
Nyhedsbrev nr. 2. 

25.marts. 2022 

Kære MK seniorer. 

Foråret er på vej, og vi glæder os alle til at vi snart kan spille i lunt og mildt vejr.  

Vi vil gerne byde velkommen til 4 nye medlemmer: Sine Marie Møller og Bjarne Nielsen samt Ben-

ny og Jens Okholm.  

Baneeudvalget udsendte forleden orientering om forventet åbning af sommergreens senest den 

8.april. 

Vi har derfor på bestyrelsesmødet den 24.3. besluttet at udsætte sæsonstart til torsdag, den 7. 

april. Vi vil gerne starte sæsonen på sommergreens, så vi i lighed med tidligere år kan spille hold-

spil.  

Efter spillet serveres 3 snitter 1 øl/vand/vin, kaffe og småkager. Pris for deltagelse er 50 kr. bedes 

betalt senest onsdag den 6. april ved tilmeldingen på golfbox. Tilmelding skal ske senest kl. 12. 

Konto nr. i Skjern Bank: 7780 – 6467369. 

Fra 1. april træder de nye regler for gunstart i værk.  
 

 Vi skal primært slå ud fra ulige huller. Der må dog ikke være dobbeltstart på hullerne. 

 Vi skal være klar ved hullerne kl. 9.00 

 Der er lavet en plan for, hvilke andre huller vi må bruge og turneringslederne opsætter tur-
neringerne efter denne plan. Planen må ikke afviges. 

 Der skal flettes ved hul 1. 

 Der afsættes 7 – 8 min. mellem hver start på hul 1.  

 Der må ikke drives ud fra hul 1 inden green på hul 1 er forladt. 

 Der skal spilles Ready Golf, hvilket indebærer, at vi hurtigt skal være fremme ved egen 
bold, ikke lede for længe, tage en provisorisk bold med. Vi skal hurtigt forlade greens, note-
re score på kortet ved næste teested, evt. slå ud før notering og huske at stille vore vogne 
og køretøjer nærmest udgang til næste hul. 

 En hurtigere bold skal altid lukkes igennem. 
 

Afvikling af spillet efter de nye regler vil blive evalueret første gang den 28. april. Vi vil således ha-
ve mulighed for at spille 3 gange inden evaluering.  
 
Der afholdes en kort orientering kl. 8.40, hvorfor scorekort skal være afhentet senest kl. 8.35.  
Scorekortene vil ligge klar til afhentning i klublokalet. 
 
Årskontingent på 275 kr. skal være betalt senest 1. april 2022. Konto nr. Skjern Bank 7780- 
6467369 
 
Vel mødt og bedste hilsner 
Anna Pedersen 


