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Kære medlemmer

Desværre har vi ikke været så aktive med at få udsendt nyhedsbreve i 
2021, hvilket vi beklager. Håber at denne udgivelse i november falder 
i god jord. 
2021 blev året hvor vi nåede loftet mht. til antal fuldtids medlemmer 
og har nu indført venteliste.  Vi har p.t. 880 registrerede fuldtids 
medlemmer og 80 flexmedlemmer som skifter til fuldtidsmedlem-
skab efter årsskiftet. Vi ved historisk at der hvert år kommer 8-10 % 
udmeldelser. Vi forventer således at vi tidligt i 2022 er fuldtegnet mht. 
til fuldtids medlemmer hvilket er i overensstemmelse med visionerne 
frem til 2022. 
Det loft vi har defineret på 900 fuldtids medlemmer er funderet i 
ønsket om at sikre alle rimelig adgang til at kunne booke tider inden 
for rimelig tid og samtidig sikre en god økonomi. Med 900 fuldtids 
medlemmer har vi 50 medlemmer pr hul, hvilket er et komfortabelt 
niveau sammenlignet med mange andre klubber. Det er klart, at der er 
stor travlhed på lørdage og søndage, især på formiddage, hvor mange 
ønsker at spille. Det kan vist ikke være anderledes. Og ja der er blo-
keringer til klubber i klubberne på hverdage. Omvendt så er de mange 
ugentlige deltagere pakket effektivt sammen i 4-bolde så anlægget 
udnyttes optimalt. Vi åbnede for et par år siden for at man fra kl 14:30 
på hverdage kan starte på hul 10. Det kæver lidt smidighed men gør 
at mange kan snuppe en runde efter arbejdstid. Generelt set så er kun 
knap 50% af alle starttider rent faktisk booket. Endvidere giver vores 
fritspils aftaler yderligere muligheder for at spille hvis der er meget 
aktivitet på MidtGolfs bane.  Vi opfordrer også alle der booker sig på 
som 2-bolde at slå sig sammen som 4 bolde – Det giver et meget 
bedre flow og en bedre golfoplevelse når man ikke skal stå og vente på 
alle 4 boldene foran.  
Vi har oprettet ”Etikette” kurser i november – tilmelding i Golfbox – og 
vi opretter flere hvis behovet er der.  Dette for at få sat fokus på alle 
de adfærdsregler som er vigtige at kende for at trafikken på anlægget 
afvikles bedst muligt og antallet af konflikter minimeres. Det skal være 
en fornøjelse for alle at spille på vores anlæg. 
Vores 2 trænere Jonas og Sofie har haft en MEGET travl sæson. Jonas 
har været stort set ”fuldt optaget” Og Sofie har heldigvis vist sig at 
være en rigtig dygtig træner elev som har taget rigtig godt fra også. 
De er nu begge gået på vinterpause, så de er klar igen til foråret. Vi 
fik udvidet trænerkapaciteten med ca. 30 ugentlige lektioner efter 
sommerferien, ved at ændre på prøvemedlemskabs forløbet som nu 
kører i hold fra 16-17 på mandage og torsdage. Det har åbnet for flere 
aftenlektioner som har været efterlyst, og det har virket. Ligeledes har 
opfordringen til at de ”ikke arbejdsramte” så vidt muligt undlader at 
tage lektioner eftermiddage og aftener virket – tak for det.
Vi fik tidligere på året etableret studie 2 til Sofie, og 30.000 kr. - som 
vi søgte om og fik bevilget hos DGI - blev brugt til en port i Studie 2. 
Med aftalen med Hans Larsen om at vi låner en Trackman i sæsonen 

