Kommende begivenheder: 20. maj Baneintro, 21. maj Helenehøj-turnering, 25. maj Tordags Tour
Major, 25.-27. maj Odsherred 1-2-3, 4. juni PinseMORGEN turnering, 5.-10. juni jubilæumsuge

KOM TIL

Vil du være med i
Odsherred 1-2-3? Sidste
chance for lmelding er
på søndag d. 21. maj.
Tilmelding i GolfBox

Oplev gol#anen på en
helt anden måde. Kom
med på Geopark

Vandring d. 8. juni.
Tilmelding i GolfBox

Superbedsterne vil gerne
være ﬂere! Er du rar og
glad for børn? Skriv l Bessie på bebak@mail.dk
Vi hjælpes ad med at introducere skolebørn 2l golf

FEST!
Tilmeld dig straks l jubilæumsfesten—der er begrænset antal pladser.
Tilmeld dig også gerne l
det øvrige jubilæumsprogram— i GolfBox

Der er godt gang i begge baner nu, og det er dejligt at se og gense så mange medlemmer og gæster hver uge. Vær
ikke bange for at slå jer sammen l 3– og 4-bolde, både hvis det kniber lidt med pladsen, men også for at møde nye
bekendtskaber. På 9-hulsbanen spilles både Pay & Play og tradionel golf, og alle er kommet for at hygge sig, så det
er dejligt at opleve, at tålmodighed og venlighed mod hinanden er en fast del af spillet.
Golf for første gang gav ﬁn ar2kel
Susse Brandt og Lise Bredmose bød en journalist fra Mit
Odsherred op l golf, og det er der kommet en skøn 2siders arkel ud af. Skulle du være i tvivl om, at de bedste
ambassadører for Odsherred Gol9lub—og golfsporten i det
hele taget—er dig og dine gol9ammerater, så skulle du tage og læse arklen, der både er humørfyldt og hjertevarm
og derfor er en rigg god reklame for hvordan det er at være medlem her hos os. Mit Odsherred magasinet er Odsherreds gras turistmagasin, der trykkes i 25.000 eksemplarer.
Magasinet ligger fremme l a<entning på turistdesnaoner i Odsherred, også i Odsherred Gol9lub.
Tak for indsatsen l Susse og Lise! Vent ikke på en journalist
før du selv griber chancen for at være ambassadør for
gol lubben—men fortæl os gerne din egen gode historie.
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Flere nyheder i Odsherred Gol7lub
Måske har du allerede opdaget det, men for en sikkerheds skyld siger vi det gerne. Hele to projekter, der begge har været længe undervejs, har involveret mange personer og krævet mange overvejelser er nu ved at være i mål. Det ene er lynshelters (eller tordenshelters, kært barn har mange navne), og dem har greenkeeperne
nu næsten nået at få sat op, hvilket især er en bedri=, når man tænker på hvor hurgt græsset gror..! Den anden nyhed er i restauranten, hvor de gamle borde nu er ski=et ud. Så længe vejret er godt, forstår vi godt, at I
gerne vil sidde ude, men kast et blik på bordene—og smil l glade fru Hansen.

Odsherred
Gol7lub har
Åbningstider i sekretariatet: Mandag til fredag klokken 9.00 -15.00

Højby

ha= besøg af Peter Erkmann, der
er lidt af et orakel indenfor frivillighed, foreningsorganisa
on og fondssøgning. Det blev en
indholdsrig a=en
for deltagerne,
og ny viden og
inspiraon er allerede blevet taget i brug af ﬂere. Det er dejligt
at nye vinkler
straks modtages
så posivt og
konstrukvt, og
at klubben kan
fortsæ>e den
gode igangværende udvikling.
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