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Århus-Horsens    Silkeborg-Vejle 
 

 

Kære medlem af Midtjysk Old Boys Golfklub 

 

I denne sæson skal der være fest! 

 

Udover vort ”normale” program med spil på alle 4 baner, 1 udflugt og 

generalforsamling på fremmede baner, skal vi i denne sæson også fejre vor klubs 50 

års jubilæum. 

 

Den 28. marts 2022 – som er jubilæumsdagen - vil vi på behørig vis markere jubilæet 

i Silkeborg Ry Golfklub (Ry). Invitation og program udsendes senere 

 

I dagene 22. – 24. maj er der arrangeret tur til Gut Apeldör i Tyskland, hvor alle 

opfordres til at deltage. Se invitation på www.mobg.dk 

 

Turneringsplanen for 2022 er klar og kan ses på hjemmesiden www.mobg.dk under 

menupunkt ”Matchplan”. 

Husk! 

Seneste mødetidspunkt er kl. 08:30, hvis ikke andet er oplyst. 

 

Velkommen til nye medlemmer: 
 

 Aarhus  Ingen nye 
 Horsens  Johnny Midtgaard 
 Silkeborg  Ingen nye 

 Vejle  Cyril Kristensen 
 

Alle vi gamle medlemmer glæder os til at hilse på dig, og håber, at du også vil få stor 
glæde af MOBG-fællesskabet. Vi glæder os alle til den nye og spændende sæson. 
 

Spilleformen er stableford og vi går så vidt det er muligt i ”4-bolde” opdelt i to lige 
store rækker. 

Den enkelte spiller skal sikre, at scorekortet er korrekt udfyldt, herunder påført række 
A eller B. Der kan max tildeles 36 slag. 

Mangelfuld udfyldelse af scorekort kan medføre diskvalifikation. 
Turneringslederen i den aktuelle turnering har den endelige afgørelse i alle 
tvivlsspørgsmål. Der spilles efter DGU´s regler. 

 
Medlemmerne har mulighed for at vælge at starte fra rød tee (som også kan være 

46/48/50, afhængig af klub). Hvis du har dette ønske skal det meddeles inden 
sæsonstart til formanden (Finn Lund) og gælder ”hele sæson 2022”. Adressen er 
finnogjette@gmail.com. 

 
Præmierne (god rødvin) til de 6 bedste i hver række uddeles i forbindelse med den 

efterfølgende frokost. 

http://www.mobg.dk/
http://www.mobg.dk/
mailto:finnogjette@gmail.com
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Kontingent for 2022 er fastsat til kr. 700,- kr. som bruges til præmier samt tilskud til 

nogle af matcherne. 
 

Samtidig med indbetaling af kontingent vil vi bede de medlemmer, som har 

tilmeldt sig Gut Apeldör turen, at betale deltagergebyr for denne tur (kr. 1.200-). 

Beløbet – kr. 700 eller kr. 1.900 (1.200 + 700) indbetales senest den 1. 

marts 2022 til Midtjysk Old Boy Golfs konto i Danske Bank, konto 9570 12737513, 

eller via Mobile Pay, nummer 450835. 

Husk! At angive efternavn, ”DGU” nummer  - og ved ”matchbetalinger” også 

spillested. 

Pris for deltagelse i en ”normal” matchdag på udebane er kr. 300,- og på 
hjemmebane kr. 150,-. 
  

Vedr. deltagelse i planlagte klubturneringer 

ALLE medlemmer (60) deltager i de planlagte turneringer medmindre der er meldt 

afbud! 

 

Afbud meddeles på følgende måde: 

Senest mandag kl. 18:00 - før matchdagen (torsdag) skal ”turneringslederen” (se 

matchplan) have modtaget en mail med afbuddet. Lokalformanden skal have en kopi! 

Ved for sent afbud betales et gebyr på kr. 300 som indbetales på klubbens 

konto/mobile pay – se ovenfor 

 

Det er kutyme, at der i hver bold spilles om en omgang øl, således de to spillere med 

laveste score giver en øl/vand til de to spillere med højeste score. I en ”3-bold” giver 

spiller med laveste score til spiller med højeste score. Nummer to må klare sig selv! 

Se i øvrigt ”Matchbetingelser” på hjemmesiden. 

 

Generalforsamling: 

I forbindelse med matchen og sæsonafslutningen i Ikast den 6. oktober afholdes 

generalforsamling med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab jf. §6 

4. Behandling af budget, fastsættelse af medlemskontingent og matchfee  

    for næste år 

5. Behandling af indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer 

6. Valg til kasserer og præsentation af bestyrelsen 

7. Valg af revisor og webmaster 

8. Eventuelt 
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Bestyrelsen ønsker alle en god MOBG-sæson og opfordrer til stort fremmøde hver 

gang.            

Vedlagt! 

Matchplan. 

 

Til slut vil jeg lige efterlyse en god ide til ”moneymaking” projekt. Vi har tidligere tjent 

lidt penge til klubben ved at sælge polotrøjer og golfbolde. Har du en god ide og 

måske også mulighed for at hjælpe, så kontakt mig venligst.  

 
Med venlig hilsen  
og på gensyn i Ry den, 28. marts 2020 

Finn Lund 

 

Bestyrelsen ønsker alle et godt jubilæumsår 

 

Finn Lund  Henrik Myhre Villy Steinicke  

Vejle  Horsens  Silkeborg 

Jens Anker Tvedebrink Holger Simonsen Wilhelm Krarup 

Silkeborg  Vejle  Aarhus 

 

 

NB!  
Har du været på hjemmesiden (www.mobg.dk) eller vor FaceBook gruppe (MOBG) for 

nylig? 
Har du Ros/Ris eller ønsker, hører vi gerne fra dig - kontakt webmaster Jens Anker 

Tvedebrink eller Finn Lund.  
 

http://www.mobg.dk/

