
NYHEDSBREV
NOVEMBER 2022

Nyt fra bestyrelsen: side 2
Midtgolfpigerne: side 6-7
Onsdagsgolf: side 9
Nyt fra baneudvalget: side 11



Kære medlemmer

Med den store tilgang af medlemmer til Golfsporten på landsplan under Corona epidemien har det været spændene at se om tilvæksten var 
holdbar. I 2022 er antallet fortsat højt med ca.166.000, og den 4. største idræt I Danmark. Desværre går det ned ad bakke for juniorerne generelt 
med ca. 8% fald fra 2021 til 2022. I MidtGolf har vi lykkedes med fortsat at have god tilgang især fra prøvemedlemmerne hvoraf langt de fleste 
fortsætter som fuldtids medlemmer i 2023. Det er uklart hvad den nuværende og kommende økonomiske situation kommer til at betyde for 
medlemstallene i de danske klubber. Iflg. DGU er fornemmelsen den, at mange klubber kommer til at hæve kontingentet i 2023 med ca. 500 kr. 
Så på trods af den planlagte stigning på 300 kr. kan vi se frem til at vi fortsat har et meget attraktivt kontingent niveau i MidtGolf.

I vinteren 2021/22 afholdt vi nogle Etikette aftener. Vi kan konstatere at der er behov for flere aftener med såvel etikette undervisning som 
decideret regel undervisning, så regeludvalget planlægger at gennemføre sådanne i løbet af februar-marts 2023. 
Vi har opdateret Klubbens Visioner idet de var gældende til og med 2022. Det er ikke meget der er ændret bortset fra en lille justering vedr. 
medlemstal – se dem andet steds i dette nyhedsbrev. 

Vi har i august gennemført medlemsundersøgelse. Vi har i år valgt kun at lave én runde imod 3 runder fordelt over sæsonen. Ud af 457 kommen-
tarer fra medlemmer er knap 10% med negativ ambassadør score, men selv blandt dem har mange faktisk givet positive kommentarer. 75% er 
positive og resten neutral. Vi har også modtaget 577 kommentarer fra gæster og fordelingen er ca. det samme.
Undersøgelsen blandt nye medlemmer viser at selv om vi har et rigtig fint begynderforløb, så er der ting som kan forbedres. Især integrationen af 
nye medlemmer i klubben halter bagefter. Det bør vi kunne gøre bedre.
Vi vil i vinterens løb gennemgå de enkelte kommentarer og forslag, så vi kan inddrage det bedst muligt fremover. Tak til de ca. 40% af medlem-
merne der tog sig tid til at udfylde spørgeskemaet.  

DGU udfaser fremstillingen af de fysiske DGU kort og der indfases i stedet en digital løsning med en QR kode på smartphones. De eksisterende 
DGU kort vil dog fortsat virke. Der er også en forbedret Golfbox App på vej.
Vi indførte i 2022 et korps af sekretariats hjælpere. Der har netop været afholdt et evalueringsmøde, og alle vil gerne fortsætte i 2023. Vi vil i 
løbet af vinteren, sammen med sekretariatshjælperne, videreudvikle på konceptet og definere hvilke aktiviteter vi med fordel kan få udført af 
dette team. 

På trods af de økonomisk vanskelige tider har vi aftalt nogen ændringer på banen som man kan læse om i artiklen fra baneudvalget.  
Tirsdag d. 28.marts afholder vi generalforsamling. Forslag fra medlemmer skal iflg. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar. 
Undertegne genopstiller ikke til formandsposten. Ligeledes har Tommy Petterson besluttet ikke at genopstille.
Alle ønskes hermed en god vinter sæson med udendørs og / eller indendørs golf i løbet af vinteren

På bestyrelsens vegne
Erling Hviid

Nyt fra bestyrelsen



 

 

Midtsjællands Golfklub 
 
 
 

Vision 2023-2026 
 
_______________________________________________________ 
 
MidtGolf vil være ”Danmarks hyggeligste klub”, hvilket opnås igennem en 
afslappet og venlig omgangstone, socialt samvær og plads til alle. 
 
