
  

  Midtsjællands Golfklub 

 

 

  

    

 

        Ny i klubben…. 

                         og hvad så? 

 

  

  Maj 2016 

Gode råd: 

 Stå aldrig for tæt eller foran andre spillere, når der slås 

 Stå aldrig lige bag en spiller, som skal til at slå, både på driving range 

og på banen 

 Hvis du hører nogle råbe ”FORE” betyder det, at du kan være i fare for 

at blive ramt af en bold. Sæt dig straks på hug og beskyt hovedet med 

armene oven over. Hvis du er bange for, at du selv eller dine 

medspillere vil ramme nogle andre, så råber du ”FORE” så højt du kan 

 Ret nedslagsmæker på greenen 

 Forhold dig stille og undlad at tale, medens en anden spiller slår til 

bolden 

 Luk igennem hvis den bagvedgående bold går hurtigere 
 Hold dig frisk en hel runde. Når du spiller golf, bruger du meget mere 

energi, end du umiddelbart tror. Husk derfor at spise og drikke, så du er 

frisk på hele runden 

 Vær klar når du skal slå, og bevæg dig i et frisk tempo. 

 

Påklædning: 

Vi har ikke nogen formel dresscode, dog finder vi, at følgende beklædning 

ikke hører sig til på et golfanlæg, hvorfor vi henstiller at man undlader at 

spille i: 

 Bar overkrop 

 Undertrøjer 

 Badeshorts, soltoppe og bikinier 

 Korte shorts 

 Træningstøj 

 Lasede eller hullede cowboybukser 
 Det er ikke god kutyme at bære hovedbeklædning, når du færdes i 

klubhuset. 

 
Klubtøj: 

 Der kan købes golftøj i klubbens farver og med logo ved henvendelsen 

i proshoppen 

 

 

 

Midtsjællands Golfcenter startede i 2001 som paintballcenter og siden med en 9 hullers pay 

and play bane. Midtsjællands Golfklub blev stiftet den 11. november 2003. 

Det er let at melde sig ind. Det gøres på www.midtgolf.dk, Klubside, Bliv medlem.  

Du er også velkommen til at sende en mail til sekretariat@midtgolf.dk hvis der er 

yderligere spørgsmål 
 

 

 

 

http://www.midtgolf.dk/
mailto:sekretariat@midtgolf.dk


 

 



 

Velkommen til Midtsjælland Golfklub 

Med denne pjece vil bestyrelsen kort informere om de muligheder der er som 

medlem i Midtsjællands Golfklub. Samtidig giver vi nogle praktiske input. 

 

Der afholdes generalforsamlingen i marts måned, hvor vi opfordrer 

medlemmerne til at deltage. Vi stræber efter at vores klub altid er attraktiv for 

golfspillere på alle plan, så kom gerne med dine input til bestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

Fuldtidsmedlemmer kan frit spille på 6- og 18-huls banerne, samt mulighed for 

at forudbestille starttid og trænertid via Golfbox systemet. Frie bolde på driving 

range ved brug af chip, som erhverves i klubhuset. Kontingent opkræves i 2 

rater, 1. januar og 1. april eller som et fast månedligt beløb. 

 
Fleksmedlemmer kan frit spil på 6-hulsbanen, spil på 18-hulsbanen mod 

venskabsklub greenfee. Træningsbolde til driving range afregnes i caféen. 

(prisen er i 2016 20 kr pr spand/ 150kr for 10 spande). Kontingent opkræves i én 

rate, 1. januar. 

Prøvemedlemmer kan i 3 måneder benytte træningsfaciliteterne og spille på 6-

hulsbanen for 1495 kr. Dette medlemskab inkluderer 3 lektioner af klubbens Pro 

Karsten Kirsch. Træningsbolde afregnes  i Caféen (Prisen er i 2016 20 kr pr. 

spand/ 150kr for 10 spande). Ved efterfølgende opgradering til fuldtidsmedlem 

inden for samme kalenderår modregnes de 1499 kr i kontingentet.  . Kontakt 

Karsten i Proshoppen på mail eller på tlf: 28 34 06 72   

Jeg er medlem - men har ikke spillet golf før  

Med hjælp fra klubbens træner Karsten Kirsch, kan du tage enkelte lektioner 

eller du kan tage "Golfkørekort" - så er du godt i gang. Men det er altid en god 

idé at starte med nogle lektioner.  

