MjølnerKnæjterne – i ånd og gerning

Hvad er der af aktiviteter?

Hvad er MjølnerKnæjterne?

Faste turneringer

Hmm … ”MjølnerKnæjterne, hvad er det mon for noget? Er det
noget for mig?” – sådan er der måske nogen medlemmer
(nyindmeldte som gamle) af Ishøj Golfklub der tænker, når de hører
om Knæjterne eller ser et eller andet på IGK’s hjemmeside, og
MjølnerKnæjterne vil gerne i det følgende fortælle lidt om, hvem vi
er, og hvad vi laver.

-

MjølnerKnæjterne er Ishøj Golfklubs herreklub og tæller over 100
medlemmer – de fleste meget aktive medlemmer. Vores mest
synlige aktivitet er de turneringer, der arrangeres hver torsdag
eftermiddag sæsonen igennem. Det sociale element er meget
vigtigt, men i torsdagsturneringerne er der selvfølgelig altid en
håneret at spille om, når man sidder i klubhuset efter en vel
overstået runde og muntert ”praler” lidt med, hvor godt man har
spillet.

Hvem kan blive medlem?
Alle herrer, som er fyldt 18 år og som er medlem af IGK kan,
uanset handicap, blive medlem af MjølnerKnæjterne.

Hvordan melder man sig ind?
Indbetal 300.- kr. til MjølnerKnæjternes konto i Danske Bank,
Reg.nr. 4448 Kontonr. 4776608262 eller betal 300.- kr. via
MobilePay til 61405150.
(Oplys venligst dgu-nummer)
Så snart vi har registreret din indbetaling er du medlem og kan
deltage i vore arrangementer.

Hvornår spiller vi?
Der spilles alle torsdage i sæsonen.
Sæsonen går fra første torsdag efter MjølnerKnæjternes
Åbningsturnering til sidste torsdag inden MjølnerKnæjternes
Afslutningsturnering.
Se yderligere oplysninger om proportionerne for torsdagsgolfen på
hjemmesiden.

Åbningsturnering
Sommerturnering
Sensommerturnering
Afslutningsturnering

Årets MjølnerKnæjt
De 8 bedste torsdagsrunder tæller til Årets Knæjt. Når
sæsonen er slut kåres Årets MjølnerKnæjt i de 3 rækker. De
kårede får flotte pokaler (til eje) og bliver hædret med
klapsalver af de øvrige knæjter.

Månedens MjølnerKnæjt
Hver måned kårer vi Månedens Knæjt, der præmieres og
udstyres med en badge, som man skal bære på sin bag i den
efterfølgende måned.

Hulspilsmesterskab
MjølnerKnæjternes hulspilsmesterskab, afvikles over 5 eller 6
runder, hvor vi spiller med handicap (fuldt eller delvist), så
også høj handicappere har en chance.

Sverigestur
Vi har en årlig tur til Sverige, hvor vi besøger en af de
spændende baner der. Det kan være med overnatning og to
runder golf, men kan også være en heldagstur med kun én
runde. Lige meget hvad, så er det en god blanding af socialt
samvær og konkurrence – og håneretten er altid i spil.

Dyst mod MjølnerTøserne
Alle Tøser mod alle Knæjter, hvor dagformen afgør hvem der
skal have pokalen OG håneretten.

Dyst mod Venskabsklubber
P.t. spiller vi mod Smørgosserne, der er Smørums herreklub,
og arbejder på at få lavet en aftale med Skovbos herreklub.

Vi håber, at vi med disse linjer har gjort MjølnerKnæjterne
lidt mere kendt og lidt mindre fremmed og vil glæde os til
at byde dig velkommen til MjølnerKnæjterne.

