
Nyhedsbrev nr. 2. 2021. 

      19. april 2021 

Kære Mk Seniorer. 

Med forårets tid går vi en lysere tid i møde, det glæder vi os rigtig meget til. Forsamlingsloftet inden døre 

bliver først hævet til 100 den 11.juni og vi kan derfor først holde en rigtig åbningsturnering efter denne 

dato samt afholdelse af generalforsamling. 

Vi har dog, for at komme i gang med vores klubliv, på bestyrelsesmødet den 15.4. besluttet flg.  

 Vi starter med at spille i MK regi torsdag, den 29.april kl. 8.30. 

 Tilmelding på golfbox under Klubturnering - MK senior fra torsdag morgen ugen før og indtil onsdag 

kl. 12. Når turneringen er sat, får I senere om onsdagen besked, på mail, om, hvem I skal spille 

sammen med og på hvilket hul, I skal starte. 

 I skal være klar til at slå ud på hullet kl. 8.30.  

 I udskriver selv scorekort og går ud til starthullet. Husk max 5 i lokalet og ikke at samles udenfor 

hverken før eller efter spillet. 

 Der vil være db. Start på samtlige par 4 huller på de bageste 9 huller samt på hul 1. Endvidere kan 

hul 9 tages i brug såfremt vi er flere end 68 spillere. 

 Tag evt. en provisorisk bold med, led ikke for længe og sørg for ikke at sakke bagud. 

 Sidste hold der turner ved hul 1 skal give Malene besked herom. Sidste hold skal turne senest kl. 

10.50. 

 De udfyldte og underskrevne scorekort afleveres efter spillet i plastboksen på skranken lige ved 

indgangsdøren.  

 Jeres score bliver indberettet og der vil være præmier til de 3 bedste score i hver række. Vi inddeles 

i 3 lige store rækker. 

 Præmierne vil stå klar torsdagen efter med navn på. 

 Der betales ikke matchfee. 

 

Generalforsamling: 

Dato vil senere blive oplyst. Dagsorden med bilag er lagt på MK Seniors hjemmeside. Her vil turneringspro-

grammet for 2021 også blive lagt ind. 

 

Medlemmer: 

Mk senior er den største ”Klub i Klubben”. D.d. har 90 betalt kontingent. På medlemslisten står 120 navne, 

så 30 overvejer fortsat medlemskab.  

Vi byder velkommen til Else Østergaard, Vibeke og Jørgen Strøm. 

 

Frivilligt arbejde: 

Rigtig mange seniorer yder frivilligt arbejde i Ribe Golfklub. Der er ophængt beskrivelse og skema over op-

gaver på den første opslagstavle i den lange gang. Der er plads til nye, tal sammen, dan teams og skriv jer 

på listen. (Se evt. afsnit i den skriftlige beretning.) 

 

Evaluering af start på de bageste ni huller. 

Turneringsledelsen vil gerne have jeres tilbagemeldinger på, hvorledes den ugentlige turnering forløber. 

Har forløbet været fint, har der været problemer, hvor og evt. løsningsforslag. 

Jeres tilbagemeldinger vil vi bruge, når ordningen skal evalueres i løbet af sommeren. 



 

Vi håber vi kommer godt i gang og som det ser ud pt. Vil det være muligt at starte rigtig op den 24. juni. 

Herom senere. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Anna 


