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Tak for hjælpen match
Søndag d. 21. oktober var mere end 70 frivillige hjælpere fra klubben på golfbanen for at hygge sig i
hinandens selskab med det, vi alle er der for – golf.

Billedet viser deltagerne i årets ”Tak for hjælpen” match – både vindere og dem, der bare nød en runde
golf i godt selskab.
Frivillige i klubben udfører virkeligt meget arbejde, og af meget forskellig karakter. Med fare for at glemme
nogen, så er her alligevel en kort liste over nogle af de opgaver, der udføres af frivillige: Tømning af
skraldespande på banen, årlig klargøring af klubhus, bestyrelse og udvalg, rengøring af toiletter på banen,
rengøring og klargøring af biler, holdledere, ledelse af klubber i klubben, begynderguider og tusind andre
ting. Uden alle de frivillige hjælpere ville klubben og banen ikke have den høje standard som den har.

Klubben har i alt mere end 100 frivillige hjælpere, og at mere end 70 havde fundet tid til at spille en runde
golf og få snakket lidt om året, der er gået og om fremtiden, vidner om det store engagement, der er
blandt klubbens medlemmer.
Ny aftale om fritspil i 2019
Sorø Golfklub har indgået en ny aftale med Skovbo Golfklub om en fritspilsaftale for 2019. Det har længe
været bestyrelsens ønske at kunne tilbyde medlemmerne lidt mere end de tre aftaler om fritspil, som
allerede findes (Næstved, Harekær og Brøndby) og efter et par måneders arbejde er aftalen kommet i hus.
Aftalen er etårig, og skal evalueres i september 2019 med henblik på eventuel forlængelse – som sker,
hvis begge klubber er interesserede i det.
Aftalen ligner de andre aftaler, vi har, hvilket kan ses i dette uddrag fra aftalen:
Samarbejdet omfatter fri spilleret for klubbernes medlemmer på hinandens golfbaner. Ordningen gælder
kun for private runder for klubbernes aktive fuldtidsmedlemmer.
Langdistancemedlemmer, passive medlemmer og medlemmer under flexordninger er ikke omfattet af
aftalen. Juniorer er omfattet af DGU's juniorordning, hvor 3 juniorer spiller gratis, når de følges med en
voksen spiller der er omfattet af ordningen eller en voksen greenfeespiller.
Klubber i klubberne (herreklub, dameklub og seniorklub) kan en gang i årets løb aftale at spille på
fremmed bane med gunstart (for min. 30 spillere - ellers løbende start) kl. 09.00, dog ikke på lørdage,
søndage og helligdage.
Ordningen omfatter fri adgang til træningsfaciliteter og gratis træningsbolde.
Booking og bekræftelse af starttider foregår efter gældende regler for hver enkelt aftalepartners
baneanlæg.
Spillere skal på fremmed bane bære synlig bagmærke fra hjemmeklubben og skal på forlangende af
baneservice og/eller banepersonale forevise gyldigt DGU medlemskort.
Bestyrelsen håber, at I vil tage godt mod aftalen, og gøre brug af den i sæsonen 2019.

