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Kære medlemmer

Sommeren er over os, selv om vejret til tider ikke er så sommerligt 
som man kunne håbe på. Men ind imellem regnbygerne er det trods alt 
rigtig fint vejr at spille golf i, og der er heldigvis mange som benytter 
vores flotte anlæg. 

Vi har i 2022 ikke haft held til at få tilstrækkeligt med frivillige til at 
køre banekontrol, så indtil videre ser vi hvordan det forløber uden, og 
vil i løbet af efteråret evaluere på om fordelene ved traditionel bane-
kontrol står mål med indsatsen. Man skal huske, at vores primære 
formål med banekontrol altid har været at forsøge at sikre et godt 
baneflow, og få løst eventuelle propper op, så der ikke skal ventes 
unødigt på tee stederne. 

Vi lavede i vinter kurser med det formål at sætte fokus på god adfærd 
som sikrer at godt flow. Vi har desværre haft et par indberetninger fra 
frustrerede spillere, som har gået i kø bag en bold, selv om der var 
tomme huller foran denne. Det ser ud til at der stadig er nogen der 
ikke har forstået, at man ALTID skal slukke igennem hvis man ikke 
kan holde trit med bolden foran. Det gælder også i weekender og på 
helligdage hvor et og to bolde ikke har nogen rettigheder. Hvis der er kø 
bagved, og der er hul foran, så tilbyd dog at lukke igennem med et smil 
– Der er aldrig nogen der er blevet sure over at få tilbuddet, hvorimod 
det modsatte er kilde til skænderier og utilfredshed.
 
Der er forskel på folks spillehastighed. Men langt de fleste 4 bolde 
kan – helt uden at skulle stresse -spille vores bane til de tider der er 
anført på scorekortet. Det er OK at spille langsommere, blot man så 
lukker igennem, så boldene bagved ikke generes unødigt. Hvis man 
har slået en bold ud i høet og der skal ledes – så luk gerne igennem 
med det samme. Herved udnyttes tiden optimalt, og alle er glade. 
Jeg kører lidt rundt i dette emne fordi det er afgørende vigtigt, at alle 
forstår, at god adfærd og hensyntagen til hinanden er nøglen til at alle 
kan få en god oplevelse på golfbanen – Det er trods alt derfor vi er der. 
MidtGolf – en fornøjelse. 

Som bekendt har vi fået oprettet et korps af hjælpere i sekretariatet, 
med det formål at forbedre servicen for medlemmer og gæster. Vi har 
haft afholdt et evalueringsmøde med de pågældende hjælpere, hvor 
erfaringer fra den første periode blev drøftet og justeringer af arbejds-
opgaver aftalt. Vi vil løbende udvikle funktionen således at så mange 
operationelle opgaver som muligt – der tidligere har været varetaget af 
især Claus Carmel – bliver udført af og i sekretariatet. 

Vi er stort set fuld besat mht. antal fuldtidsmedlemmer, Vi har ca 25 
prøvemedlemmer i gang p.t. og d. 7. august afholder vi igen åbent hus, 
og håber vi kan få endnu et hold nye potentielle medlemmer 

til MidtGolf, så vi forhåbentlig kan gå ind i 2023 med næsten fuldt 
medlemstal på 900 fuldtidsmedlemmer. Som alle ved har der været 
store prisstigninger på alle områder i 2022, og de forsvinder ikke igen 
foreløbigt. I 2023 stiger kontingentet med 300 kr for fuldtidsmed-
lemmer, og man kan spørge ”Hvad får vi for det”. Det ærlige svar er 
”Ingenting”. Vi kan dog glæde os over at vi stadig og også fremover er 
klubben med de bedste tilbud og det billigste kontingent.
 
Coronaen har forhindret os i at afholde fest de sidste par år, så nu 
skal det være. Sæt kryds i kalenderen d. 10. september. Der kommer 
telt, mad og drikke samt levende musik og dans– Det kan ikke undgå 
at blive godt. (husk at lukke igennem på dansegulvet) Midtgolf -  en 
fornøjelse.

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed ønske alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Erling Hviid

Nyt fra bestyrelsen



Lørdag den 10. september 2022 vil der i golfklubben blive afholdt en 
golfturnering ”Proernes hævn” med efterfølgende sommerfest.

