
 

 

Fritspilsordningen bliver til GOLFRING LIMFJORDEN og Golfring 

Vest udvides med Skive 

Der er sket en positiv udvikling i de to samarbejdsordninger som Morsø Golfklub er medlem af. 

Golfring Limfjorden: 

Fra nytårsdag 2020 kommer Nordvestjysk Golfklub med i Fritspilsordningen. Dette blev besluttet på et 

møde tidligere i november, hvor Volstrup meddelte, at klubben ikke ville være med i ordningen længere. På 

mødet blev det også besluttet, at navnet Fritspilsordningen skulle erstattes af Golfring Limfjorden. Der blev 

ligeledes åbnet op for at klubberne i ringen kan stille kombinationshold med spillere fra flere klubber til 

deltagelse i diverse turneringer. 

Prisen for at deltage i Golfring Limfjorden vil fortsat være kr. 900. 

Her fordeles 80 % af midlerne i forhold til årets antal besøgende i den enkelte klub. 10 % af midlerne 

fordeles ligeligt mellem alle klubber i ordningen, og de sidste 10 % af midlerne fordeles mellem klubberne i 

forhold til antallet af deltagende medlemmer af ordningen i den enkelte klub. 

 

Golfring Vest: 

Golfring Vest er blevet udvidet med Skive Golfklub. Et medlemskab af denne ring vil fortsat koste kr. 600. Af 

de kr. 600,- føres kr. 250,- tilbage til moderklubben. De resterende kr. 350,- indgår i en pulje, der fordeles 

efter antal spillede runder. 

 

Morsø Golfklub opfordrer så mange medlemmer som muligt til at være med i den ene eller begge 

ordninger. Tænk sig at man for et ekstrabeløb på 1500,- kr. kan spille hele 15 forskellige baner. 

 

 

Lørdag d. 14. december fra 10.00 til 12.00 sidder bestyrelsen klar i klubhuset for at sælge gavekort til 

Golfring Limfjorden og/eller Golfring Vest. Der vil være gløgg og æbleskiver. 

Golfshoppen ved Flemming Lund vil også være til stede med gavekort og lidt tilbud til julegaver.  

Alternativt kan medlemskort til de to ordninger købes hos Annemette på kontoret tirsdag-onsdag og  

torsdag fra kl. 10-13 indtil 20 december 2019. 

 

Bestyrelsen 


