
SÆSON 2017 
MIDTSJÆLLANDS GOLFKLUB 



 
Vi er og vil fortsat arbejde på, at være Danmarks hyggeligste 

dameklub, hvor alle klubbens kvinder med gyldigt DGU-kort og max.  

handicap 42 er velkomne.  

Vores faste spilledag er mandage.  

Den første mandag i hver måned er der match. 

Månedsmatchen startes altid kl. 16.00 og der er fællesspisning i cafeen  

efter runden. 

Øvrige mandage kan der spilles hele dagen eller 9 huller med fælles  

gunstart kl. 17.00. 

 

Al tilmelding skal ske via Golfbox, og turneringsudvalget vil være  

berettiget til at sammensætte holdene efterfølgende. 

 

Scorekort afleveres i postkassen. 

Vinderne af 1. halvår og 2. halvår trækkes der lod om præmier til dem, som har afle-

veret flest scorekort, hvis der er flere, som har samme antal afleverede scorekort. 

Alle scorekort der afleveres i postkassen indberettes.  

 

Birdie træ 

Vi har et birdie-træ, som hænger i cafeen. På dameklubbens  

opslagstavle finder du ”Birdie” i månedens farve, som du hænger på træet, hvis du 

laver en birdie. 

 

SÆSON plan 2017 

Åbningsaften tirsdag den 28. marts kl. 18.00 i cafeen med fællesåbning/spisning med 

herreklubben.  

Aftenen afsluttes med modeshow v/Karsten Kirch.  

Indbydelse er sendt på mail. 

 

 

VELKOMMEN TIL MIDTGOLFPIGERNE 2017 



PLAN FOR MIDTGOLFPIGERNE 2017 

PLAN DATO GUNSTART 

Fælles åbningsmøde med Herreklubben 28. marts  18.00 med mad 

Åbningsmatch — Mexican Scramble 2. april  9.00 

Regelaften med Karsten  3. april  19.30 i cafeen 

Fællestræning med Karsten 27. april  17.00 

Månedsmatch — Stableford 1. maj  16.00 

Fællestræning med Karsten 4. maj  17.00 

Spil for sjov — Foursome 8. maj  17.00 

Fællestræning med Karsten 11. maj  17.00 

Weekend dametur 10. - 11. juni  Nærmere info følger 

Månedsmatch — Gul tee 12. juni  16.00 

Spil for sjov — Tre jern 19. juni  17.00 

Venskabsmatch Odsherred 26. juni  15.00 i Midtgolf 

Damerne mod herrerne 3. juli  16.00 

Spil for sjov — Flagspil 10. juli  17.00 

Månedsmatch — Slagspil 7. august  16.00 

Spil for sjov — Greensome 14. august  17.00 

Tur til Rønnede 20. august  Nærmere info følger 

Månedsmatch — Stableford 4. september  16.00 

Afslutningsmatch — Mexican Scramble 15. oktober 9.00 



TØLLØSE 

 

Praktiske oplysninger 

Hvem er Dameklubbens medlemmer? Alle damer over 18 år med  

DGU kort, max. hcp 42 som har betalt kontingent for sæsonen. 

 

Kontingent 

300,- kr. for sæson 2017 som indbetales til Dameklubbens konto:  

Sparekassen Kronjylland 

Reg. Nr. 6682 kontonr. 0011543286 

Husk navn + medlemsnummer. 

Der modtages kun betaling via netbank, ingen kontanter. 

Beløbet bruges til arrangementer og præmier. 

 

Dameudvalg 

Lene Justesen, formand.....................................................fam.just@mail.dk 

Anni Hansen, kasserer..................................................amdhansen@live.dk 

Anette Jensen, bestyrelsesmedlem...........................ajensen58@gmail.com 

Ulla Forslund Eriksen, bestyrelsesmedlem...................ufe1968@gmail.com 


