Solvognspigerne

Nyhedsbrev 01. marts 2017

Så er det ganske vist – golf sæsonen nærmer sig! Alle glæder sig til at skulle i gang igen!
Forhåbentlig er I kommet godt igennem vinteren, og nogle af jer har benyttet muligheden for
at spille vintergolf. Andre har spillet under lidt varmere himmelstrøg, men nu gælder det om at
få skudt en ny sæson i gang på vores egen fantastiske bane.
Solvognspigernes jubilæumsår er forbi, men til gengæld er det i år Odsherreds Golfklubs 50
års jubilæum. Det vil blive markeret på forskellig vis. Solvognspigerne vil bl.a. lave en
turnering i jubilæumsugen (uge 23), hvor vi vil invitere damer med fra de nærliggende
golfklubber. Der vil komme mange flere informationer om klubbens jubilæum gennem
nyhedsbreve, opslag mv.
Vi starter sæsonen den 4. april. Vanen tro bliver det med turnering, middag og modeshow.
Safran stiller op igen, ligesom de sidste par år. Det er blevet en rigtig succes.
Turneringsprogrammet er udarbejdet og kan ses på vores hjemmeside. Læg i øvrigt mærke til,
at vi har fået en ny flot hjemmeside, som der fortsat arbejdes med.
Der er ikke de store ændringer i programmet. Det kan nævnes, at vi i år, for første gang skal
spille hos Midtsjælland. Årets udflugt bliver den 29. august. Denne gang bliver det en 1. dags
tur. Nærmere information herom følger senere.
På informationsmødet til vores årsafslutning blev nævnt et par nyheder, som er værd at huske
på:


Spil på 9-hullersbanen er taget af turneringsprogrammet fra 2017. Der har igennem de
3 sæsoner, vi har prøvet at etablere noget her, ikke været stor nok interesse til at
kunne opretholde særskilte turneringer.



Der vil ikke blive en hulspilsturnering i 2017. Igen her på grund af manglende
tilslutning.

Når den nye sæson starter, vil I kunne opleve nogle spændende nyheder på banen. Der er
sket en stor bunkerrenovering – det ser rigtig godt ud.
I løbet af foråret vil der blive stillet 2 shelters op, hvor man kan søge ly for regn og torden. Det
ene kommer til at stå ved hul 5 tee, hvor det gamle skur er revet ned, og det andet kommer til
at stå ved hul 14 tee/15 green.
Til sidst skal vi opfordre de, som måtte have glemt at indbetale kontingent for 2017 (kr. 300),
til at gøre dette snarest muligt. Vores konto er Nordea 1706 3498221431.
Vi ser frem til at se jer alle sammen igen til en dejlig ny sæson!
Mange hilsner
Solvognspigernes bestyrelse.