Reserver allerede dagen nu.

Der vil senere blive udsendt mere detaljer omkring dette.

PRO’ernes HÆVN - SOMMERFEST



Nu er de første 3 måneder af udendørs golfsæsonen slut, så her kommer lidt fra Seniorklubben.

I Seniorklubben var der lige inden sæsonstart lidt problemer omkring tirsdagens gunstart.
Problemet blev løst således, at Seniorklubben har gunstart hver tirsdag kl. 10.00, så passer det bedre ind i greenkeeppernes arbejdsrytme.
Det er således, at alle medlemmer i golfklubben tirsdag morgen mellem kl. 6.00 til kl. 09.50 kan spille en 9-huls runde golf, du skal dog senest 
kl. 09.50 afslutte din spillerunde. 

Sæson 2022 startede vi tirsdag den 5. april, og der har været aktivitet hver tirsdag siden.
Dog var der 41 af seniorerne der tirsdag den 07. juni tog en tur til Rønnede golfklub, hvor de også her havde en dejlig dag. 
I år har vi til vore månedsafslutninger uddelt en lille regelquiz, som er blevet drøftet når golfrunden er afsluttet og vi venter på at få noget at 
spise.

Der er også ændret lidt på præmierne, således, at vi stadig har ”dagens bold”, men vi har i stedet for en løbende konkurrence over hele året, nu 
ændret det til at vi hver måned finder ”månedens vinder”. ”Flidspræmien” til den der har været med flest tirsdage i sæsonen, har vi fastholdt.

Til alle jer der har fået ”dagens bold” / ”månedens vinder” / præmier til vores månedsafslutninger i ønskes et stort tillykke med jeres præmier.
Som noget nyt til vores tirsdagsmatcher, er vi begyndt at bruge score indtastning via mobiltelefonen.

Fremmødet i Seniorklubben har været fint der har været mellem 61 – 80 spillere om tirsdagen, i alt har 119 medlemmer af Seniorklubben mødt 
frem en eller flere gange i løbet de første 3 måneder.

I Seniorklubben er der p.t. 124 medlemmer.

Det skal allerede nu annonceres, at vi tager til Brøndby golfklub tirsdag den 06. september 2022.

Alle ønskes en rigtig god sommer – med håb om mange gode golfrunder.
Fra Seniorklubben

Nyt fra Seniorklubben

Prøvemedlem
3 måneder: 995 kr

  MidtGolf...Golf for livet

Åbent hus
7. august    kl. 10-13

midtgolf.dk

Åbent hus
Søndag den 7. august inviterer vi igen til åbent hus i Midtsjællands Golfklub.
Her har alle mulighed for at prøve kræfter med golfspillets mange aspekter. Og vores trænere står klar til at hjælpe med at vise nye interesserede 
golfspillere hvad golf er for en størrelse.
Så denne dag kan du invitere venner, bekendte, naboer, kolleger m.m. til en hyggelig formiddag i Midtsjællands golfklub.



Hej alle

Herreklubben startede op den lørdag den 9/4-22 med Texas Scramble – her deltog 18 hold og det blev en festlig åbning af herreklubben.
Cafe Stalden har stået som sponsor af forårets 12 matcher – hvoraf de 8 bedste runder var gældende til Order of Merit.

Vi har haft besøg af Dragsholm manneklub den 28/4-22. Det resulterede i en knusende hjemmesejr med hele 37,5 i gennemsnit for de 10 bedste 
scores mod Dragsholms 29,5.
Jeg er sikker på, at vi får kam til vores hår når vi kommer derop til august.

Den 7/6-22 var vi på besøg i Kalundborg golfklubs manneklub – Vi kunne dog ikke stille noget op mod Kalundborgs gennemsnit for de 10 bedste 
scores, idet de vandt med 37,1 mod 32,6
Vi slår dem når de kommer til os i august.

Den 25 og 26 juni 2022 havde herreklubben arrangeret tur til Vestfyns golfklub med overnatning på hotel Pejsegården i Brædstrup. Efter midda-
gen spillede Mildahl – Bagger og Frislev op til dans
og underholdning i Gårdhaven. Det var et festligt indslag – hvor mange af hotellets andre gæster kiggede forbi og fik en dans. Søndag morgen 
var vi klar igen og spillede Stenballegårds golfbane.
Det er et imponerende anlæg. Begge baner er helt sikkert et besøg værd. Herreklubben takker Mildahl og Moen for et godt arrangement.

