Nyhedsbrev uge 16.
”Åbent hus dag” i Sorø Golfklub søndag den 28. april kl. 14.00.
Tag venner, familien, kollegaer eller naboen med.
Giv dem chancen for at prøve vores dejlige sport.
Mange golfklubber i Danmark mangler medlemmer eller sagt på en anden måde – der er plads til flere
medlemmer i danske golfklubber. Sorø Golfklub og klubbens medlemmer har også brug for at få nye/flere
medlemmer i klubben. Som medlem kan du i dag hjælpe med til at vi bliver flere medlemmer ved at
invitere en eller flere bekendte med i Sorø Golfklub søndag den 28. april kl. 14.00.
Kan du eller dine venner ikke den 28. april, er de altid velkomne på alle andre tidspunkter i klubben. De
skal henvende sig i Golfshoppen eller til Steffen Høyer, så skal vi nok hjælpe dem i gang.
Golfshoppens Åbningsturnering søndag den 7. april.
Årets først klubturnering blev afviklet i den skønneste forårsvejr, 105 medlemmer var mødt op.
Ved standerhejsningen kl. 08.30 holdt klubbens formand Carl Henning åbningstalen.
Efter talen blev turneringen sat i gang kl. 09.00 af klubbens turneringsfomand Thomas Velser, som også
var turneringsleder på dagen.
Sæson 2019’s første ”hole in one” stod Helge Rasmussen for under turneringen på hul 12.

Alle præmievindere fra Golfshoppens åbningsturnering søndag den 7. april.

Resultaterne fra Åbningsturneringen:
A-rækken:
1. Plads Oskar Emil Harald Nielsen 65 slag.
2. Plads Martin Standtke 68 slag.
3. Plads Harald Espenhain 69 slag.
4. Plads Jonas Christensen 69 slag.
5. Plads Peter Müller 69 slag.
B-Rækken:
1. Plads Michael Meinert 38 point.
2. Plads Torben Hansen 37 point.
3. Plads Kristian Kjerri 34 point.
4. Plads Leif Jan Petersen 33 point.
5. Plads Lars Schou Davidsen 33 point.
C-rækken:
1. Plads Per Amelung 44 point.
2. Plads Kim Hansen 38 point.
3. Plads Mogens Rasmussen 35 point
4. Plads Michael Wengel-Nielsen 35 point.
5. Plads Jens Petersen 34 point.
Sponsorer:
Velkommen til to nye sponsorer i klubben Gønge Holding v/Søren og Marianne Gønge og DSR Dansk
Svejse & Rørmontage v/Jan Mikkelsen. Begge med sponsorat på en klubbens golfbiler. Følgende sponsorer
har forlænget sponsoratet med Sorø Golfklub: Bang & Olufsen Sorø putting-green & IM Autoskadecenter
v/Kenneth Mortensen.
Sommergolf kursus med klubben Pro.
I ugerne 27 – 28 og 32 afholdes der sommergolf kursus. Alle kurserne er dagene mandag, tirsdag og
onsdag fra kl. 09.00 – 16.00. Med fællestræning og spil på banen alle 3 dage. Max. antal deltagere pr.
kursus er 9. Pris pr. kursus kr. 1.250.- pr. deltager inkl. frokost i Restaurant Tee-stedet alle 3 dage.
Der er KUN 1 plads tilbage på kursus i uge 27.
Begrænsning på antal EDS pr. uge fjernes 15. april
Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de
8 bedste af de seneste 20 scorekort. I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores
nuværende handicap - nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et
gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så
præcis som mulig.
For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende
begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april. Det gælder for alle over handicap 4,5 der i
dag må spille EDS runder.
Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og
afleverer alle de scores, de kan - gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle
scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores. Spillere
under handicap 4,5 som ikke kan spille EDS i 2019, bør gemme deres private runder spillet under EDSlignende forhold med markørgodkendelse, således de evt. kan være tilgængelige for udregning af et nyt
retvisende handicap i 2020.

Banen og klubben
Der er opsat ”Next Tee” skilte flere steder på banen. Årsagen er at klubbens gæster har efterlyst det i
”Golfspilleren i centrum”. Det vil nu også være muligt at sætte sponsorskilte op ved disse nye skilte.
Alle boldvaskere på teestederne er udskift til sæsonstart. I løbet af vinteren er alle banens skraldespande
blevet malet uden omkostninger for klubben, tak til Boye Larsen fra BL Lakering i Ringsted.
Fra den 1. maj er det ikke længere tilladt at lægge op inden for et scorekort på fairway.
Klubben mangler frivillige hjælpere til at køre baneservice både i weekenden og på hverdage. Har du lyst
til at hjælpe, kan du henvende dig til René på kontoret eller i Golfshoppen.
Hvis du ikke har nået det endnu, så husk at afhente dit bagskilt til sæsonen 2019 i Golfshoppen, inden du
går ud og spiller eller træner på klubbens område næste gang.
Klubben holder temaaften d. 8. maj kl. 19-21. Her vil Nykredit først give et kort oplæg om realkredit- og
bankforretninger. Herefter gennemfører bestyrelsen temamøde med overskriften ”Fastholdelse af
medlemmer” – eller: hvordan gør vi vores fællesskab i klubben endnu bedre? Der kommer særskilt
indbydelse til dette arrangement senere.
Hole in one.
Som nævnt under åbningsturneringen brugte Helge Rasmussen kun et slag på hul 12 under turneringen.
Der skulle kun gå fem dage mere inden det næste medlem slog det perfekt slag. Denne gang var det
Marianne Horup som fredag den 12. april kom i hul på et slag på banens hul 7. Tillykke til begge
medlemmer.
Klubber i klubben.
Herreklubben spiller hver mandag.
Dameklubben spiller hver tirsdag.
Seniorklubben spiller hver onsdag.
Onsdagsturnering spiller hver onsdag kl. 18.00.
DVDP spiller hver torsdag.
Se oplysninger på klubbens hjemmeside under https://www.soroegolf.dk/klubber-i-klubben/
Golfshoppen.
Callaway og Golfshoppen afholder fittingdag onsdag den 24. april kl. 13.00 – 17.00. Der er stadigvæk
enkelt ledige tider tilbage. Kontakt Golfshoppen på tlf. 57849093 og aftale en tid.
Bestyrelsen.
På det seneste bestyrelsesmøde var der to specifikke emner på dagsordenen. Det ene var en langsigtet
strategi for vores økonomi og det andet var en rulning af vores strategiplan.
Økonomien tegner stadig pæn, men vi skal være varsomme med omkostningstunge projekter. Blandt
andet derfor nævntes det i åbningstalen ved standerhejsningen, at vi skal bruge kræfter på at forbedre
forholdene i klubben på områder, der ikke i sig selv bærer store investeringer. Og som alle andre klubber
skal vi arbejde for fastholdelse af medlemstallet.
Flere af vores mål i den eksisterende strategiplan er allerede nået, og bestyrelsen arbejdede derfor videre
med andre områder. Emnet vil også blive berørt på temaaftenen d. 8. maj.

