Solvognspigerne
Odsherred Golfklub tirsdag den 29. september 2015
Formandens beretning
I år har vi været 69 medlemmer i dameklubben på 18 hulsbanen og 7 på kortbanen.
Det var igen i år en ret mild vinter, ikke ret meget sne, - så vi kunne begynde at spille på banen som
planlagt den 7. april 2015 med Mexican Scramble. Vi havde modeopvisning fra Safran. Det var da
hyggeligt og en stor succes.
God sæson igen i år, med gennemsnitlig 35-40 deltagere om ugen. Vi har spillet mod vores 2
venskabsklubber: Den ene – Dragsholm – på udebane den 1. juni, hvor de vandt. Den anden –
Kalundborg - den 11. august, på vores bane og vi vandt. Vi spillede Herre-/Dameturnering den 5.
maj. Der var 69 spillere, hvor vi stod for at afholde turneringen, - herrerne vandt desværre igen. Vi
havde, igen i år, en Sankt Hans turnering den 23. juni med efterfølgende grillmad hos Fru Hansen.
Hotel Højby Sø var sponsor. Vi havde som noget nyt (grundet det var en ’rigtig’ Sankt Hans aften)
herrerne med – dem som kunne.
Udflugten i år var en tur til Asserbo med bus, en dejlig tur, god bane, god service og god mad. Vi
skulle være mindst 30. Det var vi, men så var der et par afbud, og derfor blev herrerne inviteret med.
Vi var så 35 af sted. Asserbo havde sørget for, at vi fik en lille en i bussen på vejen hjem.
Kortbaneklubben kører godt. Det er rart at mødes med pigerne efter deres og vores turnering hos
Fru Hansen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores sponsorer for deres villighed til at støtte os med
præmier og andre ydelser. En stor tak til Christina for al den gode mad i årets løb og glade betjening.

Formand for klubben
Annethe Rolling