Samlet resultat:

A-rk
Nr. 1 Michael Wright 66 p præmie 1 stk. Greenfee til Stensballegård golfklub
Nr. 2 Niels Thaarup Pedersen 62 p præmie 3 fl. Rødvin
Nr. 3 Rene Moen 61 p  præmie 2 fl. Rødvin

B-rk
Nr. 1 Jack Bagger 79 p præmie 1 stk. Greenfee til Stensballegård golfklub
Nr. 2 Erik Jensen 78 p præmie 3 fl. Rødvin
Nr. 3 Lars Lastrup 70 p. præmie 2 fl. Rødvin

Tillykke til vinderne

Der var også en del klappepræmier, som faldt i god jord . Der var sponsorpræmier fra Holbæk Liftudlejning og BC/Catering  -  samt Hotel Pejse-
gården det siger vi tak for.

Cafe Stalden Cup blev afsluttet på den mest fantastiske måde – fuld sol og varmt og en masse glade golfere – som teede ud kl. 1600 og 1610 
på en fantastisk flot og velholdt bane.

Stor ros herfra til greenkeeper og hans gode medarbejdere – dem kan vi godt være stolte af.
Forårets samlede vindere i Stalden Cup:

A-rk
Nr. 1 – Michael  Wright 129,35 p
Nr. 2 – Martin Gert Gläser 126,48 p.
Nr. 3 – Hugo Nielsen 123,63 p.

forsættess....

Herreklubben



B-rk 
Nr. 1 – Henrik Milter Jensen 133,01 p.
Nr. 2 – Carsten Larsen 128,57 p.
Nr. 3 – Kim Rytoft 113,84 p.

C-rk
Nr. 1 – John Jeppesen 126,08 p.
Nr. 2 – Axel Lisbjerg Christensen 116,28 p.
Nr. 3 – Jan Holmgaard Christensen 115,46 p.

1.ste præmierne var Sponsoreret af Cafe Stalden.
Et stort tillykke til vinderne.
Alle resultater kan ses i golfbox.

Herefter gik vi over til uddeling af ”klappepræmier” som var fra Caddierejser – BC/Catering – Holbæk Liftudlejning og Ricoh – Vi siger tak for 
jeres støtte.

Det blev afslutningen på en festlig dag og forårets Stalden Cup og vi håber på, at i bakker lige så meget op om Proshop-Cup til efteråret.
Herreklubben ønsker alle i Midtsjællands golfklub en god sommer.

For herreudvalget
Gert

Herreklubben



I denne sæson af Regionsgolf har Midtgolf haft 9 hold med i turneringen, de har spillet 48 kampe, og nu er alle puljekampene afsluttet.
Resultatet for Midtgolf kan vi godt være stolte af.
Der er 5 hold der er puljevindere. De går videre til slutspillet i kampen om pladserne til Sjællandsmesterskaber, der spilles til september.
Der var 3 hold der blev nr. 2 i deres pulje, hvor en pulje havde samme point som vinderen, men Deres indbyrdes kamp havde Midtgolf tabt 
desværre.

De 5 hold der er videre er B-rækken, D-rækken, Senior-D, Veteran-C og SuperVeteran-C.

Senior-D er allerede videre til mesterskabet, og de 4 andre hold skal i løbet af august spille ottendedels-, kvart- og semi-finaler i kampen om at 
nå videre til Mesterskabet i september.

Sjællands mesterskaber spilles for A-B-C-D rækkerne på Midtgolf søndag den 11.september 2022, Seniorrækken spiller lørdag den 10.septem-
ber 2022 i Odsherred golfklub, Veteran og Superveteran rækkerne spilles fredag den 09.september i Odsherred Golfklub.
Tillykke til alle puljevinderne og til jer der har være med til at spille de afviklede kampe håber vi, at i har haft nogle gode golfoplevelser, selvom i 
måske tabte kampen.

God sommer til alle.

Regionsgolfkoordinator

Regionsgolf 2022



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
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