Nyhedsbrev uge 38.
Turneringer.
Søndag den 9. september afholdt klubben uofficielt klubmesterskab i foursome. 30 par deltog i
turneringen. Vinderne blev Anne-Mette Standtke og Charlotte Sennefelder.
Turneringen var igen i år sponsoreret af Clinicuro v/Henrik Bulskov.

Charlotte Sennefelder, Sponsor Clinicuro v. Henrik Bulskov og Anne-Mette Standtke
Resultat:
1. Plads Anne-Mette Standtke og Charlotte Sennefelder 40 point.
2. Plads Kim Kortsen og Boom 38 point.
3. Plads Alexander og Benjamin Petersen 37 point.
4. Plads Jørgen og Svend Rose 36 point.
Turneringen var årets sidste klubturnering. Tilbage er klubmesterskabet i hulspil som afholdes i
weekenden den 22. og 23. september. Finalerne i Herre- og Damerækken starter kl. 13.00 søndag den 23.
september. Forventet præmieoverrækkelse ca. kl. 16.30.
Søndag den 14. oktober afholdes årets Grand Prix turnering. Turneringen er en ”Ryder cup” turnering hvor
de 12 medlemmer, som har opnået flest turneringspoint i årets klubturneringer, spiller mod klubbens 12
elitespillere. Invitationer til de 12 klubspillere udsendes inden for kort tid.
Fra turneringsudvalget skal der lyde en stor tak til alle de medlemmer, der har deltaget i årets turneringer,
samt en meget STOR TAK til alle turneringssponsorer.

Banen og baneudvalget.
Det har været en meget tør og varm sommer som I alle ved, hvilket har givet visse udfordringer med
blandt andet vandingsanlægget. Da vores kapacitet på anlægget ikke er så stor, har vi måtte bruge mange
timer af døgnet på at vande. Der har også været en del problemer med selve vandingsanlægget, men
dette skulle være løst nu.
På grund af den tørre sommer er der kommet mange tørke pletter, dette gør sig især gældende på det
kort klippede græs hvor vi ikke kan vande. Det vil sige omkring greens, bunkers, stier og fairways. Det
løser vi nu ved at efterså i stor stil i de nævnte områder. For at beskytte det nyspirrede græs, hæver vi
klippe højden fra 14mm til 19mm på fairways og bruger Hannes rotor klipper i stedet for vores normale
fairwayklipper. Alt dette arbejde nu og i den kommende tid vil skabe fine forhold for væksten til den
kommende sæson.
Baneudvalget og greenkeepere har generelt de sidste år haft fokus på forbedringer af fairways, så den
hårde sommer har sat os en smule tilbage i det arbejde. Alt andet lige, så er vi ret sikre på at den store
opgave med at efterså cirka 15 ha. vil give forbedringer allerede fra den kommende sæson.
Lyngebæk gruppen er nu blevet etableret, stor tak til de folk som bakker op om initiativet. Gruppens
sammensætning viser sig at indeholde stærke kræfter i forhold til viden og muligheder for at få bedst
mulig succes med området, til glæde for fauna og folk. Gruppen starter op med at slå brændenælder ved
Lyngebækken ved overgangen til hul 1 og hul 5 til 6, så bækken kommer mere til syne. Senere i løbet af
vinteren vil der blive tyndet ud omkring selve bækken, fældet træer som er ramt af sygdom etc. Der kan
også komme andre beskæringsopgaver til, og alt dette styres af vores chefgreenkeeper. Gruppen er i sin
spæde start, så hvordan og hvorledes tingene kommer til at forløbe vil tiden vise, men positivt ser det ud
allerede fra begyndelsen.
Der er aftalt 2 faste dage i hhv. januar og februar for udførsel af de lidt større opgaver.
Vi kan igen kun opfordre frivillige til at melde sig til at deltage i Lyngebæk gruppen, dette kan gøres hos
René via mail eller henvendelse i shoppen, så formidler han videre til Lyngebæk gruppen.
Tilbagemelding fra ”Golfspilleren i centrum” viser at nogle af de tiltag som der er gjort omkring banen i
foråret har båret markant frugt, så baneudvalget glæder sig over dette og vil fremadrettet arbejde for
yderligere forbedringer på banen til glæde for den samlede spiloplevelse på vores anlæg.
Fra Baneudvalget skal der især lyde en KÆMPE tak til greenkeeperstaben med det arbejde de har udført,
det har været en varm tid henover sommeren med mange anderledes udfordringer end normalt, hvilket de
igen har udført sublimt. Håber alle medlemmer værdsætter den indsats og sender en tanke til staben når
man går derude.
Golfspilleren i centrum.
I vores bestræbelse på løbende at udvikle golfklubben, har vi brug for din feedback til at sikre de bedste
oplevelser og største mulig værdi af dit medlemskab.
Vi ønsker at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmer og
gæsters oplevelse af golfklubben. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation,
som hele tiden stræber mod at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.
Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i golfklubben skaber det bedste grundlag for
klubbens fortsatte udvikling og drift.
Den 18. september udsender vi tredje runde af Golfspilleren i Centrum 2018, hvor du måske vil være
blandt den tredjedel af vores medlemmer, som i denne omgang får mulighed for at give input. Hvis du
modtager en e-mail invitation til medlemsundersøgelsen, håber vi du vil tage dig tid til at besvare
undersøgelsen. Vi har brug for netop din feedback, og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af
golfklubben – Tak.