1. april til 31.oktober, har vi de bedst tænkelige træningsfaciliteter 
med 2 trackmans på driving rangen
I løbet af 2021 har vi endelig fået færdiggjort renoveringen af de sidste 
10 – 15 bunkere på 18 huls banen. hvilket var sidste del af baneop-
graderings projektet med nye hul 3 og 9 greens, bunker renovering etc. 
der blev vedtaget som en 5 års plan i 2018. 
Der skal igen lyde en stor tak til de frivillige, som deltog i bunker reno-
vering, propning af greens samt at få etableret ny belægning af broen 
på hul 18 så den igen kan benyttes. 
Vores anlæg står generelt fantastisk flot, og i denne sommer har vi – 
på trods af tørkeperioder – haft en rigtig fin bane. Men klimaet gør at 
man må forvente større og større udsving med enten meget våde eller 
meget tørre perioder Vi husker alle sommeren 2018 hvor alt græs var 
visnet og helt gult. For at imødegå en sådan situation har Hans Larsen 
søgt Holbæk kommune om tilladelse til at etablere en vandboring, som 
gør at der kan etableres vanding på alle fairways. Dette vil kunne sikre 
at græsset altid er grønnere på MidtGolf.
Nogen har sikkert allerede hørt, at der er tanker om at udvide 6 huls 
banen til en regulær 9 huls bane, hvilket kræver at driving rangen 
inddrages. Det vil naturligvis kræve en ny placering af driving rangen, 
hvilket der p.t. ikke er nogen løsning på, Dette blot for at orientere om 
at der tænkes i nye muligheder.
Vi lavede i starten af året en aftale med Lene Justesen om at varetage 
medlemsadministrationen, hvilket har fungeret meget tilfredsstillende. 
Vi har tanker om, om man måske kunne få etableret et bemandet se-
kretariat, således at der dagligt var hjælp og hente. Tanken går på om 
man evt. kunne etablere et korps af frivillige (8-10 personer?) som på 
skift kunne bemande sekretariatet. Der vil naturligvis blive tale om én 
eller anden form for godtgørelse.  Vi tænker på medlemmer som f.eks. 
er gået på pension eller på anden vis har et par dage om måneden 
hvor man kunne indgå i et sådant team. Det er p.t. løse tanker som 
skal modnes, men hvis du kunne tænke dig at blive en del af et sådant 
team, så send en mail HER så vi i løbet af vinteren kan se om ideen 
har gang på jord, og forhåbentlig få stablet et koncept på benene. 
Vi har nu taget hul på indendørs golfsæsonen og der spilles nu simu-
latorgolf. Hvis du vil vide mere om mulighederne for indendørs golf i 
vintermånederne kan du finde information på hjemmesiden HER.
Det er snart jul – Klubben har indledt et samarbejde med Bambusa 
– Strømper for en større sag – og ideen er, at for hver pakke med 5 
strømper til 150 kr, får klubben 75 kr. Det akkumulerede overskud vil 
blive brugt til boldvaskere – skraldespande etc. på anlægget. Læs 
mere i artiklen i dette nyhedsbrev. 
Vi takker for en god golfsæson og ser frem til stor aktivitet vinteren 
igennem. 

På bestyrelsens vegne
Erling Hviid

Nyt fra bestyrelsen



Vi er nu startet for alvor på indendørs sæsonen, og håber at rigtig mange får fornøjelse af at holde golfen og samværet med vennerne vedlige. 
Det er vigtigt at ALLe overholder reglerne for bookning som kan ses på hjemmesiden HER
Fordi systemet ikke kan forhindre at man booker en tid på 4 forskellige simulatorer – og dermed omgå reglerne – er det ikke meningen at man 
skal benytte sig af dette, selv om man godt kan. 
Såfremt de generelle regler ikke respekteres, bliver spilleretten – i gentagelsestilfælde - inddraget.
Vi har i Midtgolf fået adgang til at alle fuldtids medlemmer kan spille i et top moderne indendørs golf center for en meget fordelagtig pris. Hvis 
nogen skulle være i tvivl, kan man blot checke hvad det koster andre steder. Vi ønsker naturligvis ikke at sætte denne favorable situation over 
styr fordi nogen ikke kan finde ud af at følge reglerne.
Reglerne har det simple formål at sikre at flest mulig kan få adgang til at spille. 