MidtGolf vil arbejde målrettet på at blive bedre kendt for den meget høje 
kvalitet som kendetegner vores anlæg. 
 
MidtGolf vil fortsat tilbyde et attraktivt kontingent og samtidig udvikle banen 
og faciliteterne på anlægget igennem en løbende forbedringsprocess.  
Udgifterne søges holdt nede igennem effektiv administration samt en høj grad 
af frivilligt arbejde.  
Indtægtsgrundlaget sikres ved at holde medlemstallet for fuldtidsmedlemmer i 
niveauet 850 til maximalt 900.  
 
MidtGolf vil fortsat arbejde på at vedligeholde fritspils aftaler og/eller særlige 
rabataftaler med andre klubber for derigennem at skabe merværdi for 
klubbens medlemmer. 
 
MidtGolf vil fortsat udvikle konceptet med fri træning  
 
Midtgolf skal have fokus på alle elementer i golfsporten, fra bredden til eliten, 
fra junior til senior, men konstant med hovedvægt på det 
sociale samvær. 

Godkendt af bestyrelsens d. 25.oktober 2022 



Herreklubben
Hej alle

Denne sæson i herreklubben, har været forrygende med hele 1960 runder i herreklubregi – som er et gennemsnit på 75 deltagere pr. herre-
dag. Udover vores alm. herredage har vi også været på tur til Kalundborg og  Dragsholm golfklubber, samt afholdt vores weekendtur til Fyn/
Jylland med stor deltagelse.
Året sluttede med afslutningsmatchen Proshop – CUP – som blev afholdt lørdag den 1/10-22. Vejret var tåleligt – uden for megen regn og 
blæst. Humøret var højt fra morgenstunden.

Dagen/måneden og årets vindere:

Tættest pinden:
Hul 2 – Hugo Nielsen – 1,28 m
Hul 5 – Morten Christensen – 7,24 m
Hul 8 – Ole Skov Madsen – 4,41 m ej birdie
Hul 10 – Hugo Nielsen – 3,44 m ej Birdie
Hul 12 – Tommy Christensen – 1,93 m
Hul 17 – Casper Buur Hansen – 1,28 m
Tillykke til de dygtige – som fik 1 fl. vin for præstationen.

Dagens Match:
A-rk
Nr. 1 – Lasse Hjort 36 p
Nr. 2 – Lasse Kyndby Aunfelt 36 p
Nr. 3 – Jørn Thorhauge 35 p
B-rk
Nr. 1 – Rune Pedersen 37 p
Nr. 2 – Gert Jørgensen 36 p
Nr. 3 – Morten Christensen 33 p
C-rk
Nr. 1 – Sverre Nattestad 38 p
Nr. 2 – Brian Jensen 37 p
Nr. 3 – Peter Vestergaard Andersen 36 p
Tillykke til vinderne som fik præmier indkøbt i Proshoppen

Efterårets Proshop – Cup

A-rk
Nr. 1 – Michael Wright 135,87 p
Nr. 2 – Lasse Hjorth 132,20 p (hcp)
Nr. 3 – Casper Buur Hansen 132,20
B-rk
Nr. 1 – John Fløistrup Andersen 144,64 p
Nr. 2 – 3160 – Jens Chr. Pedersen 130,16 p
Nr. 3 – 1744 – Jens Chr. Petersen 129,35 p
C-rk
Nr. 1 – Anders Ingemann Nielsen 132,18 p
Nr. 2 – Jan Holmgaard Christensen 129,74 p
Nr. 3 – Sverre Nattestad  128,93 p
Der var meget tæt løb om pladserne i alle 3 rk.
1.ste præmien i alle 3 rk. var sponsoreret af Proshoppen

Årets spiller 2022 har samlet point fra Forår og Efterår.
A-rk 
Nr. 1 Michael Wrigth  265,22 point
B-rk
Nr. 1 John Fløistrup Andersen 232,99 point
C-rk
Nr. 1 Jan Holmgaard Christensen 245,20 point



De blev alle belønnet med en vandrepokal, der er en Champagne køler i Sølv – med medfølgende 1 fl. CAVA.
Herudover var der også en lille pokal til evigt eje. Der skal lyde et stort tillykke til de suveræne vindere.
Hvilket også gav et bragende bifald.

