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VELKOMMEN TIL MIDTGOLFPIGERNE 
 

 

 

Vi er en flok friske og golfglade kvinder, der spiller på kryds og tværs af alder og handicap. Vi bestræber os på 

at være en af Danmarks hyggeligste dameklubber. Det sociale samvær er altid i centrum, og vi hygger efter 

dagens runde. Nogle spiser et måltid mad, andre nyder et glas vin, en kold øl eller en kop kaffe. 

MIDTGOLFPIGERNES FORMÅL ER AT:  

• Styrke fællesskabet blandt Midtgolfs kvindelige golfspillere  

• Give nye medlemmer mulighed for at udvide golfnetværket 

• Spille golf på kryds og tværs af handicap og alder 

• Afvikle forskellige matchformer i løbet af sæsonen 

• Sætte det sociale samvær i højsædet 

HVEM KAN VÆRE MED?                                                                                                                                  

Alle kvindelige medlemmer af Midtsjællands GK over 18 år med et gyldigt DGU-kort og et max. handicap på 

48 ved indmeldelsen er velkomne. Du skal have betalt seniorkontingent. 

HVEM ER MED I MIDTGOLFPIGERNES UDVALG? 

• Bente Møller, formand 

• Birgitte Raaschou, kasserer 

• Susanne Simonsen, kontaktperson 

• Elva Vang 

• Grete Sether 

HVEM KAN MAN KONTAKTE OG HVORDAN?                                                                                                             

Du er velkommen til at ringe til Susanne Simonsen på tlf.nr. 40 25 54 27. 

Har du spørgsmål eller gode ideer, er du også meget velkommen til at skrive til os på vores fællesmail: 

midtgolfpigerne@midtgolf.dk 

HVAD KOSTER DET AT VÆRE MED I 2023 OG HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM?                                                                                                         

Indbetal 300,- kr. på vores konto-nr.: 6682 0011543286 i Sparekassen Kronjylland. Betaling kan kun ske via 

netbank (ingen kontanter). HUSK AT OPLYSE BÅDE NAVN OG MEDLEMSNUMMER.  

Betalingsfristen er 24. marts 2023 

HVORNÅR SPILLER VI?                                                                                                                                                                                                                                               

Mandag er fast spilledag. Vi slår vi ud mellem kl. 09.30-10.30 og kl. 16.10-17.10. Det er muligt at spille 9 eller 

18 huller om formiddagen og 9 huller om eftermiddagen. Ved banepleje starter formiddagsholdet mellem kl. 

12.00-13.00. 

I enkeltstående tilfælde kan man gå ud sammen med en anden Midtgolfpige på et alternativt tidspunkt og 

stadigvæk blive registreret i Race to Bromølle Kro. 

For at din score kan tælle med i Midtgolfpigernes sæson, skal din markør altid være en anden Midtgolfpige. 
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HVORDAN TILMELDER MAN SIG?                                                                   

1. Log på GOLFBOX, og tilmeld dig under KLUBTURNERINGER, MÅNED, DATO OSV. Man kan vælge mellem 

9 eller 18 huller om formiddagen og 9 huller om eftermiddagen på almindelige mandage. Ved 

månedsmatcher kan man vælge mellem 9 eller 18 huller, som spilles om eftermiddagen. 

Har man brug for at komme ud i en af de første eller sidste bolde både formiddag og eftermiddag, så sender 

man os i god tid en mail med sit ønske, så vi kan tage højde for det, så vidt det er muligt. 

Tilmeldingsfristen er altid fredag kl. 12.00 

Udvalget sætter holdene i Golfbox senest dagen før, og sender startlister ud.  

SPILLER-SCOREINDTASTNING – HVORDAN FUNGERER DET? 

I år laver vi startlister til alle matcher. Alle spillere får tildelt en unik 7-cifret spillerindtastningskode sammen 

med startlisten. Med koden kan spilleren komme ind på en indtastningsside, hvor spilleren kan indtaste 

scores for alle spillere i bolden, og det er derfor kun nødvendigt, at en enkelt spiller i bolden taster scores. 

HVAD GØR MAN MED SINE FYSISKE SCOREKORT?                                                                                                      

På almindelige mandage afleverer man sit scorekort i Midtgolfpigernes postkasse i starterhuset. Scorekort 

skal være afleveret senest kl. 19.30. 

Ved månedsmatcher afleverer man sit korrekt udfyldte scorekort straks efter ankomst til klubhuset til 

Midtgolfpigernes Udvalg. 

Scorekort skal, så vidt det er muligt altid, underskrives af både spiller og markør. Scorekort skal afleveres 

hver gang, man spiller i Midtgolfpigernes regi. 