Mvh Erling Hviid

Simulatorgolf

DM i simulatorgolf
DGU har sammen med Trackman arrangeret et turneringstilbud på landets Trackman Golfsimulator centre.
Du kan læse om turneringen HER, og tilmelding senest d. 28.nov HER
Det er Gratis at deltage i turneringen, så hvis du har købt et fritspilskort til 1100 kr til MidtGolfs SimGolf center så er der frit slag.  Indledende 
runde afvikles fra 1/12 til 16/1.

https://midtgolf.dk/images/Midtgolf/generelt/Bookning%20af%20Simulator.pdf
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/hvem-er-danmarks-bedste-simulator-golfspiller-0?link_id=WbIrMYSDhk2o
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/simulatorgolf


Husk at tilmelde dig til Etikette kurset d. 23.november

Birgitte og vores nyuddannede regeldommer Michael står for kurset, som har til formål at gennemgå de vigtigste etikketteregler indenfor golf-
sporten. Kurset henvender sig til nye såvel som mere erfarne golfspillere, og formålet er blandt andet at opnå et godt flow på banen, så konflikter 
undgås, og alle kan få en god oplevelse når man går en runde på Midtgolf. Der vil også være en 
Tilmelding i Golfbox kan ske HER

Mvh
Birgitte og Michael

Etikette- og regelkursus

Opfordring fra kasseren
HUSK at tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice (PBS). Såfremt du ikke har gjort det, kan du gøre det nu via dette Link
Du skal tilføje dit medlems nr. 147– xxxx.

Er betalingen ikke tilmeldt PBS, bliver der pålagt et gebyr på kr. 50,00 pr. opkrævning.

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab i Midtsjællands golfklub, send din ændring pr. e-mail til sekretariat@midtgolf.dk eller til claus@
midtgolf.dk.

Du skal sende besked om enhver form for ændring i medlemskabet SENEST den 30.11.2021, idet status pr. 1.12.2022 er bindende for 2022 og 
danner grundlag for opkrævningen i januar 2022.

Har du skiftet e-mailadresse så send en besked herom til sekretariat@midtgolf.dk.

Pas godt på hinanden.

Hilsen
Claus Carmel

https://www.betalingsservice.dk/DOB/BS?id=0&pbs=892939f35324871540b82496c29b5b78&dbnr=&dbgr=0001&navn=&adr=&postby=&knmin=&knmax=4%27,%27BSTilmeld%27,%27resizable%3Dno,toolbar%3Dno,scrollbars%3Dno,menubar%3Dno,location%3Dno,status%3Dyes,width%3D375,height%3D500
mailto:sekretariat%40midtgolf.dk?subject=Henvendelse%20fra%20nyhedsbrev
mailto:claus%40midtgolf.dk?subject=
mailto:claus%40midtgolf.dk?subject=
mailto:sekretariat%40midtgolf.dk?subject=


Hej alle

Det har været en forrygende sæson i herreklubben – hele 145 medlemmer – har bidraget til mange festlige stunder på Midtgolfs herlige bane.
Forårets Order of Merit i VPD-cup blev en spændende affære i alle 3 rk.
A-rk - Nr. 1 – 1764 Carsten Larsen 121,18 point 
B-rk - Nr. 1 – 1905 Bjarne Rasmussen 119,96 point
C-rk - Nr. 1 – 2019 Erik Jensen 108,94 point kr.
Udover VPD-cup så skulle vi haft besøg af Dragsholms manneklub den 29/4 men på grund af Corona – måtte det desværre aflyses.