Herefter gik vi over til ”klappepræmier” og det giver altid en masse moro. Per Jensen fra Ricoh havde medbragt et par Flotte Caps og 2 
golfhåndklæder
Derudover var der bolde fra B/C Catering – og rødvin fra Brugsen – Vi siger en stor tak til alle vores sponsorer – som har støttet os – uden 
dem kunne vi 
slet ikke have så fine præmier. – Håber de vil gøre det i fremtiden.
Herreklubbens sponsorer: Hovedsponsor: Cafe Stalden – Proshoppen – sponsor Hul 8 og 10 – M.E.D. og Superbrugsen Tølløse
Præmiesponsorer: Bromølle Kro – BC/Catering – Holbæk Liftudlejning og Nykredit – Støt dem – de støtter os.

Herreudvalget siger tak for en dejlig sæson og håber i alle kommer igen til næste sæson – i hører nærmere

Herreklubben har startet den nye sim-golfsæson med hele 37 deltagere, som hver torsdag vil dyste på nogle af verdens bedste baner. Turne-
ringen er en
løbende match over 14 turneringsdage – hvor der bliver spillet i 2 rk.
Gert Jørgensen
Formand herreklubben

Herreklubben



I slutningen af januar kom Danmark heldigvis ind i en næsten normal hverdag, og vi kunne se frem til at afvikle opstartsmødet i slutningen af 
marts sammen med Herreklubben, 3 x fællestræning i april og månedsmatcher på helt normale vilkår, og det har vi virkelig nydt i fulde drag. I år 
fik afprøvet 2 helt nye holdspilleformer nemlig Average og Gul-bold.

Fællestræning i april                                                                                                                                       
De 3 x fællestræning i april var et tilløbsstykke, og vi fik atter fin og inspirerende undervisning af Jonas og Sofie. Der var fokus på putning, indspil 
og bunkerslag. Vi lærte en helt ny måde at anskue det gode put på. Det havde vi meget sjov ud af. Det er altid godt at få repeteret de tekniske 
detaljer efter vinterpausen og dyste lidt mod hinanden.

Spil på almindelige mandage                                                                                                                      
Vi har så vidt det var muligt sat hold på almindelige mandage. Her bestræber vi os på at blande medlemmerne, så man får spillet med så mange 
forskellige som muligt. Vi har indtryk af, at det fungerer rigtig godt, så det bliver vi naturligvis ved med at gøre. De fleste gange blandes holdene 
på kryds og tværs af handicap, og et par gange i løbet af sæsonen sætter vi holdene i handicaprækkefølge. 

Weekendturen                                                                                                                                                
I maj 2022 var 19 Midtgolfpiger på en herlig weekendtur, som gik til Fyn med spil i på banerne i Svendborg og Faaborg. Svendborg er en 
spændende parkbane med både bakker, flotte træer, vandhuller og dejlig natur. Flere steder på banen kan man se toget fra Odense komme forbi, 
hvilket gør banen lidt speciel. Faaborg er en meget kuperet bane, med enkelte blinde huller, men den har til gengæld nogle meget flotte udsigter, 
når man får kæmpet sig op på toppen af bakkerne.
Vi boede på Hotel Faaborg Fjord, som er et dejligt sted at overnatte. Der prøvede vi noget nyt - nemlig fri bar mellem kl. 16.00-18.00 på 
ankomstdagen, og det benyttede vi os sandelig af. Lidt senere på aftenen fik vi 4 velsmagende retter og kaffe med sødt. Nogle havde sågar 
overskud til en vinmenu, som de havde meget sjov med, da de selv skulle hente vinen i baren, hvilket ikke var helt rimeligt. Hotellet sørgede for, 
at vi fik en madpakke med ud på søndagsrunden. 
Stemningen var som sædvanlig munter og fyldt med latter. Ved 23.00 tiden gik de fleste til ro, mens GT-klubben gik i baren og holdt ud til over 
midnat. Det var en hyggelig og meget social weekendtur med fantastisk golfhumor. 