 

Alle medlemmer der ikke har et DGU handicap kan hver onsdag fra april til 

september (minus juli) kl. 17.30 deltage i kaninmatch på 6-hulsbanen. Det er en 

god måde at lære andre medlemmer at kende, og finde nogle man kan spille 

med. Find mere information på www.midtgolf.dk under begynderudvalg. 

 

Jeg har DGU handicap 37-54 

Er dit DGU handicap mellem 37-54 kan du deltage i begyndermatch der 

foregår hver onsdag i april til september (minus juli)kl. 16.30  hvor der spilles de 

første 9 huller på18-huls banen. Holdene blandes og der vil være en 

matchleder til stede (spilletid maksimum 2 ½ time). Det er sjovt måde at prøve 

kræfter med den store bane med ligesindede golfspillere.  

Turneringer i Midtsjællands Golfklub 

Der bliver hvert år afholdt en del forskellige turneringsformer i løbet af sæsonen. 

Der er både løbende turneringer som strækker sig over længere tid og flere 

runder, samt turneringer med en enkelt runde. Disse turneringer er åbne for alle 

men du skal dog være opmærksom på at det kan være 

handicapbegrænsninger. 

 

Alle turneringer fremgår af Golbox, og tilmelding foregår også her. 

 

Klubben deltager i danmarksturneringen og regionsgolf, her vil du blive kontaktet 

hvis du er i betragtning til at komme med på et af disse hold. Indkaldelsen sker 

hvert år via mail direkte til de enkelte medlemmer. 

 

Klubber i Midtsjællands Golfklub 

Seniorklub: herrer, der fylder 55 år det pågældende år og damer, der fylder 50 år 

det pågældende år, er seniorspillere. Det kræves desuden et handicap på 

maksimum 48. Spilledag tirsdag. 

 

Herreklub: Alle herrer over 18 år, med et handicap på maksimum 42, som har 

betalt seniorkontingent for sæsonen kan blive medlem. Spilledag torsdag. 

 

Dameklub: kvinder/piger, minimum alder 14 år, med erhvervet DGU kort. 

Spilledag mandag. 

Eliten 

Herreholdet er på ca. 25 herrer som tæller nogle af de bedste spillere i klubben, 

alle fra handicap 11 og ned bliver inviteret ved årsskiftet.  Skulle du i løbet af året 

ønske at deltage og være en del af eliten og er under handicap 10 så kontakt 

klubbens træner. 

Dameholdet er etableret i 2014 og forventes at spille med  i Danmarksturneringen i 

2015. 

 

Udvalg 

Klubben har organiseret sig med følgende udvalg som kan kontaktes efter behov: 

Begynderudvalg, Baneudvalg, Handicap- og regeludvalg, turneringsudvalg og 

rekrutteringsudvalg. 

 

Spil på andre baner 

Vi har 4 fritspils klubber hvor MidtGolf fuldtidsmedlemmer kan spille gratis. 

Derudover har vi  en del venskabsklubber hvor man kan spille for nedsat 

greenfee, se mere  på www.midtgolf.dk under nyttig viden/venskabsklubber.  

Endelig kan man købe Golfhæftet som giver 50% rabat på greenfee. 

 

 

  

Midtsjællands Golfklub – hjemmeside: www.midtgolf.dk 

Kontakt til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@midtgolf.dk  

 

Kontakt til klubbens træner: Karsten Kirsch på mail: karsten@midtgolf.dk  

 

 

Alle tider til de 2 baner, golftræner og turneringer bookes på: 

 www.golf.dk via Golfbox systemet. 

Find mere  information på www.midtgolf.dk under begynderudvalg. 
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