
Turneringsoversigt 2018 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Turneringer som tæller med til Holmegaard Cup finalen 2018, markeret |•  
Turneringer som tæller med i Abacus Cup 2018, markeret |•
15-04-2018 Texas scramble

29-04-2018  ABACUS DGU Klubcup |•  |•
13-05-2018  Holmegaard Open A, B og C rækkerne |•  |•
03-06-2018 Golfhäftet Trophy

01-07-2018  Rød Tee |•
05-08-2018  Sparekassen Kronjylland - DGU Cup |•  |•
01-09-2018 Kirsch Golf Sommerturnering

15-09-2018  Royal Unibrew |•
30-09-2018 Greensome Holdturnering
14-10-2018 Holmegaard Cup finalen

Løbende slagspilsturnering 2018:

14-04-2018 12.30 – 14.00
19-05-2018 12.30 – 14.00
24-06-2018 12.30 – 14.00
15-07-2018 12.30 – 14.00
12-08-2018 12.30 – 14.00
09-09-2018 12.30 – 14.00
20-10-2018  10.00 finalestart

 

Hovedsponsor 2018:



Åbningsturnering 
Texas Scramble 15/4

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Traditionen tro ‘spiller vi ud med’, Texas scramble, som årets åbningsturnering den 
15. april. Turneringen er lukket, eksklusiv for Midtsjællands Golfklubs medlemmer. 
Det spilles slagspil, med forbehold for vejr og bane. Turneringen tæller ikke med til 
Holmegaard Cup. Vi glæder os et en hyggelig og fornøjelig start på årets mange tur-
neringer. Turneringsfee 100,- kr. Tilmelding foretages på Golfbox.

For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgenmad 
og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

 

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Åben klubturnering
ABACUS DGU Klubcup 29/4 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Spil med i ABACUS DGU Klubcup hos MidtGolf den 29. april. Turneringen spilles 
som en åben klubturnering. Der spilles Stableford i 3 lige store rækker, fordelt efter 
middelhandicappene af de tilmeldte spillere. Turneringen tæller med til Holmegaard 
Cup 2018. Vi glæder os en hyggelig dag på golfbanen og til en masse godt golfspil. 
Turneringsfee 100,- kr. Tilmelding foretages på Golfbox.

For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgen-
mad og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Åben klubturnering, for alle
Holmegaard Open 13/5 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Spil med i Holmegaard Open, en turnering med plads til alle. Golfspillere, som ikke har 
fået kort til at spille på 18-huls banen endnu, har mulighed for at opleve den fornøjelse 
det er at spille med i en turnering i klubben, ved spil på 6-huls banen dog max HCP på 
54 (max. 24 personer). På 18-huls banen spilles Stableford i 3 lige store rækker, fordelt 
efter middelhandicappet af de tilmeldte spillere. På 6-huls banen spilles Stableford i 1 
samlet række, i 2 runder. Der vil være et flot præmiebord til de bedste golfere på begge 
baner. Turneringen tæller med til Holmegaard Cup 2018. Tilmelding på Golfbox.
          
For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgen-
mad og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Delturnering
Golfhäftet Trophy 3/6 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Spil med i parturneringen Golfhäftet Trophy, hos MidtGolf den 3. juni 2018. Tur- 
neringen er åben for alle spillere født i 2000 eller tidligere. Max EGA Hcp 36. 
Spilleformen er Greensome Stableford, 6 udslag pr. spiller, med Gunstart. Da-
gens bedste par vinder en plads i finalen på Bro Hof Slott i Stockholm. Du kan 
deltage i lige så mange delturneringer, som du har lyst til og bytte spillepartner så 
ofte du vil, men spillerne til finalen på Bro Hof skal være de samme personer, som 
vandt i delturneringen. Tilmelding på Golfbox.
Turneringsfee med Golfhæftet: 150 kr. Turneringsfee uden Golfhæftet: 200 kr. 
Gæstegreenfee: 200 kr. Tættest på hullet turnering: 100 kr. 

For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgen-
mad og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Åben klubturnering 
Rød Tee  1/7

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Spil med i velgørenhedsturneringen, Rød Tee, hos MidtGolf den 1. juli 2018. Der spilles 
Stableford i 3 rækker, fordelt efter middelhandicappene af de tilmeldte spillere. Alle 
spiller fra Rød Tee. Vi slutter dagen med en auktion over sponsorerede effekter.  Mid-
ler fra auktionen går ubeskåret til børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Kom og vær’ 
med. Turneringsfee: 100 kr. Gæstegreenfee: 200 kr. Der kan købes drive- og fordelskort 
som i 2017. Turneringen tæller med til Holmegaard Cup 2018. Tilmelding på Golfbox.

For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgen-
mad og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

 

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Sparekassen Kronjylland  
DGU Cup 2018  5/8 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Skal du spille med i Sparekassen Kronjylland - DGU Cup 2018, søndag den 5. 
august? Sparekassen Kronjylland sponserer denne turnering med 6000 kr. Der er 
således et ekstra flot præmiebord. Der spilles slagspil i A rækken og Stableford i 
øvrige rækker, fordelt efter middelhandicappene af de tilmeldte spillere. Turnerin-
gen spilles som en åben klubturnering og tæller med til Holmegaard Cup. Turner-
ingsfee: 100 kr. Gæstegreenfee: 200 kr. Tilmelding på Golfbox.