Venskabsmatchen                                                                                                                                                       
Midt i juni på en dejlig sommerdag drog 25 Midtgolfpiger op til Odsherred GK for at spille venskabsmatch mod Solvognspigerne. Vi spillede det 
bedste vi kunne, men måtte aflevere vandrepokalen. Det var en dejlig og hyggelig match, lige som det plejer at være, når vi mødes. 

Gul bold, Race to Bromølle Kro og årsmødet                                                                                                  
Kampen om at komme i top-8 i Race to Bromølle Kro var tæt, og det var nogle meget flotte gennemsnit, som spillerne havde præsteret. Vi havde 
den store glæde, at både lav- og højhandicapper var repræsenteret i finalen. Resten af Midtgolfpigerne spillede sideløbende med finalen Gul-
bold-match, og det blev en sjov oplevelse. Cirka halvdelen af holdene kom stolte hjem med den gule bold, hvor andre hold kun havde haft den 
gule bold med rundt på halvdelen af banen.
Årsmødet blev afviklet rimeligt hurtigt, da der var genvalg til udvalget. 

Skribent: Bente Møller på Midtgolfpigernes udvalgs vegne

Midtgolfpigerne



Midtgolfpigerne billeder



Tilmeld din kontingentbetaling til Betalingsservice (PBS) Har du ikke gjort det, så gør det nu via dette Link
Du skal kun tilføje dit medlems nr. – xxxx.(efter 147-)

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 30.11.2022, idet status pr. 1.12.2022 er bindende 
for 2023 og danner grundlag for opkrævningen i januar 2023.

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

Pas godt på hinanden.

Hilsen
Claus Carmel

Nyt fra kassereren

Klubmesterskab 2022
I weekenden 27. og 28. august blev der afholdt klubmesterskab i slagspil.

Resultaterne af klubmesterskabet blev følgende:

Klubmester damer:   Maria Trier  Runner Up: Eva Christensen

Klubmester herrer:  Lasse Sonne Nielsen Runner Up: Anders Maagaard

Udover det ordinære klubmesterskab blev der ligeledes afholdt rækkermesterskaber med følgende resultater:

Senior herrer:  Carsten Jensen  Runner Up: Hugo Nielsen

Midage herrer:  Søren Norlander  Runner Up: Ulrich Iversen

Veteran herrer:  Kell Mielow  Runner Up: Tommy Christensen

Veteran damer:  Birgitte Raaschou  Runner Up: Leila Nisted

I alt var der 49 deltagere, og efter mesterskabet bød klubben på frokost til alle deltagere. Efter frokosten var der præmieoverrækkelse.
Det var et par rigtig gode dage, men vi håber på at der næste år er endnu flere der ønsker at deltage i dette arrangement.

Mesterskaberne i hulspil var planlagt til at blive afholdt i weekenden den 17. og 18. september. Det lykkedes at afholde de indledende runder, 
men på grund af dårligt vejr, var vi desværre nødt til at flytte finalerne til et senere tidspunkt. Men det lykkedes til sidst af få både finalen for 
herrerne og damerne afviklet.

Klubmester herrer:  Lasse Hjort  Runner Up: Christian Wallin

Klubmester damer  Eva Christensen  Runner Up: Linda Rendeman

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=Fra%20nyhedsbrev%20-%20PBS%20betaling
mailto:claus%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrev%20-%20PBS
mailto:sekretariat%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrev%20-%20PBS