Tirsdag den 8/6 var vi på besøg hos Kalundborg til en god dyst – hele 41 var tilmeldt – vi gav Kalundborg kamp til stregen, men vi måtte
rejse hjem med et knebent nederlag.
Vi havde dog vores egen turnering i 2 rk.
Dagens vindere:
A-rk Nr. 1 Rene Moen 37 point  
B-rk Nr. 1 Jan Holmgaard Christensen 44 point – Flot

Forårssæsonen sluttede med en tur til Rønnede golfklub  - hvor hele 24 deltog. Det blev en herlig dag med godt vejr – dejligt anlæg og
ikke mindst god hygge efter matchen.
Dagens vindere:
A-rk - Nr. 1 Morten Krogsgaard 36 p 
B-rk - Nr. 1 Jack Bagger 38 p. 

Efterårssæsonen startede allerede den 1. ste torsdag i juli med Proshop-cup. Det skulle senere vise sig, at  OOM skulle blive en gyser af rang i 
alle 3 rækker.

I efteråret var Kalundborg  på besøg og da vi havde fået et lille nederlag i foråret – så tog vi revanche og lammetævede dem ed 37,1 mod deres 
31,0 i gennemsnit.
Dagens vindere:
A-rk Nr. 1 Per Larsen 40 p B-rk Nr. 1 John Morten Christensen 43 C-rk Nr. 1 Sverre Nattestad 38 p

Vi var på besøg hos vores gode fra Dragsholm den 12/8 – hvor hele 41 deltog – vi måtte rejse hjem med et lille nederlag på 35,8 mod deres 
36,6. Det blev en fin eftermiddag og aften.
Dagens vindere
A-rk Jørn Thorhauge 70 slag - B-rk Uffe Olsen 68 slag

Vi havde også en tur til Harekær – her var tilslutningen ikke så stor – vi var kun 9 – men vi hyggede os i 3 stk 3 bolde. De havde lovet regn – 
men det regnede på vejen derned og igen på vejen hjem. Så det var timet og tilrettelagt.
Dagens vinder blev Arne Jensen med 39 point.

Afslutningsmatch
Det blev atter en dejlig dag på vores skønne anlæg – 60 ”herreklubber” var mødt op til årets sidste tællende turnering og der var spænding fra 
start til slut i flere af boldene. Vi var delt op rækkevis efter stillingen i OOM – så man kunne føle hinanden på tænderne. Jeg er ganske sikker på,
at det har påvirket flere af de førende at gå i ”førerbolden”  idet der var nogle af ”topspillerne” som endte noget tilbage i dagens runde.
Vejret var som sædvanlig med os – ikke meget vind og behagelig temperatur. En overgang så det ud til regn – men skyerne forsvandt og vi fik 
solen at se.
Efter runden var der dejlig kold buffet med lune retter til dem, som havde bestilt mad – andre nød et glas fadøl – men fælles for alle var der 
endejlig stemning. Efter endt spisning gik vi over til præmieuddeling til dagens vindere – vindere af OOm... fortsættes

Herreklubben



Og sidst men ikke mindst kåring af Årets spiller i alle 3 rk. Det hele afsluttedes med udtrækning af ”klappepræmier” og som sædvanlig var der 
megen moro over den seance.
Dagens vindere
A-rk. - Nr. 1 Jørn Thorhauge 39 p
B-rk. - Nr. 1 Gert Jørgensen 40 p.
C-rk - Nr. 1 Ole Raunsbæk 40 p

OOM
A-rk. - Nr. 1 Hugo Nielsen 143,21 p
B-rk - Nr. 1 Peter Olsen 142,82 p
C-rk - Nr. 1 Brian Jensen 119,97 p
Præmien til vinderne er sponsoreret af Proshoppen

Årets spillere
A-rk - Michael Westerfalck 223,19 p
B-rk - Carsten Larsen 252,57 p
C-rk - Jan Holmgaard Christensen 214,62
Et stort tillykke til vinderne – som blev belønnet med en vandrepokal som er en Champagnekøler med 1 fl. Champagne og 1 lille pokal til ejen-
dom.

Vi siger en stor tak til alle vores sponsorer – en særlig tak skal dog lyde til VPD – Proshoppen og Bromølle kro.