For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgen-
mad og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.
 

midtgolf.dk
- en fornøjelse



Kirsch Golf og MidtGolf 
sommerturnering og fest 1/9 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Holdindskrivning og turneringsinstruktion, minimum 1½ time før holdstart  
• Løbende holdstart fra kl. 9:30
• Sommerfest med lækkerier fra 
 grillen, præmier og skøn live musik 

Med festlige golf-hilsner 
Kirsch Golf & MidtGolf

Kirsch Golf har den store fornøjelsen at invitere dig til årets store sommerturnering 
lørdag den 1. september 2018, med et flot præmiebord. Efter turneringen inviterer 
MidtGolf til klubbens hyggelige sommerfest med lækkerier fra grillen, præmieover-
rækkelser og live musik. Du har mulighed for udelukkende at tilmelde dig sommer-
festen, hvor påhæng også er meget velkomne. Så blir’ det ik’ meget bedre!

Turneringen spilles som en 18 hullers stableford holdturnering, inklusive en 18 
hullers individuel stableford turnering. Er du ikke med på et hold endnu, tilmelder 
du dig blot individuelt, så sætter vi dig på et hold. For at deltage skal du have et 
godkendt DGU kort og et hcp. på max. 46. Matchfee 100 kr.  Greenfee 150 kr. 
Sommerfest, med lækkerier fra grillen og live musik (ekskl. drikkevarer) 150 kr.  

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Turnering
Royal Unibrew 15/9 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Skal du spille med i Royal Unibrew Turneringen, lørdag den 15. september, hos 
MidtGolf? Der spilles Stableford i 3 lige store rækker, fordelt efter middelhandicap-
pene hos de tilmeldte spillere. Der vil være rigtig gode præmier til dagens bedste 
golfere, og bolde tættest på pinden på alle par tre huller. Turneringen tæller med til 
Holmegaard Cup, og tilmelding foretages på Golfbox.

Royal Unibrew leverer præmier for hele 6.000 kr. Præmiebordet forventes at have 
en samlet værdi på 13-14.000 kr. Turneringsfee: 100 kr. Gæstegreenfee:  200 kr. 

For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgen-
mad og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen



Holdturnering  
Greensome 30/9

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Spil med i Greensome Holdturnering søndag den 30. september 2018 hos MidtGolf. 
Du behøver ikke at have en holdkammerat for at tilmelde dig. Du tilmelder dig blot 
individuelt, så sørger vi for, at du bliver sat sammen med en anden spiller. Tilmelding 
foretages på Golfbox.
 
Begge spillere på holdet, slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, der så 
spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå 
som i foursome. Turneringsfee: 100 kr. Gæstegreenfee: 200 kr.  
      
For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgen-
mad og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

 

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Finale
Holmegaard Cup 14/10 

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Program  
• Mogenmad, hvis bestilt, kl. 7:45
• Informationsmøde kl. 8:35
• Gunstart kl. 9:00
• Dejlig frokost

• Præmieoverrækkelse

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Holmegaard Cup finalen for de 72 flittigste og dygtige klubmedlemmer, der har pla-
ceret sig bedst i de tællende turneringer sæsonen igennem, spilles hos MidtGolf 
søndag den 14. oktober. Der spilles Stableford i en række med 7/8 hcp. Den score 
der opnås på dagen, i forhold til Order of Merit, tæller dobbelt, så intet er afgjort før 
denne turnering er færdigspillet. Der er tættest pinden på alle par 3 huller. Der vil være 
præmier til dagens nr. 1- 3. Og selvfølgelig til årets bedste ALL ROUNDER nr. 1-10.
      
For de morgenfriske kan der købes morgenmad for kun 50 kr. hos MidtGolfs nye 
Café Stalden. Efter turneringen tilbydes en dejlig frokost for kun 119 kr. Morgenmad 
og frokost kan købes samlet, for 150 kr. i alt. Velbekomme.

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:



Løbende slagspilsturnering
6 runder + 1 finale runde

Info 
Turneringskontakt: René Moen

T: 28 95 00 66  

turneringsudvalget@midtgolf.dk

 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 

4300 Holbæk
 midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

Med venlig hilsen 
Turneringskontakt, René Moen

Spil med i den nye løbende Slagspils turnering i 2018. Turneringen er åben for alle som 
har lyst til at prøve kræfter med denne spilleform. Der er plads til max 36 spiller hver 
gang. Ved flere end 36 tilmeldte, vil dem med højest HCP bliver sorteret fra først.

Det koster 50 kr. at deltage pr. runde. Man kan tilmelde sig til alle runder på én gang, 
eller man kan vælge at tilmelde sig løbende. Ved fuld tilmelding til alle runder, vil der 
være præmier på finaledagen for 10.800 kr. Turneringen spille på følgende dage:

14. april  1. runde  løbende start: 12:30-14:00
19. maj  2. runde  løbende start: 12:30-14:00
24. juni  3. runde  løbende start: 12:30-14:00
15. juli  4. runde  løbende start: 12:30-14:00
12. august  5. runde  løbende start: 12:30-14:00
9. september 6. runde  løbende start: 12:30-14:00
20. oktober  7. finalerunde løbende start: 10:00-11:30

Der bliver oprettet en resultatsliste, så det løbende bliver muligt at se hvordan man 
ligger placeret. Tilmelding på Golfbox. 

 

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Hovedsponsor 2018:


