Nyhedsbrev uge 3
Besøg af 3 verdensmester i Sorø Golfklub.
Lørdag den 5. januar fik Sorø Golfklub besøg af klubbens egne John Axelsen sammen med Rasmus og
Nicolai Højgaard Gyttegård. De tre vandt som de fleste nok ved verdensmesterskabet i amatørgolf for hold
i august måned. Omkring 100 af klubbens medlemmer mødt op og hyldende de tre inden de skulle til DR
Sportens 2018 Revy i Herning om aften. TV2 sporten var tilstede og optog fra receptionen og bragte et
længere interview med John samme aften under sporten. Byens borgmester Gert Jørgensen holdte en
længere tale for de tre Verdensmester, og roste dem for deres flotte præstation.

Danmarks tre verdensmester
Regelundervisning i nye golfregler
Onsdag den 6. februar kl. 18.30 – 21.00 i klubbens lokaler.
Onsdag den 27. februar kl. 18.30 – 21.00 i klubbens lokaler.
Tilmelding i golfbox under turneringer. Max. 60. deltagere pr. kursus.
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.

Klubbens fuldtidsmedlemmer kan spille til reduceret greenfee 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 greenfee i klubber.
Klubbens fuldtidsmedlemmer kan spille i Trelleborg Golfklub for kr. 100.- i green-fee.
Frit spils klubber 2019.
Følgende klubber har klubbens fuldtidsmedlemmer frit spil på i 2019: Skovbo, Harekær, Næstved og
Brøndby Golfklub.
Bagskab.
Klubben har ledige bagskabe til udlejning. Sæsongebyr fra kr. 250.-. Henvendelse i Golfshoppen.
Genetablering af EGA handicap.
Et klubhandicap i gruppe 1-5 (hcp.+5 til 36) 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).
Træningstilbud med klubbens Pro.
● Fællestræning med vores Pro.
● Køb klippekort til undervisning med vores Pro.
● Sommer-Golf.
● Undervisning på banen med vores Pro.
Mere information på klubbens hjemmeside under nyheder.
Prisen for 20 min. lektioner er som de tidligere sæsoner kr. 165.Tilmelding og betaling i Golfshoppen e-mail rn@soroegolf.dk eller tlf. nr. 57 84 90 93.
Steffen starter med undervisning af individuel træningslektion i weekenderne i februar måned.
Hvis du ønsker og gøre brug af denne mulighed for at få tidlig træning inden sæsonstarten skal du
kontakte Steffen. Han kontaktes på e-mail sh@soroegolf.dk eller tlf. nr. 42 30 04 27.
Sidste frist for booking af træning er torsdagen før weekenden kl. 10.00.
Sponsorer.
Sorø Golfklub kan til sæson 2019 præsentere Kiroprator.com v/Carsten Nøddeskou som nye sponsor på
klubbens scorekort.
Følgende sponsorer har dags dato, forlænget deres sponsorat i klubben for sæson 2019:
JP2tal Ventilation.
Sandby Smedie Maskinhandel A/S.
Ole Woulff Elektronik A/S.
Kroppens Hus.
Entreprenør Jes Pedersen.
Claus Quistgaard A/S.
Madeco A/S.
MM Design
Lindrand A/S

DAFA
OK Bensin.
DBR Rengøring.
Carepoint Sorø
Varig A/S.
Vagner Pedersen Ejendomme APS.
Grillmesteren.dk.
Sorø VVS.
Nykredit Bank
Lokalforsikring.
Rexlan Europa.
Ajourføring Aps.
Glumsø Autoværksted.
Comwell Sorø.
Bang & Oulfsen Sorø
Restaurant Teestedet.
Nisted Bruun Reklamebureau.
Elco ApS
Digitell ApS
Nyrup El
Leif Madsen Holding ApS
Nygaards Turist & Minibusser
Vingaloppen
Carlsberg
Ejensdomsfirma Pernille Sams ApS
SMI Sorø Maskin Industri
Fausol A/S
Byens Tag og Façade
Revisam 2000
Klubben siger tak til alle vores sponsorer for støtten til klubben. Uden den opbakning fra sponsorerne
vil vores klub og bane ikke have den høje standard, som vi har på nuværende tidspunkt.
Dette vil samtidig være en opfordring til klubbens medlemmer, brug klubbens sponsorer hvis I har brug
for hjælp eller lign. til at få løst opgaver af den ene eller anden type indenfor sponsorernes område.
Se alle klubbens sponsorer på hjemmesiden https://www.soroegolf.dk/sponsorer/
Klubbens kontor er selvfølgelig også behjælpelig med henvisning til sponsorerne.
Kontoret og Golfshoppen.
Holder ferielukket i uge 6. Mails vil blive besvaret, dog må der forventes længere svaretider end
normalt i denne periode.

