9, 
der vinder.  

Præmie: Vinderen af Race to Spain får et gavekort på et ophold i Casa Allerup i Spanien 

 

https://midtgolf.dk/