Herreudvalget vil gerne sige tak for en god sæson med mange tilmeldte til vores turneringer – håber i har nydt sæsonen og kommer tilbage med 
fornyet styrke til næste sæson.
Jeg selv personlig vil sige tak for mange pæne ord og klapsalver ved årets arrangementer.

Rigtig godt efterår og vinter til alle
Gert

Herreklubben



Igen i år startede golfsæsonen med covid-19 restriktioner, som gjaldt forsamlingsforbudet der gjorde, at vi i starten af sæsonen ikke kunne have 
gunstart. I løbet af april måned blev det dog igen muligt at afvikle vores ugentlige gunstarter.

Der gik et par måneder før vi kunne have gunstart, men da det så var muligt, har vi været fra 91 til 21 (det var regnvejr den dag) deltager om 
tirsdagen. Tak for jeres store deltagelse i løbet af året.

I år har Seniorklubben fået nye medlemmer, så endnu en gang vil vi byde dem velkommen i Seniorklubben, det kan jo ikke gøres for tit.

Da vi hver tirsdag var mange deltager, måtte vi af hensyn til greenkeeperne opdele os således, at vi både havde gunstart kl. 09 og kl. 11. Fra 
arbejdsgruppen side vil vi arbejde hen på at igen til næste sæson kan have en fælles gunstart kl. 9.  

Hver tirsdag har den spiller der har fået flest stableford point modtaget dagens bold. I år havde vi delt spilleren op i en A og B række, så der var 
2 der fik dagens bold. Hvis det var dig, og du endnu ikke har fået bolden udleveret, ligger den til dig i Seniorklubbens skab, så lad os aftale et 
tidspunkt hvor du kan hente den.

Der er også holdt måneds matche, hvor vi har spillet forskellig former for golfspil, og til en af månedsmatcherne blev 6-hulsbanen inddraget i de 
18-huller der skulle spilles. Heldigvis kunne vi i år holde en fælles afslutning efter vor månedsmatcher med uddeling af præmier. 

Den 12.oktober 2021 afviklede vi vores afslutningsmatch for udendørssæsonen. Her var der mange præmier, og her blev der også en erkendtlig-
hed til den spiller der havde været mødt op flest gange i løbet af sæsonen. Vi havde også i år en løbende turnering over sæsonen. De spillere der 
havde det bedste resultat modtog ligeledes en opmærksomhed.

Ved Seniorklubbens årsmøde som også blev hold den 12.oktober 2021,
blev der enighed om, at års kontingentet til næste år var uændret 300,00 kr.
I forbindelse med årsmødet måtte vi sige farvel til Anne-Mari og Kurt Nikolajsen, da de ønske at stoppe med arbejdet i Seniorklubbens arbejds-
gruppe. Der skal her fra lyden en stor tak for jeres arbejdsindsats i Seniorklubben igennem årene.

Vi i arbejdsgruppen siger velkommen til Kjeld Møller og Hans Sether.

Hvis du selv gerne vil give en tørn med i arbejdsgruppen, så kontakt Claus Carmel.

Seniorklubben har i år haft 132 medlemmer, og af dem har 127 medlemmer mødt en eller flere gange op om tirsdagen.

I løbet af vinteren spiller nogle af Seniorklubbens medlemmer golf i Trackmancenteret tirsdag.
Nogle fortsætter udendørs med at spilles Bisgaard Cup 20/21tirsdag formiddag.

Alle medlemmer og deres familie i Seniorklubben ønskes et godt efterår og en god vinter.  

På gensyn til april 2022

Pas godt på hinanden.

Hilsen
Seniorklubben

Seniorklubben 2021



Oven på en lang vinter med nedlukning af Danmark var udvalget spændte på, om vi kom i gang til den planlagte sæsonstart. Det kunne vi ikke 
helt, da fællesspisningen i januar atter måtte aflyses pga. en vis virus. Opstartsmødet sidst i marts kunne heldigvis afvikles - dog med begræns-
ninger. Det var muligt at samles 20 personer ude i det fri på terrassen. Derfor opfordrede vi alle gamle Midtgolfpiger til at blive hjemme for at 
give plads til nye ansigter. Der var stor interesse, og de fremmødte blev informeret om vore aktiviteter. Det var en mild forårsdag, og det gik fint 
med at prøve sådan et ”friluftsmøde”.