Onsdagsgolf har haft en rigtig god sæson

Onsdagsgolf har haft en rigtig god sæson 2022, hvor såvel øvede som begyndere har hygget sig på både 6-hulsbanen og på for9. 
Der er i alt gået 1.118 spillerunder fordelt på 26 spilleonsdage – et snit på 43 spillere pr. spilledag. Det er 4 mere i snit end i 2021. Et rigtigt flot 
fremmøde.
Det er Begynderudvalget, der står bag Onsdagsgolf, der primært er for nybegyndere, der endnu ikke har taget kortet hos Jonas og Sofie - de 
spiller på 6-hulsbanen. Når de har taget DGU kortet kommer begynderne på for9, hvor de lærer banen og klubben at kende, og de lærer, hvordan 
de skal opføre sig på banen til glæde for dem selv og andre golfspillere. Ud over begynderne har vi også inviteret medlemmer, der gerne vil spille 
9 huller.
For at begynderne kan få den bedst mulige start på golflivet og blive introduceret i vores klub, Midtgolf, spiller kaptajnerne en meget væsentlig 
rolle. Der er således både på 6-hulsbanen og på de 9 huller på hvert hold en kaptajn, der hjælper begynderne på rette vej med etik på banen, 
hvordan skal man placere golfbagen, så spillet bliver mest flydende, hvordan skal scorekortet udfyldes etc.
Derfor er vi kaptajnerne stor tak skyldig. Vi sendte en mail til alle medlemmer i foråret 2022, hvor man kunne melde sig som kaptajn i 2022. 13 
meldte sig som kaptajner på 9 huller, 11 som kaptajner på 6-hulsbanen. Efterfølgende blev der afholdt en kaptajn aften, hvor de etiske regler på 
golfbanen samt de svære regler omkring strafområder blev gennemgået. Vi har stort set hele sæsonen haft kaptajner til samtlige hold. Tusind tak 
for en stor og værdifuld indsats i 2022. Vi ser frem til sæson 2023, hvor vi håber på en lige så god hjælp fra kaptajnerne.
26. juni arrangerede vi en Sommerturnering med holdspillet Texas Scramble, hvor nybegyndere uden kort fik mulighed for at snuse til den store 
bane. Alle havde en hyggelig og sjov dag.

I Begynderudvalget har vi haft et godt samarbejde. Vi har nu fået et nyt medlem, Lene Justesen.

Begynderudvalget siger tak for alle, der har deltaget i Onsdagsgolf 2022. Vi ser frem til en ny sæson i 2023.

Begynderudvalget består af
Jørgen Jørgensen, formand
Henning Laen Sørensen, sekretær
Helle Aalund, mentor
John Erik Hansen
Jørgen Knudsen
Lene Justesen
Claus Carmel, bestyrelsesrepræsentant

Onsdagsgolf



I den forløbne sæson har der været 128 medlemmer i Seniorklubben.
Endnu en gang velkommen til de nye medlemmer der er kommet til i løbet af året.

Det har svinget lidt med fremmødet. Vi har været fra 79 til 48 spiller om tirsdagen

Vejret i denne sommer, har været perioder med tørke, blæst og enkelte regnbyger.

Der har været 28 tirsdage i år, og vi har haft tur til Rønnede og Brøndby.

I alt har der været 125 medlemmer der er mødt frem en eller flere gange, i løbet af sæsonen.

I år har det været et krav at tilmelding til tirsdagens spil skulle ske via golfbox.
.
I år har vi også indført at I kunne indtaste resultatet via mobilappen, det har i taget godt i mod, så tak for det.

Vi været opdelt i en A og B-række, hvor det var ens HCP der bestemte hvilken gruppe man kom i på spilledagen.

I år har der hver måned været en der har fået ”dagens bold” og der har også været præmier ved vores månedsafslutninger.

Lidt tal:
Aldersfordelingen er 3 er unde 60 år – 11 er mellem 60-64år, - 47 er mellem 65-69 år, - 60 er mellem 70-75 år, - 18 er mellem 76-79 år og der 
er 4 medlemmer på 80 år. Eller derover.

Der skal herfra lyde en stor tak til Hans Seth, der ikke ønskede at fortsatte sit arbejde i arbejdsgruppen.
Der skal også lyden en tak til Claus for hans indsats i Seniorklubbens arbejdsgruppe, Claus vil fortsat være tilknyttet arbejdsgruppen som ad hoc 
medlem.

Vi vil også sig velkommen til to nye medlemmer i arbejdsgruppen, nemlig Annette J og Jan G.

Arbejdsgruppen består nu af Annette R, Poul O, Jørn T, Annette J, Kjeld M og Jan G. og Claus C som ad hoc medlem.

