
Midtjysk Old Boys Golf 2019 

Silkeborg, den 14. marts 2019 

Kære medlemmer af Midtjysk Old Boys Golfklub 
 

Turneringsplanen for 2019 har længe været klar og kan ses på hjemmesiden www.mobg.dk, under punktet 

matchplan. Den er også vedhæftet denne mail. Bemærk, at Samsø er flyttet fra oprindelig udmeldt den 20. 

juni til den 13. juni.  

Velkommen til flere nye medlemmer: 
 
 Kim Bjerre  Aarhus 
 Morten Sø   Aarhus 
 Tom Bagger Pedersen Vejle 
 Hans Erik Duschek-Hansen Vejle 
 Jan Adler Hansen Vejle 
 Erik Mikkelsen  Silkeborg 
 Henrik Tonnisen Silkeborg 
 Åge Klitte  Silkeborg 
 Og i skrivende stund mangler der at blive valg et nyt medlem i Horsens og i Vejle. 
 
Alle vi gamle medlemmer glæder os til at hilse på jer, og vi håber, at I også vil få stor glæde af MOBG-
fællesskabet. Vi kan alle glæde os til sæsonstarten i Vejle den 25. april 2019. 
 
Års kontingentet for 2019 er 700,- kr. og bruges til præmier samt tilskud til nogle af matcherne. 
 
Indbetaling bedes ske til Midtjysk Old Boy Golfs konto i Danske Bank, reg.nr. 9570 kontonr. 12737513, 

eller via Mobile Pay konto 450835 senest den 5. april 2019. Når du betaler, så skriv venligst dit efternavn 

og DGU medlemsnummer i feltet tekst til modtager. Bemærk, begge er nye kontonumre. 

Normalt er den samlede betaling for green-fee og frokost i år 300,- kr. på udebane, på hjemmebane betales 
150,- kr.  
Der kan være en anden pris pga. af forskellige medlemskaber. Det vil fremgå ved orientering inden eller ved 

den enkelte match. 

Eventuelt afbud skal ske til matchlederen (fremgår af hjemmesiden) via mail senest mandag kl. 18.00 

forud for spilledagen.  Ved senere afbud eller ved udeblivelse opkræves et gebyr på 300,- kr.  (Der 

anmodes om underretning til matchlederen, hvis du bliver forhindret, også selv om fristen er overskredet). 

Betaling for matchen skal også foregå senest mandagen forud for spilledagen.  Der betales enten til 

kontoen i Danske Bank eller via Mobile Pay. Dette er nyt, og blev vedtaget på seneste generalforsamling. 

Det letter kassererens og matchlederens arbejde betydeligt, at der ikke mere kan betales ved afhentning af 

scorekort. 

Vi spiller stableford – 4-bolde – i to lige store rækker A og B. Afgrænsningen mellem A- og B-rækken 

fastsættes i forbindelse med udskrivning af startlisten for den enkelte match og kan således variere lidt fra 

match til match.  Den enkelte spiller skal påse, at scorekortet er korrekt udfyldt, herunder påført række A 

eller B. 

http://www.mobg.dk/
http://www.mobg.dk/


På generalforsamlingen i 2017 blev besluttet, at medlemmerne kan vælge at starte fra rød tee. Så hvis du 

ønsker at starte fra rød tee, gælder hele 2019, skal du meddele det på en mail til mig (kny@flex-data.dk) 

senest i forbindelse med betalingen af årskontingentet. 

Hjemmesiden www.mobg.dk vil løbende blive opdateret bl.a. med starttidspunkter og med resultater – så 

hold dig orienteret via hjemmesiden.  Da flere starter er gunstart, bedes alle møde senest ½ time før 

starttidspunktet. 

Udover vore 4 ”hjemme baner” skal vi i år en tur til Samsø, Hammel og Odder. Afslutning og 

generalforsamling foregår i år i Odder. Til matchen på Samsø skal der ske tilmelding. Der udsendes 

snart en separat orientering om turen. Forventet mødetid i Hou kl. 9.00 og retur i Hou kl. 19.15. 

Mangelfuld udfyldelse af scorekort medfører diskvalifikation. Bestyrelsen har den endelige afgørelse i alle 

tvivlsspørgsmål, som den pågældende turneringsleder ikke får løst under selve turneringen.  Der spilles 

efter DGU´s regler, og der kan max. tildeles 36 slag. 

Præmieuddeling (god rødvin) til de 6 bedste i hver række sker i forbindelse med den efterfølgende frokost. 

Ved matchen på Samsø er der udover individuelle præmier også præmie til nærmest flaget på et par korte 

par 3-huller. I Hammel vil der være tale om en by-match, hvor den bedste by vil løbe med præmierne. Og 

matchen i Odder vil blive afviklet som en holdturnering, dog vil de bedste individuelle scores også blive 

præmieret.  

 

Specielt til nye medlemmer: 

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

en øl/vand til de to spillere med højeste score (3-bold: Spiller med laveste score giver til spiller med højeste 

score, og nr. to må klare sig selv). 

Se i øvrigt ”Matchbetingelser” på hjemmesiden. 

 

Generalforsamling: 

I forbindelse med afslutningen i Odder den 10. oktober afholdes generalforsamling med følgende 

dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

3.  Kassereren aflægger regnskab 

3a.   Vedtægtsændring 

4.   Valg af formand 

5.   Valg af næstformand 

6.   Valg af kasserer 

7.   Valg af et bestyrelsesmedlem fra hver deltagende klub 

8.   Fastlæggelse af næste års kontingent 

9.   Indkomne forslag 

  skal være sendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. 
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Bestyrelsen ønsker alle en god MOBG-sæson og opfordrer til stort fremmøde hver gang.            

Medlemsliste, turneringsplanen, regnskab for 2018 og budget for 2019 vedlægges. 

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

foreningen ved at sælge specielle polotrøjer og golfbolde. Har du en god ide og måske mulighed for at 

hjælpe med det, så kontakt mig venligst.  

 
 
Med venlig hilsen  
og på gensyn i Vejle den 25. april 2019. 
 

Kurt Nymark    

 

NB!  
Husk hjemmesiden www.mobg.dk, skynd dig ind og kig på den. Har du forslag til forbedringer, så kontakt 
webmaster Jens Anker Tvedebrink.  
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