Sponsorer.
Fredag den 7. september afholdtes årets andet arrangement for klubbens sponsorer. Opbakningen var
som de foregående gange meget stor, 110 sponsorer, medlemmer og gæster deltog. Efter 18 hullers golf
blev middagen indtaget i klubbens restaurant med efterfølgende præmieoverrækkelse. Klubbens to
elitespillere Jonas Thomsen og Nikolai Helles, udfordrede spillerne på to par 3 huller, imod betaling af kr.
50.- pr. hul, ”spille hullet bedre end elitespilleren”. Opbakningen var stor fra sponsorerne, men Jonas og
Nikolai havde en god dag og indtjente kr. 7000.- til klubbens eliteafdeling. Tak for støtten.
Klubbens bestyrelse vil gerne sige mange tak til alle sponsorerne, som har støttet klubben i 2018. Vi
glæder os til at samarbejde igen i 2019.
Følgende sponsorer har gentegnet sponsorat med Sorø Golfklub. Øregangen v/Lisa Velser, ELCO v/Torben
Andersen, Sandbygaard V/Gustav Garth-Grüner og Tandlægehuset V/Kit Vibe Hastrup.
Klubbens resultater
På det seneste er der en masser resultater fra vores spillere – såvel elite som andre – der har fortjent at
blive nævnt i vores nyhedsstrøm. Det har vi ikke været helt hurtige nok til, så derfor har vi allieret os med
Pernille Bulskov, som nu, hvor Suset holder pause, har tid til at kaste sig over formidling af vores
resultater. Det glæder vi os til at nyde i den kommende sæson.
Men indtil da er der her en opsummering af resultater fra de seneste uger:
Klubben har været repræsenteret med èt super-veteran hold, èt senior-hold, èt damehold og 3 herrehold i
Danmarksturneringen i 2018.
Vores erfarne Super-Veteraner blev knebent, med absolut mindste margen, slået på målstregen i den
sidste kamp ude mod de tidligere Danmarksmestre fra Helsingør. Derved gik andenpladsen i puljen til
Sorø. En fornem præstation gennem sæsonen!
Vores Seniorhold mødte hård modstand lige fra sæsonens start og må se sig nødsaget til at spille
kommende sæson i 3. division.
Vores nye Damehold, som i år har spillet i kvalifikations-rækken, kom stærkt ud af fairways lige fra
sæsonstart - og vandt de første 5 af 6 spillede kampe - og derved sikre vindere af puljen. Damerne
spillede opryknings-spil på Asserbo i sidste weekend, men var desværre ikke blandt de 2 hold som rykkede
op i 2. division.
Herrernes 1. hold havde det svært i de første 4 kampe - og vandt kun èn af disse. Men med 2 sejre i de
sidste 2 kampe - og med vores verdensmester på holdet - lykkedes det at blive nummer 2 i puljen.
Herrernes 2. hold havde det hårdt i sæsonen, da puljen bestod af to 1. hold fra andre klubber. Efter den
sidste kamp blev det konstateret, at 5. division er en realitet til næste år.
Herrernes 3. hold som mest består af unge juniorer, kunne i sidste kamp selv afgøre om de skulle være
med til opryknings-spillet, hvis de slog City-Golf. Men desværre måtte Sorø her trække det korteste strå
og forblive i kvalifikations-rækken til næste år.
Tak til alle som har deltaget på klubbens hold i løbet af sæsonen