Næste år vil vi, alt afhængig af vejret, starte første tirsdag i april, nemlig tirsdag den 4. april 2023 og vi slutter tirsdag den 10. oktober 2023.
Vi vil gerne sige tak til alle der har været med i løbet af året, til at få afviklet vores tirsdagsmatcher. 

Vi vil slutte med at sige tak til jer alle sammen og I ønskes et godt efterår – en god jul og et godt nytår – vi ses til april 2023

Golf Hilsen

Seniorklubben

Seniorklubben 2022



Hvad er Regionsgolf?:
Det er den største holdturnering for klubgolfer i Danmark.
I 2022 har der været 165 klubber som deltog, der har været 997 hold som har spillet 2.940 matcher med ca. 10.000 spillere, der spilles i Øst og 
Vest Danmark

I Midtgolf har vi haft 114 tilmeldte i alt, hvoraf 54 + reserver har deltaget med 9 hold. De har spillet 48 matcher.

Af de 9 hold blev 5 hold puljevindere, tillykke til jer der blev puljevindere.

Puljevinderen skulle så spille om hvem der i rækken kunne gå videre til landsfinalen i rækken, der blev spillet den anden weekend i september 
på Midtsjællands golfbane. De der spillede i landdelsfinale og kunne kalde sig Sjællands mester i deres række.

Her gik Midtgolfs hold i B-rækken og i D-rækken videre til landsfinalen.

I landsfinalen spilles der mod hold fra Regionsgolf Danmark Vest.

Midtgolf holdet i B-rækken tabte desværre deres final med resultatet 5-6 til Silkeborg Ry golfklub.

Midtgolf holdet i D-rækken vandt deres finale over Langesø golfklub med resultatet 11-0.

TILLYKKE TIL JER DER BLEV DANMARKSMESTER I REGIONSGOLF 2022.

Tak til alle jer der i løbet af denne sæson har ydet en indsat i forbindelse med spil i en regionsgolf match, eller på anden måde har været med i 
afviklingen af regionsgolf i 2022

Tak til Preben G. Andersen for hans store indsats som regionsgolf koordinator, Preben har ønsket ikke at fortsætte med den opgave.

DERFOR DENNE EFTERLYSNING:

Vi efterlyser en ny regionsgolfkoordinator, hvis du vil vide mere omkring denne opgave eller gerne være Midtgolfs nye regionsgolfkoordinator så 
kontakter du Claus Carmel på e-mail claus@midtgolf.dk eller tlf. 21229422 

Der vil snarest blive udsendt forhåndstilmelding til deltagelse i regionsgolf 2023.

Regionsgolf 2022



I forbindelse med diverse foreslåede ændringer til banemarkeringer etc. tidligere på året,  var der også forslag omkring forholdene 
ved hul 7 samt søen i dog leg’et. På et møde med Hans Larsen og Jesper Rej, kom Hans Larsen med en helt anden løsning end blot 
udvidelse af rough området som foreslået. Hans Larsens forslag gik på at forlænge rækken af træer i højre side langs fairwayen, så 
alle bliver tvunget til at følge den spillelinje som hullet egentlig er designet til for at opfylde kravene til at det er et Par 5 hul. 

Det affødte et forslag om at omlægge hele trekantområdet imellem hul 6 og 7 til et ”miljøområde” med røde pæle med grøn top, og 
tilså det hele med en engblanding., Det vil gøre området meget smukkere, og da der ikke må hentes bolde, men droppes hvis man 
krydser grænsen, vil det reducere lede tiden betydeligt på det hul, og dermed bidrage til bedre flow.

Bestyrelsen søgte efterfølgende DGI’s foreningspulje om 30.000 kr som er blevet bevilget.

Det er aftalt med Hans Larsen at arbejdet påbegyndes snarest inden vinter – vejret p.t. er ideelt til at få det gjort. Området er allere-
de blevet sprøjtet ned for at slå græsset ihjel, og skal efterfølgende fræses. Så hvis man pludselig ser maskinaktivitet i området, så 
kender i nu årsagen. 
Hans Larsen har skaffet træer som kan leveres i december. Hvis vejret arter sig uden for megen frost skal de bare i jorden med det 
samme. Så vær forberedt på at vi indkalder til en plantedag når tiden er til det.  
Det vil naturligvis have indflydelse på baneguide og måske også bane ratingen, men det bliver der taget hånd om i regeludvalget i 
løbet af vinteren, så alt er på plads til sæsonstart 2023. 

