Nyhedsbrev uge 22
Klubturneringer.
Søndag den 20. maj afholdt Sorø Golfklub Pinseturnering med gunstart kl. 06.00.
88 medlemmer mødte op fra kl. 05.00 om morgenen i godt humør. Vejret viste sig fra den allerbedste side
med en dansende pinsesol. Restaurant Teestedet var mødt kl. 05.00 og solgte morgenmad ved
matchlederkontoret. Kl. 11.30 afholdt Poul Pedersen fra SuperBrugsen Sorø præmieoverrækkelse. Det var
13. år i træk SuperBrugsen sponserede denne turnering. Præmiebordet var lige så overdådigt som
tidligere år, med mange præmier og klappepræmie til dem som ikke kom i præmierækken. Der skal lyde
en stor tak til Poul og SuperBrugsen Sorø for sponsoratet.
Resultater fra Super Brugsens Pinseturnering:
A-rækken.
1. Louise Standtke
66 slag.
2. Anders Lundsberg
66 slag.
3. Martin Standtke
67 slag.
B-rækken.
1. Poul Weltz
38 point.
2. Frede Conradsen
37 point.
3. Anne Mette Standtke
36 point.
C-Rækken.
1. Annette Esmann
38 point.
2. Boye Larsen
38 point.
3. Leo Christensen
38 point.

Kommende turneringer i Sorø Golfklub:
Tirsdag den 5. juni Grundlovsturnering gunstart kl. 08.00. Turneringens sponsor er igen i år Comwell Sorø.
Sidste tilmeldings frist er rykket til søndag den 3. juni kl. 12.00. Tilmelding i golfbox eller ved henvendelse
i Golfshoppen.
Lørdag den 23. juni Sct. Hans aften afholdes for tredje år i træk Sct. Hans turneringen med gunstart kl.
16.00, spilleform er greensome. Turneringens sponsor er Tee-stedet og Golfshoppen. Efter turneringen er
der spisning i restauranten med efterfølgende Sct. Hans bål.
For andet år i træk afholder klubben festweekend i dagene fra den 5. den til 8. juli.
Torsdag den 5. juli kl. 16.00 Foursome.
Fredag den 6. juli kl. 08.00 Greensome.
Lørdag den 7. juli kl. 08.00 Fourball.
Søndag den 8. juli kl. 08.00 Holdturnering.
Sponsorer.
Klubben afholdt sponsorarrangement fredag den 25. maj. Der var 108 deltagere til 18 hullers
holdturnering og 122 personer til middag om aftenen. Tak til sponsorerne for den store opbakning som I
giver klubben. Uden jeres støtte ville banen og klubfaciliteterne ikke have den kvalitet som vi har i dag.
Under middagen overrakte Henrik Kjærulff fra Brand af 1848 Fond en donation til klubben på kr.
64.395,75 til indkøb af borde og bænke på golfbanen til glæde for vandrere på naturstien gennem det
smukke terræn og til glæde for klubbens gæster og egne medlemmer. Tak til Brand af 1848 Fond for
donationen. Borde og bænke vil blive leveret i uge 22 og udskiftningen vil ske hurtigst muligt.
Baneservice.
Klubben mangler stadigvæk hjælp til at køre baneservice specielt i weekenderne, henvendelse
Golfshoppen eller mail adr. rn@soroegolf.dk
Frivillige til ”Lynge Bæk Gruppen”
Klubben søger et antal frivillige til en ny arbejdsgruppe, se vedhæftet fil.
Green-fee i Skive Golfklub.
Sorø Golfklub og Skive Golfklub har indgået en aftale, om de to klubbers fuldtidsmedlemmer kan spille på
hinandens baner, med en rabat på 50% på green-fee pris.
Greenkeeper.
I forbindelsen med greenkeeper Hanne Pedersens 25 års jubilæum i Sorø Golfklub sender Hanne følgende
hilsen.
Kære golfspiller og andre med tilknytning til Sorø Golfklub.
Tusind tak alle sammen for den helt overvældende store opmærksomhed jeg fik ved mit 25 års jubilæum.
Tak for hver hilsen, de varmede meget alle sammen. Tak til Sorø Golfklub for et flot arrangement, jeg nød
hvert minut. Jeg ser frem til mange gode år fremover på græs i Suserup. Vi ses på banen.
Kærlig hilsen Hanne.
Træningstilbud hos klubbens Pro.
Der er oprettet et ekstra hold til Sommergolf i uge 28, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 – 16.00 for
alle med handicap 28-72. Pris pr. deltager kr. 1.250.- incl. frokost i Restaurant Tee-stedet alle 3 dage.
Tilmelding i Golfshoppen.

Golfshoppen.
Søndag den 17. juni afholder Ping fittingdag fra kl. 11.00 – 14.00. Tidsbestilling er nødvendig, på mail
rn@soroegolf.dk eller henvendelse i Golfshoppen.
Restaurant Tee-stedet øl smagning den 6. juni kl.19.00.
Tee-stedet og Carlsberg byder indenfor til ølsmagning og smørrebrød.
Der vil være præsentation af Carlsbergs øl historiker Bjarke Bundgaard og smagning af 8 specialøl. Hertil
serveres der smørrebrød. Pris kr. 129.-. Tilmelding nødvendigt i restaurant Tee-stedet.
Onsdag aften i juni og juli
Hver onsdag aften vil det være muligt for medlemmer at spille på bag-ni, efter boldrende fra kl. 18.30.
Undtagende den 20. juni, der vil det være muligt og spille 9 huller fra kl. 14.30 og resten af dagen og kun
på for-ni. Bag-ni er lukket til Onsdagsmatch den 20. juni.
Persondataforordningen
25. maj trådte EU’s direktiv om persondatabeskyttelse i kraft i Danmark. Forordningen gælder også for
golfklubber, og i Sorø Golfklub er vi godt i gang med at sikre overholdelse af reglerne. Det betyder blandt
andet, at vi har lagt en notits på hjemmesiden om, hvad persondataforordningen betyder for dig som
medlem af klubben.
Kort fortalt betyder forordningen, at der ikke må cirkulere personfølsomme oplysninger, og at medlemmer
skal kunne få oplyst, hvilke oplysninger, klubben ligger inde med for det enkelte medlem. Hvad det
konkret betyder for fx klubber i klubben vedrørende medlemsoplysninger på internetsider vender vi
snarest tilbage til overfor dem.

