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Torsdag d. 5. aug.  UDFLUGT   Stableford 

Midtsjællands Golfklub ca. 9 km syd for Holbæk. 

Morgenkaffe med tilbehør, Greenfee, frie træningsbolde og gratis Bogey,  

samt 3 stykker smørrebrød,  pris i alt kr.  325,-   tilmelding og betaling via Golfbox. 

Vi er pt. 21, vi skulle gerne være 24, og det er der Bogey til. 

Morgenkaffen serveres kl. 08.00 ved den gamle Frederikssund bro ved BI Lidt. 

Kør derefter over Skibby ned til Holbæk motorvejen. 

Start kl. 10.00 på flere huller om muligt. 

Præmier som normalt torsdag  plus nærmest flaget på 2 huller. 

Grundet udflugt er månedsmatchen flyttet til d. 12. aug. 

 

Torsdag d. 12. aug. Stableford,  Månedsmatch, uddeling af vundne præmier, Gul Tee. 

Vi har nu 2 gange prøvet at flytte alle torsdagens deltagere ind i turneringsmodulet. Man bibeholdt 

de spillere man havde booket med og ca. samme starttid. Det gav mange fordele, var man booket 

alene blev man sat sammen med andre og med hensyn til registrering af scorekort var det 

tidsmæssigt meget nemmere når spillerne var oprettet i turneringsmodulet, evt. huller i tiderne blev 

fyldt op, det gav også mulighed for at alle starttider kunne køre med 10. min. interval. 

De næste gange flytter vi ikke spillerne ind i turneringsmodulet, man modtager heller ikke en mail 

med starttid og singler vil ikke blive sat sammen med andre. 

Spillere som selv booker en tid udenfor turneringsmodulet spiller med 7.5 min. interval, spillere i 

turneringsmodulet spiller med 10 min. interval. 

Booking i turneringsmodulet kunne være et tilbud til alle dem som ønsker at spille vintergolf, man 

kunne spørge bestyrelsen om det var muligt at få en fast time hver torsdag. Dette kunne admini-

streres af herreklubben og være et tilbud til alle AGC´s herre uanset medlemskab af herreklubben.  

 

Torsdag d. 19. aug. ÅBEN HERREDAG sponsor BYGMA Frederiksværk 

 

Torsdag d. 26. aug. Stableford 

 

Torsdag d. 2. sept. Hallington Gul Tee 

 

Torsdag d. 9. sept. Stableford Gul Tee  Månedsmatch, uddeling af vundne præmier. 

 

Lørdag d. 11 sept.  Golf – Bridge 

Max 48 deltagere 

Om formiddage Greensome om aftenen Bridge.i 2 rækker 

Match fee for hele dagen kr. 50,- som går ubeskåret til præmier. 

Præmier til: vinder af Golf, vinder af Bridge og samlet vinder af Golf - Bridge. 

Der spilles ikke med skærme og heller ikke mundbind. 

Der spilles med EBD lagte kort, kortfordelingerne kan efterfølgende ses på hjemmesiden. 

Kl. ca. 17.30 serverer Tom & Julie:  Helstegt kalvefilet med dijon-rosmarin creme bagte rodfrugter 

& små kartofler, Provencalske urter og Mixet grøn salat. 

Kaffe & Kage i pausen,  pris pr. Couvert  kr. 198,-  

Tilmelding og betaling for hele arrangementet sker via Golfbox.  Pris kr. 248,- 

 

Torsdag d. 16. sept.   Stableford  Rød Tee 

 

Torsdag d. 23. sept.   Stableford  Gul Tee 

 

Torsdag d. 30. sept.   Stableford  Gul Tee 

 

Torsdag d. 7. okt. afslutningsmatch, naturligvis som vi plejer, der kommer mere info. 

 



Hilsen Knud. 

 


