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HVEM ER VI ?

Solvognspigerne spiller om
tirsdagen, hvor der er
fortrinsret morgen og
eftermiddag.

Dameklubben Solvognspigerne er hyggelig og velfungerende.
Solvognspigerne henvender sig til alle kvindelige medlemmer
af Odsherred Golfklub der er over 20 år med et handicap på
max 36.
Her er plads til den ambitiøse golfspiller, som lægger vægt på
at forbedre sit spil, og til spilleren, som blot vil hygge sig med
en runde golf i godt selskab.

1. tee off tid morgen
er kl. 8:22.
1. tee off tid eftermiddag
er kl. 15:45

FLYDENDE RÆKKEINDLEING
I hver tirsdagsturnering bliver de tilmeldte spillere inddelt
i 3 lige store rækker efter handicap.
Vinderne af hver række tildeles point, som opsummeres
på årets Order of Merit.
Tirsdagsturneringen er handicap regulerende.
Eclectic spilles hver tirsdag (undtagen opstarts- og
afslutningsturneringer samt venskabsturneringer).
Turneringsbetingelser og pointfordeling kan
studeres nærmere på hjemmesiden.

» Resultater og stilling bliver løbende offentliggjort på
opslagstavlen, hjemmesiden og på Golfbox.«

Vores Sponsorer

Solstrålen
Endags tur
Den sidste tirsdag i august er traditionen
tro udflugtsdag, og i 2017 gik turen med
Vig bus til Skjoldenæsholm hvor vi havde
en dejlig dag med spil på Old Course
banen, efterfuldt af en meget lækker buffet
anretning og præmie uddeling.

Det er altid spændene når man kommer til en klub med en shop

UDFLUGTER
I år er datoen for vores udflugt til fremmed
bane den 28. august.
Skriv endelig datoen ind i kalenderen
allerede nu.
Turen går til Hornbæk og vi kører i bus
som Solvognspigerne betaler, turen slås op
både på vores opslagstavle i
omklædningsrummet og på vores
hjemmeside i god tid.

Mariann Bours og Lisbeth Westi havde sponseret lidt hygge til
busturen

Stor tak til alle vores sponsorer

Mannequinerne fra
Safrans modeshow
ved
åbningsturneringen
2017
Safran har fået nye
ejere og skiftet navn til
Chili, vi glæder os til
at se deres
forårskollektion til
åbningen den 3. april
2018

PROGRAM FOR 2018
ÅBNINGS
TURNERING

VENSKABS
TURNERINGER

SPIL FRA
TEE 56

UDFLUGT

3 KØLLE
TURNERING

Åbningsturneringen er den 3. april, hvor vi spiller en holdturnering.
Efterfølgende er der spisning, uddeling af præmier,
informationsmøde og modeshow af Chili Mode i Nykøbing der viser
lækkert tøj fra deres nye forårskollektion. Chili Mode er også
sponsor ved dagens turnering.
Vi spiller turnering mod Herreklubben onsdag den 02. maj, og i år er
det herrene, der arrangerer turneringen.
Turneringen mod Dragsholm den 29. maj på hjemmebane.
Turneringen mod Midtsjælland mandag den 25. juni som sidste år på
udebane, derefter passer det med hvertandet år på hjemmebane.

Den 10. juli spiller vi alle fra tee 56. Vi får selvfølgelig tildelt ATS i
forhold til dette.
Opslag om denne turnring kommer både på opslagstavlen og
hjemmesiden.
Den 28. august tager vi på tur. Der kommer et særligt opslag herom
både på opslagstavlen og hjemmesiden.

Den 4. september skal vi spille en 3 kølle turnering, her må du kun
medbringe 3 køller/jern+ en putter. Opslag om denne turnring
kommer både på opslagstavlen og hjemmesiden.

AFSLUTNING

Årsafslutningsturneringen finder sted den 25. september med
efterfølgende spisning, generalforsamling og informationsmøde.
Præmier for dagens holdturnering og sæsonens løbende turneringer
vil her blive uddelt, og vi kårer årets birdiedamer.

JULEFROKOST

Den 4. december er der julefrokost. Hvis vejret tillader det, spiller vi
golf på kortbanen.Hele turneringsplanen findes som indlæg her i
brochuren.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED?
Send en mail til dameklub@solvognspigerne.dk med navn og DGU. nr.
Du kan også gå ind på vores hjemmeside. På forsiden er der en knap ”Bliv medlem”. Tryk og du
kommer til en indmeldelse blanket, som du udfylder og trykker på send.

HVEM KAN SPILLE MED:
Alle kvindelige medlemmer af Odsherred Golfklub, der er fyldt 20 år,
og som har et handicap på max 36

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE:
Prisen for sæson 2018 er 250,00 kr. som indsættes på vores konto i Danske bank konto, se nederst på
siden.
Deltagelse i Solvognspigernes arrangementer kræver medlemskab af denne.

SOLVOGNSPIGERNES BESTYRELSE
Erhverv

Navn

Tlf. nr.

E-mail

Formand

Annethe Rolling

2163 4230

annethe@ipng.dk

Næstformand:

Berit Vardil

2029 7009

berit.vardil@gmail.com

Kasserer/ Sekretær:

Alice Ipsen

2078 3160

sven.ipsen@privat.dk

Medlem:

Birgitte Mathiasen

2946 1035

birgittema@mail.dk

Medlem:

Eva Alkestrup

2324 1782

eva@alkestrup.dk

Suppleant:

Anette Møller Olsen

2033 5932

anette@almegaard.dk

Vi ønsker alle en god sæson

www.solvognspigerne.dk Dameklub@solvognspigerne.dk Bankkonto: : Danske Bank 9570 12564244