Bunkeren ved Hul 3 indeholder mange sten. Det skyldes formentlig at der har været en rest sten på ladet da bunkergruset i sin tid 
blev leveret.  Planen er at få udskiftet gruset, så man ikke får ødelagt sit sandjern. 

På 6 hulsbanen er Teestederne i en meget dårlig forfatning og de udslagsmåtter der er, er meget slidte. Teestederne skal omlægges 
og udvides så de bliver mindre nedslidte og nemmere at vedligeholde. Arbejdet med dette forventes påbegyndt her i vintermåneder-
ne, og der er allerede bestilt ler fyld som skal benyttes i bunden. Der er således håb forude for at det kan blive godt igen 

Når Jesper Rej siger til, overgår vi til vintergreens og 12 hullers bane flow for vinteren så vi forhåbentlig kan genåbne banen i flot 
stand til foråret. 
Vi informerer løbende på info skærmen (som desværre p.t. er i udu), men man kan se samme information på forsiden af Hjemmesi-
den, så følg med der hvis du er i tvivl.

På vegne af baneudvalget 
Erling Hviid

Nyt fra baneudvalget

http://midtgolf.dk
http://midtgolf.dk


Trackman Centeret

MidtGolf Trackmancenter med 4 simulatorer er normalt åben fra 1. oktober og til 1. april, eller ifølge aftale med anlægsejer Hans 
Larsen mobil 24 26 11 98.
Den daglige åbningstid er typisk fra 09:00 til 22:00
Generelle Simulatorpriser 1/11 - 31/3 
• Mandag til torsdag før kl 16                      200 kr pr time
• Mandag til torsdag fra kl 16 til 22              350 kr pr time
• Fredag hele dagen                                   200 kr pr time
• Lørdag og Søndag før kl 10 og efter kl 18  200 kr pr. time
• Lørdag og søndag fra kl 10 til kl 18           300 kr pr time
• 
Priser for MidtGolf’s  fuldtidsmedlemmer (Seniorer, juniorer og ynglinge)
Ved køb af MidtGolf Trackmancenter Medlemskort til 1000 kr.
 Individuelt spil i perioden 1/11- 31/3: 50 kr. pr time
 Køb det HER via Golfbox
 
BOOKING OG BETALING
Individuelle tider SKAL bookes i Golfbox.
Betaling skal ske samtidig med bookningen i Golfbox.
Hvis en booket tid skal annulleres / slettes, skal du senest dagen før den bookede tid, sende en e-mail til claus@midtgolf.dk. Så 
tiden kan blive slettet og betalt beløb kan blive tilbagebetalt. Har du betalt via MobilePay, skal du oplyse bankkonto hvortil beløbet 
skal indsættes.

Normal spilletid for 18 huller er 1 time pr. spiller på et hold.
For yderligere information kontakt Hans Larsen på 24 26 11 98.

Simulatorgolf 2022

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3676533/info
mailto:claus%40midtgolf.dk?subject=Fra%20nyhedsbrev%20-%20Simulator


Randers golf klub inviterer igen i år Midtsjællands Golfklub til at deltage i turnerings-samarbejdet  ”Venskabsturnering for hold - Greensome på 
udebane” 2023. 

Turneringen giver de deltagende klubber mulighed for at tilbyde en uformel holdturnering, hvor der også er plads til højhandicappere og mere 
uerfarne spillere. Der spilles hulspil og greensome med handicap i et sjovt tripple-six format. Et hold stiller med 6 personer til hver kamp. Det er 
ingen begrænsninger på holdets sammensætning.

PR materiale på hjemmesiden til klubberne
For at gøre det endnu nemmere for klubberne at deltage, har vi lavet  ”PR materiale”, som kan hentes på vores hjemmeside. På https://ven-
skabsturnering.dk/download/ kan I downloade A3 poster og Flyers lige til at printe og lægge frem i klubben eller sende i et nyhedsbrev. Dokumen-
terne er redigerbare og I er velkomne til at tilpasse dem.