Et højt aktivitetsniveau                                                                                                                                                            
I år har vi været ca. 70 medlemmer, og der har i gennemsnit været 30 deltagere om mandagen, og det synes vi faktisk er ret flot. Om formidda-
gen har de fleste spillet 18 huller, men der har også været en lille flok, som valgte kun at spille 9 huller. Om aftenen mødtes det arbejdende folk 
for at dyste på for-9. 
Vi fortsatte med at sætte holdene, da alle er glade for at blive mixet på kryds og tværs. Vi kan godt lide, at man får spillet med så mange forskel-
lige spillere i løbet af sæsonen som muligt. Derfor vælger vi somme tider at sætte holdene i handicaporden, da både høj- og lavhandicappere 
kan få meget ud at dyste mod spillere med nogenlunde samme handicap. Hvis vi ikke gjorde det, så ville der være spillere, som man aldrig fik 
mulighed for at spille golf sammen med. 
Vores matcher har også været ret godt besøgt, og det er vi rigtig glade for. Åbningsmatchen var et tilløbsstykke med 40 tilmeldte - lige indtil 
vejrguderne fik 13 til at trække sig. Vejrguderne var ikke venligt stemte på denne aprildag, og vi valgte at nøjes med at spille ca. 9 huller. Mange 
fik prøvet noget nyt den dag - nemlig at spille golf i snevejr. Selv om det var både koldt og vådt, så blev det en sjov udfordring, som vi sent vil 
glemme.
Ved de 3 x fællestræning i april fik vi atter fin og inspirerende undervisning af Jonas godt hjulpet af Kim Rytoft. Der var fokus på indspil, bun-
kerslag og putning. Fællestræning er både hyggeligt og givende. Det er en god måde at starte den nye sæson på og samtidig få finpudset de 
forskellige teknikker.

Weekendturen                                                                                                                                                         
Sidst i maj 2021 var 19 Midtgolfpiger på en herlig weekendtur, som gik til Falster med spil i Marielyst GK og Falster GK. Marielyst er flad som en 
pandekage men anlagt med både bunkers, vandhuller og vandkanaler på tværs af fairways. Falster GK er en smuk skovbane også med en del 
kanaler på tværs af fairways og små vandhuller og et meget sjovt og udfordrende hul 17 (par-5) med en stor bakke med frit fald.
Vi boede igen på Hotel Falster, som er et godt sted at overnatte. Vi havde vores egen spisesal, og fik en dejlig menu inkl. kaffe og lækre fyldte 
chokolader. Hotel Falster sørgede også for at vi fik en stor og fin madpakke med ud på søndagsrunden. Det viste sig at være en god løsning, som 
vi sagtens kan gentage på næste weekendtur. Stemningen var som sædvanlig munter og fyldt med latter. Den hårde kerne holdt ud til lidt over 
midnat. Det var en hyggelig og meget social weekendtur med fantastisk golfhumor. 

Venskabsmatchen                                                                                                                                                  
Midt i juni havde vi besøg af Solvognspigerne fra Odsherred GK. Der var i alt 57 spillere på banen, så der var fyldt godt op på anlægget og i Cafe 
Stalden efter runden. Vi udnyttede hjemmebanefordelen og tog pokalen hjem til Kvanløse. Det var en dejlig og hyggelig match, som det plejer at 
være, når vi mødes. Gensynsglæden var i hvert fald stor oven på et par års pause.

