Solvognspigerne

Nyhedsbrev 05. marts 2018

___________________________________________
Nu er det tid til året 2018´s første nyhedsbrev. Sæsonen nærmer sig, uanset hvad
temperaturen måtte vise. Som sædvanlig glæder alle sig til at komme i gang igen.
Det er både golfen og det sociale liv i Solvognspigernes klub, som trækker.
Vi starter tirsdag den 3. april med holdspil, efterfulgt af middag og modeopvisning af
Chili Mode (tidligere Safran). Hold øje med opslag og hjemmeside.
Turneringsprogrammet er lavet og kan ses på hjemmesiden. I 2018 har vi skåret
antallet af slagspilturneringer ned til 5 gange, - mod tidligere 6 gange. Vi har også
valgt helt at droppe puttekonkurrencen, som blev spillet i forbindelse med nogle af
slagspilsturneringerne.
Fra 2018 har vi 2 venskabsklubber, Midtsjælland og Dragsholm. Vi har opsagt aftalen
med Kalundborg. Der har ikke været den helt store interesse for at spille i
Kalundborg, og derfor indgik vi i stedet aftale med Midtsjælland sidste år. Vi skal spille
mod Midtsjælland hos Midtsjælland (igen i år) den 25. juni, - og mod Dragsholm den
29. maj hos os. Årets udflugt bliver den 28. august. Vi kan endnu ikke afsløre, hvor til
turen går.
I vinterens løb er tilmeldingsproceduren og turneringsbetingelserne blevet
gennemgået og revideret. På baggrund af et forslag på sidste års generalforsamling er
der nu indført den regel, at spilleren med det laveste handicap i bolden får ansvaret
for at sikre et godt tempo og flow på banen. Dette bliver endnu mere aktuel i 2018,
hvor der kun er 7/8 minutters interval mellem boldene mod tidligere 10 minutters
interval. Dette skyldes, at der i den nye sæson er indført elektronisk boldrendetid.
Af andre nyheder på banen vil I kunne se, at der er er kommet flere teesteder, nu
udtrykt i tal: 56 (gul), 51, 48 (rød) og 36. Dette giver mulighed for at spille banen i
forskellige længder. Læs mere i Klubbens nyhedsbrev nr. 4 fra 23. februar.
På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet at nedsætte det årlige kontingent fra
300 kr. til 250 kr. For de som måtte have glemt at indbetale, bedes I gøre dette
hurtigt muligt. Kontonummer står på vores hjemmeside.
Sæt et stort kryds i kalenderen ud for datoen den 3. april, og mød glad op til vores
åbningsturnering.
Vi glæder os til at se jer alle sammen igen til en forrygende sæson!
På bestyrelsens vegne
Berit Vardil