På vores hjemmeside finder I også link til Facebook opslag, som I kan dele på klubbens facebook side og mere behøver I faktisk ikke at gøre for 
at promovere turneringen over for jeres medlemmer. Link til facebook opslag
Holdene kan tilmelde sig selv via golfbox. Link findes på hjemmesiden under ”tilmelding”.
Hvis Midtsjællands Golfklub vil deltage modtager I senere et ”infoark”, hvor I nemt kan udfylde de oplysninger, vi behøver for at kunne afvikle 
turneringen. Her vil I også kunne tilmelde hold, hvis I vil have kontrol over hvem der deltager, og sammensætningen af de forskellige hold.

4 kampe i 2023
Vi har spurgt deltagerne og 80% ønsker at der spilles 4 eller 5 kampe, så vi har besluttet at der i 2023 spilles 4 eftermiddags kampe i 4 fastlagte 
weekender. 2 før sommerferien og 2 efter. Se datoer på hjemmesiden. www.venskabsturnering.dk

Det koster 300 kr. og 2 greenfee billetter pr. tilmeldt hold i 2023. I vil senere blive spurgt om fakturaen på de 300 kr. skal sendes til Kaptajnerne 
eller sekretariatet. Greenfee billetter bliver brugt som præmier i puljerne.

Turneringen skal bruge 6 starttider pr. tilmeldt hold (et regionsgolf skal bruge 15 tider) og vi skal kunne benytte jeres bane på mindst en af de 
8 mulige spilledage. (lørdag eller søndag eftermiddag). Først den 31. marts skal vi vide, hvilke dage vi må benytte jeres bane. Så I kan placere 
vores besøg de dage hvor I ikke har andre aktiviteter.

Vi håber at vi bliver flere klubber i 2023 og vil blandt andet via Facebook annoncer og omtale i golf pressen, forsøge at udbrede kendskabet til 
turneringen.

Fakta:
• Tilmeldingen for hold lukker den 31 marts. Vi vil gerne vide om Midtsjællands Golfklub ønsker at deltage i samarbejdet så tidligt som  
 muligt. Viser det sig at I ikke kan stille med nogle hold er der ingen forpligtigelser.
• I 2022 var der 3x så mange klubber tilmeldt som i 2021. I alt 14 klubber i 2022.
• 46% af spillerne var kvinder.
• 1/3 del af spillerne havde handicap over 28.
• Alle hold havde spillere på hcp 32 eller højere (51 som den højeste). Alle hold havde mindst en spiller på hcp 25 eller bedre.
• 20% af holdene var tilmeldt til 2023, dagen efter sidste spillerunde :-)
• Vi måtte sige nej til 4 klubber i 2022, fordi kørselsafstanden  for holdene ville blive for stor. (mere end 1 time) 

HVIS NOGEN I MIDTSJÆLLAND ØNSKER AT DELTAGE I DENNE TURNERING BEDES I KONTAKTE LENE I SEKRETARIATET

Mvh Carsten Nørgård
Venskabsturnering for hold - Greensome på udebane
Randers Golf Klub
Tlf 30242138

Venskabsturnering for hold

https://venskabsturnering-dot-yamm-track.appspot.com/29th_i6kuf-vc8kyBXk_vmiVzLUYJf3lWTtRLKF4uFhhUMeKogwFBPYfXaI-bZsNKO9fkZ1k3TB-6ZrQks_merZFuh-ESho01xUkQKeYTdQvbjWJfRpUmZ1bwtwubEtam1Jtj-oWDkgT2RXXhIJV663ekVKLlwTrjILVg_IWS51URkKVq0mYRqwBfDWOBW0fCqfuKaJDyOgYJwY98Az610oIiYEe-UTDWVJNMTc4J_WHMJWy-RUnQDcsLrajCzJCMWTXeXTW0R6AnJZu7Ho9Edl4K02gO9kdZHaa3TRDYvQ
http://www.venskabsturnering.dk


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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