Race to Bromølle Kro, afslutningsmatch og årsmøde                                                                                                         
Vejrudsigten så våd ud til årets sidste matcher, men vi slap med skrækken. 38 friske Midtgolfpiger deltog i årets allersidste matcher søndag, 
den 3. okt. 2021. Der blev spillet Mexican scramble og Race to Bromølle Kro finale. Sidst på dagen afviklede vi Midtgolfpigernes årsmøde. Søs 
Kristoffersen og Maren Kristiansen takkede af, og Elva Vang, Grete Sether og Susanne Simonsen trådte ind i udvalget. Mødet blev afviklet i fin 
stil, og medlemmerne kom sædvanen tro med gode input til den næste sæson.

SE BILLEDER FRA SÆSONEN PÅ NÆSTE SIDE

Skribent: Bente Møller på vegne af Midtgolfpigernes udvalg 

Midtgolfpigerne



Midtgolfpigerne billeder



Køb din julegave eller mandelgave i Midtgolf.

 

Bambusa sokker, sort, 5 par
Unisex & one-size 38-45
74% bambusviscose, 17% polyester, 5% nylon, 4% elestane
Din pris pr. pk. Kr. 150,-

 

Bambusa ankelsokker, hvid, 7 par
Unisex & one-size 36-44
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon
Din pris pr. pk. Kr. 150,-

 

Bambusa ankelsokker, sort, 7 par
Unisex & one-size 36-44
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon
Din pris pr. pk.  kr. 150,-

Når du køber dem går 75. – kr. til golfklubben som skal bruges f.eks. til opsætning af affaldsspande og boldvaskere ved alle teesteder. 

Salget begynder midt i november og slutter midt i december

Sokkerne køber du i Cafeen og i TrackMan centeret.

Det er høflig og reel selvbetjening.

Betalingen sker på et MidtGolf MobilePay nr. 131700. Som besked indtast dit medlems nr.  

På forhånd tak.

Midtgolf
Claus Carmel

Jule-/mandelgave



Succes med onsdagsgolf

Onsdagsgolf har haft en rigtig god sæson. Begynderudvalget har mødt glade, engagerede såvel øvede som begyndere, der har hygget sig med en 
god gang golf om onsdagen, hvor de har mødt mange andre golfere både på banen og efter matchen.
Der har i alt over 27 spilledage været 1.041 tilmeldte spillere. Det giver et snit på 39 pr. gang - et meget fornemt fremmøde, som vi er glade for 
og stolte over.

På 6-hulsbanen har der i alt været 91 tilmeldte, især koncentreret fra start maj til start juli. Søndag 8. august holdt vi Sommerturnering, hvor 
begyndere 98-99 fik en mulighed for at ’snuse’ til 18-hulsbanen. Vi spillede Texas Scramble og alle fik en sjov og hyggelig dag.
At Onsdagsgolf har åbnet for alle spillere, der gerne vil ’nøjes’ med at spille 9 huller, har vist sig at være en succes, som vi har fået mange 
positive tilkendegivelse over.

En stor tak skal lyde til alle de spillere, der har ydet en indsats som kaptajner, både på 9- og 6- hulsbane. Jeres hjælp er helt enestående og 
meget anerkendt. Begynderudvalgets fornemste og vigtigste opgave er at hjælpe nybegyndere godt på vej ind i Midtgolf, introducere dem til 
banen og lære dem etikette, regler og god opførsel på banen og udenfor. Her er kaptajnernes hjælp helt uundværlig. Vi håber at kunne trække på 
jer kaptajner igen i 2022.
Mentorordningen: Ingen henvendelser i 2021.

Begynderudvalget siger tusind tak for en god, hyggelig og lærerig sæson 2021.

Begynderudvalget
Jørgen Jørgensen, formand
Henning Laen Sørensen, sekretær
John Hansen
Helle Aalund
Jørgen Knudsen

Onsdagsgolf

Klubmesterskab 2021
Klubmestre 2021
          Hulspil
Herrer: Peter Wass Hee    Damer: Berit Carmel   Herrer: Teis Knudsen
          Damer: Berit Carmel
     



Midtsjællands golfklub havde 12 hold med i Regionsgolf Danmark – Øst.

