Nyhedsbrev uge 17
Åbent hus søndag den 22. april.
I det flotte vejr mødte 55 gæster op i Sorø Golfklub for at prøve vores dejlige sport. Steffen fik sammen
med klubguiderne vejledt de ”nye” golfer i et par timer på klubbens træningsområde og efterfølgende
orientering om prøvemedlemskabet og klubben.
Tre af deltagerne meldte sig ind i klubben som fuldtidsmedlemmer og 17 af gæsterne tegnede et
prøvemedlemskab. Vi har masse af plads til flere prøvemedlemmer. Kender I nogen som kunne tænke sig
at prøve golfsporten, tag dem endelig med ud i klubben, de kan prøve og slå bolde på ud driving-rangen
samt gå en runde på par 3 banen med dem. Husk den første måned er gratis for helt nye ”golfer”.
Klubturneringer.
Årets to første klubturneringer er afholdt med super opbakning fra medlemmerne.
Åbningsturneringen den 8. april, sponsoreret af Golfshoppen med præmier for over kr. 16.000.-.
Turneringen havde 128 deltagere hvilket er rekord til en klubturnering i Sorø med gunstart.
Turneringen den 22. april sponsoreret af Sparekassen Sjællands Sorø Afdeling, mødte 80 medlemmer op,
samme antal som i sæson 2017, selvom turneringen var rykket en uge, og den lå meget tæt på
åbningsturneringen.
Resultater fra Golfshoppens Åbningsturneringen den 8. april.
A-rækken.
1. Jonas Christensen 69 slag.
2. Anders Lundsberg 69 slag.
3. Gustav Lindholm 70 slag.
B-rækken.
1. Lars Peter Nielsen 36 point.
2. Peter Müller 36 point.
3. Harald Schnack Grønfeldt 36 point.
C-rækken.
1. Leo Christensen 41 point.
2. Tony Standtke 33 point.
3. Otto Nielsen 32 point.
Resultater fra Sparekassens Sjællands turneringen den 22. april.
A-rækken.
1. Ditte-Marie Petersen 69 slag.
2. Gustav Lindholm 70 slag.
3. Charlotte Sennefelder 71 slag.
B-rækken.
1. Karin Bodilsen 41 point.
2. Arni Forná 38 point.
3. Anne Mette Standtke.
C-rækken
1. Troels Heller Bjørn 37 point.
2. Elin Schmeltzer 36 point.
3. Jørgen Holm Nielsen 36 point.

Næste klubturnering er den traditionsrige Pinseturnering søndag den 20. maj med gunstart kl. 06.00
Turneringen er sponsoreret af samme sponsor, som i de sidste 10 år Super Brugsen Sorø.
Tilmelding i golfbox eller ved henvendelse i Golfshoppen senest torsdag den 17. maj kl. 12.00.
Husk sidste tilmelding til ægtepar/samboende turneringen er den 1. maj. Tilmelding på hmj@os.dk eller
tlf. nr. 51423739 Hanne og Henning Jensen.
Sponsorer.
Klubben har tegnet en ny 3-årig sponsorkontakt på klubbens green-fee voucher med Revisionsfirma
Revisam 2000 v/Preben Kellerstrøm fra Karlslunde.
Følgende sponsorer har gentegnet sponsorat, KKP Adviser og Produktion A/S ½ hul 1, VVS Ingo Olsen
½ hul 3, Danbolig Sorø ½ hul 7, Bang og Olufsen Sorø på putting-green, Advokatgaarden Sorø/Slagelse
måtter på rangen, JH Biler golfcar,
Sorø Golfklub har modtaget kr. 30.000.- fra Sorø Spare- og Laanekasses Fond, til indkøb af en ny golfbil.
Støtten til køb af denne nye bil er til meget stor hjælp for klubben. Specielt til vores ældre eller
gangbesværet medlemmer. Disse medlemmer har mulighed for at købe et årskort for kr. 1500.-.
I sæson 2017 var der 32 medlemmer som tilkøbte sig rettet til at kører i bil på banen.
Fra klubben skal der lyde en stor tak til Sorø Spare- og Laanekasses Fond for donationen.
Banen og klubben.
Fra den 1. maj må der ikke længere lægges op på fairway.
Alle teesteds skilte, sponsorskilte på banen samt informations tavlen ved puttinggreen er nu udskiftet. Det
har været et stort arbejde for de ansatte. Men uden Ove Berthelsens KÆMPE indsats med produktion af
skiltene samt afhentning hos skiltemageren og lignende, var vi ikke blevet færdig til sæsonstarten. Der
skal fra klubben og dens ansatte, lyde en meget stor tak til Ove, for de utallige timer han har brugt på
dette arbejde henover vinteren og foråret.
Klubben har ved mange medlemmers hjælp, fået husstands omdelt næsten 6.000 brochure i Sorø,
Ringsted, Fuglebjerg og Glumsø. Tak til alle de frivillige for hjælpen. Det var fornøjelse med den store
opbakning fra jer samt den hurtige respons på mail hvor klubben søgte hjælpere.
Brochuren er blevet modtaget godt af borger i området, en hel del har allerede henvendt sig både i
klubben og i Restaurant Teestedet.
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. Husk at afhente dit bagskilt til sæsonen 2018 i Golfshoppen, inden du går
ud og spiller eller træner på klubbens område næste gang.
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 kl. 18.00.
Se oplysninger på klubbens hjemmeside under https://www.soroegolf.dk/klubber-i-klubben/

Golfshoppen.
Afholder Demodag torsdag den 10. maj Kristi himmelfartsdag fra kl. 11.00 – 14.00.
Du kan prøve alt det nye udstyr fra Callaway, Srixon, XXIO, Wilson og Ping. Vil du have en clubfitting til
nyt udstyr, skal du bestille tid i Golfshoppen.
Ligeledes i samme tidsrum vil Ecco have demodag af deres sko ved driving-rangen.
Onsdag den 2. maj kl. 14.00 kommer Scotty Camerons og lave fitting af putter. Tidsbestilling er nødvendig
kontakt Golfshoppen.
Træningstilbud fra klubbens Pro.
Se den vedhæftet fil med træningstilbud fra Steffen. Tilmelding i Golfshoppen eller på rn@soroegolf.dk
Der kan også bookes lektioner á 20 minutter til kr. 165.-. Lektioner bookes på golfbox.