VIGTIG INFO VEDR. MÅNEDSMATCHER                

Den første mandag i hver måned på nær juni afvikler vi månedsmatch. Vi spiller 18 huller med gunstart kl. 

16.00. Mødetid i klubhuset er senest kl. 15.30. Der er briefing kl. 15.35 og kl. 15.40 følges man ud til de 

forskellige starthuller. Der er gunstart for 9-hulsrækken kl. 17.30. Mødetid i klubhuset er senest kl. 17.10. 

Der er briefing kl. 17.15, og straks derefter følges man ud til de forskellige starthuller.                                                         

Udvalget printer scorekort, som man afhenter i caféen. Hent det ved ankomst til klubben, inden du pakker 

ud eller varmer op, så ved vi nemlig, at du er kommet og vil være klar til tiden. 

NB: Der er præmier til nummer 1, 2 og 3 i både A- og B-rækken samt lodtrækningspræmier. Der er også 

præmier til tættest flaget på udvalgte huller. 

Bagefter hygger vi med spisning og uddeling af præmier.  

FEJRING AF BEDSTE FREMMØDE I LØBET AF SÆSONEN                                                                             

Ved afslutningsmatchen belønner vi de Midtgolfpiger, der i henholdsvis 1. halvår (april-juni) og 2. halvår (juli-

oktober) har været mest aktive. Deltagelse i følgende arrangementer giver et lod i fremmødepuljen: 

• Spil om mandagen                                                                                                                                                           

• Månedsmatcher (april, maj, juli, august, september og oktober)      

• Weekendtur 

• Dagstur til en af vores venskabsklubber 

• Venskabsmatch                                                                                                                                                            
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FEJRING AF DAGENS VINDERE PÅ ALMINDELIGE MANDAGE                                                                                                            

På almindelige mandage præmieres dagens vindere i 9-huls-rækken og i 18-huls-rækken med en logobold. Er 

der flere vindere, så får alle vindere en logobold. Disse bliver delt ud løbende ved månedsmatcher og 

afslutningsmatchen. 

HVAD GÅR RACE TO BROMØLLE KRO UD PÅ?                                                                                             

Det er en løbende turnering, hvor alle Midtgolfpiger har mulighed for at kvalificere sig til sæsonfinalen. Det 

handler om at deltage min. 12 gange i løbet af sæsonen. Man bliver løbende registreret i Golfbox på listen 

Orders of merit / Midtgolfpigerne – Race to Bromølle Kro.  

1. Årets 8 bedst placerede Midtgolfpiger deltager i finalen, som spilles over 18 huller.  

2. Man skal have afleveret min. 12 scorekort for at kunne komme i betragtning til at deltage i finalemat-

chen. Når man har afleveret f.eks. 14 scorekort, så falder de 2 scorekort med lavest score automatisk 

væk i Golfbox. Dvs. at det er kun de 12 bedste scores, der tæller, altså når man har afleveret min. 12 sco-

rekort. 

3. Alle scorekort skal afleveres – ikke kun de gode. 

4. Sæsonfinalen spilles samtidig med afslutningsmatchen.  

5. Vinderen er den Midtgolfpige, der har scoret flest point over 18 huller og med lavest handicap ved point-

lighed. 

Præmie: Vinderen af Race to Bromølle Kro får et gavekort på en middag for 2 på Bromølle Kro. Der vil også 

være gode præmier til resten af finalisterne. 
 

 

PROGRAM FOR 2023 
 

 

AKTIVITET 
 

DATO 
 

TIDSPUNKT 
 

Opstartsmøde med kaffe & kage 
 

14. marts 19.00-20.00 

April-match m/spisning 
 

16. april 09.00 

Maj-match m/spisning 
 

1. maj 16.00 
 

Fællestræning med PRO’erne  
 

4. maj 17.00-18.00 
18.00-19.00 

 

Fællestræning med PRO’erne  
 

11. maj 17.00-18.00 
18.00-19.00 

 

Fællestræning med PRO’erne  
 

25. maj 17.00-18.00 
18.00-19.00 

 

Weekendtur til Fyn (se info på hjemmesiden) 
 

3.-4. juni Info følger 

Venskabsmatch på hjemmebane mod Solvognspigerne 
fra Odsherred GK m/spisning 
 

19. juni Info følger 

Juli-match m/spisning 
 

3. juli 16.00 

Dagstur til Skovbo GK  9. juli  10.00 
 

August-match m/spisning 
 

7. aug. 16.00 

September-match m/spisning 
 

4. sept. 16.00 

Race to Bromølle Kro finale + afslutningsmatch 
m/spisning 
 

1. okt. 09.00 

                                                                                         