I Rækken A vandt Midtgolf deres pulje og gik videre til kvartfinalen, der blev spillet på Royal Golf, Midtgolf vandt over Holbæk. – Semifinalen blev 
spillet i Rungsted, her tabte Midtgolf til Hillerød.

I Rækken B og C gik det desværre ikke så godt. Der var ingen hold fra Midtgolf der gik videre efter puljespillet.

I Rækken D gik et hold fra Midtgolf videre efter puljespillet, og spillede kvartfinale på Harrekær mod Hjortespring, Midtgolf tabte kampen.

I Rækken SB Midtgolf vand deres pulje og spillede kvartfinale på Nivå og vandt over Trælleborg, semifinalen blev spillet i Næstved, her tabte 
Midtgolf til CGC.

I Rækken Veteran B gik Midtgolf ikke videre efter puljespillet.

I Rækken Veteran C gik Midtgolf videre fra puljespillet, der blev spillet kvartfinale på Ishøj, vor Midtgolf tabte til Nivå.

I Rækken Super Veteran C gik Midtgolf videre fra puljespillet, og spillede kvartfinale på Sorø, hvor Midtgolf vandt over Næstved, Der blev spillet 
semifinale i Grev, her vandt Midtgolf over Holbæk, Finalen blev spillet i Hedeland og her tabte Midtgolf til Nivå.

I Række Super Veteran D – da der kun var 2 pulje i den række, og Midtgolf vandt deres pulje, gik Midtgolf direkte i finalen, der blev spillet i 
Hedeland, hvor Midtgolf tabte til Søllerød.

I løbet af sommeren har 138 spillere været med i 78 matcher

6 hold vandt deres pulje – 5 hold blev nr. 2 i deres pulje – 1 hold blev nr. 3 i deres pulje.

Tak til holdkaptajnerne for Jeres indsats i år.

Der vil igen i løbet af december måned blive mulighed for tilmelding til næste års Regionsgolf.   

Preben Gybel Andersen / klubkoordinator

Regionsgolf

Ny Midtgolf video
Vi har længe haft en præsentations video, som efterhånden trængte til en afløser.

Derfor fik vi Christian Berg til at lave en række nye videooptagelser fra anlægget, og resultatet af anstrengelserne har vi netop modtaget. 

Du kan se videoen HER

Tak til Christian for det flotte resultat

Erling Hviid

https://midtgolf.dk/images/Midtgolf/generelt/MidtGolf%20video.mov


Frivillige



Afdeling Ansvarlig Kontakt
Bestyrelsen Erling Hviid     ehv@ehviid.com

Golfcentret + sponsor Hans Larsen   hans@midtgolf.dk
Trænere Jonas Wendelboe jonas@midtgolf.dk
Rekruteringsudvalg Erling Hviid ehv@ehviid.com

Begyndere - onsdagsgolf Jørgen Jørgensen begynderudvalget@midtgolf.dk

Sportsudvalget/Eliten Jonas Wendelboe jonas@midtgolf.dk

Turneringsudvalget Jørn Thorhauge turneringsudvalget@midtgolf.dk

Seniorklubben Claus Carmel claus@midtgolf.dk

Herreklubben Gert Jørgensen gert@midtgolf.dk

Midtgolfpigerne Bente Møller midtgolfpigerne@midtgolf.dk

Juniorafdelingen Henrik A. Olsen juniorudvalget@midtgolf.dk

Indlæg til nyhedsbrevet:

Hvis du har indlæg til nyhedsbrevet kan det sendes til nyheder@midtgolf.dk

Redaktion og kontakt

Midtgolf.dk
-en fornøjelse

mailto:ehv%40ehviid.com?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:hans%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:jonas%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:ehv%40ehviid.com?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:begynderudvalget%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:jonas%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:turneringsudvalget%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:claus%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:gert%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:midtgolfpigerne%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:juniorudvalget%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet
mailto:nyheder%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrevet

