Nyhedsbrev uge 8
Klubturneringer 2019.
Turneringsplan kan ses på klubbens hjemmeside under turneringer. Der kan i løbet af sæsonen komme
mindre ændringer i turneringsplanen. Klubben afholder igen i år 12 klubturneringer samt klubmesterskab i
slagspil og hulspil. For at deltage i klubturneringer skal man have EGA handicap. Denne regel gælder dog
ikke i året først turnering Golfshoppens Åbningsturnering. Der er åbent for tilmeldinger i Golfbox.
Der afholdes Jubilæumsturnering med efterfølgende klubfest lørdag den 31. august. Klubben fylder 40 år
og banen åbnede for 25 år siden i år. Mere information om turneringen og festen kommer senere men sæt
allerede nu et STORT KRYDS i kalender den 31 august.
Igen er der løbende turnering for ægtepar og samboende. Turneringsbetingelserne kan ses på
hjemmesiden under turneringer.
En stor tak til alle turneringssponsorerne som gør det muligt at afholde disse turneringer for klubbens
medlemmer og gæster.
Følgende firmaer er turneringssponsorer i 2019:
SuperBrugsen Sorø, Golfshoppen, Nordicgolfers.com, Vinitiv, Nisted Bruun, BL Lakering, Øregangen,
Golfhæftet, Lederne og Mogens Rasmussen.
Genetablering af EGA handicap.
Et klubhandicap i gruppe 1-5 kan genetableres som EGA handicap ved at indlevere minimum tre tællende
scores (EDS eller turneringsscores).
Gruppe 1 spillere kan således undtagelsesvis også spille 3 EDS runder for at genetablere deres mistede
EGA handicap. Disse er som alle EDS runder tællende.
Alternativt til at aflevere 3 scores, kan et EGA handicap genetableres ved at indlevere et tilstrækkeligt
antal scores til at kunne gennemføre en ny handicaprevision (det samlede antal tællende scores over en
12/24 måneders periode når op på 8).
Lokalregler.
Se klubbens nye lokalregler på hjemmesiden eller på opslag i klubhuset.
Der er stadigvæk ledige pladser tilbage på regelkursus om nye golfregler, onsdag den 27. februar i
klubhuset. Tilmelding i Golfbox.
Spil på banen.
Fra sæsonstart indføres der i weekenden og på helligdage en ny regel. Et og to-bolde med start efter kl.
08.00 har ingen fortrinsret på banen. Klubben vil i spidsbelastningsperioder have mulighed for at
sammensætte én- og to-bolde i en fire-bold for at få et ens flow på banen, til glæde for alle medlemmer og
gæster.
Bagskilte.
Årets bagskilte er klar til udlevering fra lørdag den 23. februar. Bagskiltene kan afhentes i Golfshoppen.
Tak til bagskiltenes sponsor Ejendomsmægler Pernille Sams.

Sponsorer.
Siden sidste nyhedsbrev har følgende sponsorer forlænget deres sponsorat med Sorø Golfklub.
Tandlæge Mette Bjørlik hul 13 og Sorø Autoimport hul 1 Par 3 banen.
Bliv Sponsor i Sorø Golfklub.
Skulle du have et ønske om at blive sponsor i klubben eller kender du nogen som måske vil være sponsor i
Sorø Golfklub. Kontakt Forretningsfører René Nielsen tlf. 57 84 90 93 eller rn@soroegolf.dk for mere
information.
Klubhuset.
Husk Forårsrengøring i klubhuset lørdag den 9. marts kl. 09.00. Tilmelding til Conni Hansen i
Restaurant Teestedet på e-mail restaurant@tee-stedet.dk
Medlemsformer.
Supermedlemskabet blev indført i 2018. Se mere på klubbens hjemmeside under medlemsformer
https://www.soroegolf.dk/medlemsformer/ Der er ligeledes mulighed for månedlig betaling for nogle af
klubbens kontingentformer.
Kontakt klubbens kontor på mail adr. post@soroegolf.dk eller tlf.nr. 57 84 90 93 hvis du ønsker at
skifte medlemsform eller betalingsmåde.
SGO-Ordning og spil til reduceret green-fee
SGO-ordningen til kr. 900.00 kan købes eller bestilles i Golfshoppen eller på rn@soroegolf.dk.
Ordningen giver ret til frit spil på følgende baner: Odsherred, Holbæk, Frederikssund, Hedeland,
Roskilde & Sydsjællands Golfklub. Ordningen kan kun købes af klubbens fuldtidsmedlemmer.
SGO-Ordningen skal fornyes til hver sæson. Bestilles på e-mail rn@soroegolf.dk eller ved henvendelse i
Golfshoppen.
Klubbens fuldtidsmedlemmer kan spille til reduceret green-fee i følgende klubber:
Korsør, Sydsjællands, Holbæk, Kalundborg, Dragsholm, Hedeland, Køge, Dragør, Rønnede & Vejen
Golfklub. Prisen er reduceret med kr. 100.- i forhold til den normale pris for green-fee i klubber.
Klubbens fuldtidsmedlemmer spiller i Trelleborg Golfklub for kr. 100.- i green-fee.
Frit spils klubber 2019.
Følgende klubber har klubbens fuldtidsmedlemmer frit spil på i 2018: Skovbo, Harekær, Næstved og
Brøndby Golfklub.
Bagskabe.
Klubben har ledige bagskabe til udlejning. Sæsongebyr fra kr. 250.-. Henvendelse i Golfshoppen.
Årskort til Golfbil.
Alle medlemmer over 70 år eller gangbesværede har mulighed for at benytte en golfbil på banen i
sæsonen fra ca. 1. april til ca. 20. oktober. Det årlige gebyr er kr. 1.500.-. Henvendelse i Golfshoppen
for mere information.
Fælles træning med klubbens Pro Steffen Høyer.
Mandagsholdet i ugerne 18-26 & 32-37 kl. 13 – 15. (minus uge 22 & 24). 5. Pladser tilbage.
Tirsdagsholdet fuldt optaget.
Torsdagsholdet i ugerne 18-26 & 32-37 kl. 15 – 17. (minus uge 22 & 24). 2. Pladser tilbage.
Pris kr. 1.250.- Tilmelding og betaling i Golfshoppen eller på mail rn@soroegolf.dk

Nyt fra Baneudvalget.
Henover vinteren er maskinparken som vanligt blevet serviceret efter alle kunstens regler og lidt til, sådan
vi er helt klar til den kommende sæson som meget snart står for døren. Vi er særdeles godt stillet med det
mandskab som vi har i staben, hvilket gør at vore maskiner holder meget længere end normalen – stor tak
til hele staben.
Greenkeeper staben har lidt ”udviklingsprojekter” her inden sæsonstart, som gerne skulle kunne lette
arbejdet og få flere ting gjort i én arbejdsgang. Det største ”udviklingsprojekt” indtil nu har klart været det
nye, men særdeles tiltrængte køkken i deres frokostrum – det ser godt ud.
Vandingsanlægget har været en større udfordring gennem hele 2018, og greenkeepere og
underleverandører har i den grad knoklet på for at finde problemet – dette tror vi nu er lykkedes og
dermed kan det være klar til forårets komme.
På selve banen er der ikke sket det helt store over vinteren, men noget har der været mulighed for.
Allerede da efteråret satte ind var planlægning til den kommende sæson i gang, hvilket betød at vi fik
prikket alle fairways med den store VertiDræn maskine. Da vinteren lod vente på sig blev der ligeledes
dybdeprikket på samtlige teesteder og greens. Greenkeeperne har knoklet på når nu vinteren ikke rigtigt
ville dukke op, så det lykkedes også at få kørt den, grundet den lange tørre sommer, manglende mængde
gødning ud som så kan ligge og blive opløst henover vinteren.
Der er blevet drænet til højre på fairway hul 1, sådan det store våde område fremover blot vil være dug i
græsset.
Det levende hegn som har skjult stengærdet langs hul 10 er beskåret så det smukke gærde atter er
synligt, dette gør sig også gældende langs hul 11 som andre steder på banen.
Straks i marts vil vi påbegynde udskiftning af overgangen mellem hul 5/6, denne trænger i den grad til en
overhaling af de store. Vi klarer selv denne opgave, hvad er sparet er tjent!
2019 blev også året hvor den nyoprettede Lyngebækgruppe kom i aktion. Efter en længere opstart med
møder med kommunens forvaltning, bestyrelsen og greenkeepere kunne der afholdes opstartsmøde i
efteråret 2018, hvor der blev planlagt opgaver og tidsplan.
Gruppen består af frivillige som i samarbejde med Jens Christian har tilbudt at holde området langs
bækken, vel og mærke de områder som ikke er en del af selve banen. Det var med en del usikkerhed om
hvor meget sådan en gruppe kunne magte og for den sags skyld nå på de 2 planlagte dage om året. Jeg
siger det bare, jeg har sjældent set mere effektivitet, gåpåmod, initiativ og rå arbejdskraft! Der er blevet
ryddet grundigt op foran hul 1, omkring overgangen 5/6, skråningen ude på hul 10 samt bag teested hul
11 plus alt det løse… Dette klarede vi på 1 dag med 7 mand/1 kvinde som det store maskineri. Vi kunne nu
se at gruppen er særdeles aktiv og arbejdsom, så 2. arbejdsdag udvidede vi arbejdsområdet til også at
gælde parkeringspladsen. De plantede egetræer var begyndt at skade hinanden, så her er hvert andet træ
savet ned, rodfræst og ryddet op, alt på en formiddag.
Der skal lyde en STOR tak til de personer som er i gruppen – Klubben er i den grad imponeret!
Lyngebækgruppen klør på igen til næste vinter, hvor turen kommer til andre dele af Lyngebækken.
Baneudvalget starter sæsonen op i uge 9 med første møde, så til næste nyhedsbrev vil vi løfte sløret for
nogle af de opgaver som udføres henover sæsonen.

Nyt fra bestyrelsen
I bestyrelsen har vi et rigtigt godt samarbejde, hvor vi drøfter rigtigt mange emner til gavn for klubbens
drift og udvikling.
Behandlingen af mange af emnerne strækker sig over flere bestyrelsesmøder, og for at holde fast i
”tråden” vil vi gerne skrive dem i vores referat. Men meget af det egner sig ikke til offentliggørelse – før
det er færdigbehandlet.
Vi har derfor besluttet ikke længere at offentliggøre vores referater fra bestyrelsesmøderne på
hjemmesiden, men til gengæld være mere opmærksomme på at beskrive de vigtigste beslutninger i
nyhedsbrevene.
Vi gør det altså ikke for at genere nogen – men for at sikre at indholdet af vores interne drøftelser ikke
glemmes og ikke bliver til uro og ”halve vinde” inden vi træffer beslutninger.

