Kommende begivenheder: 4. juni PinseMORGEN turnering, 5. juni Pinse Parturnering, 6. juni Solvognpigerne Invita%onal, 7. juni Herreklubben invita%onal, 8. juni Geoparkvandring, 9. juni Odsherred Senior Open, 10. juni jubilæumsturnering, 10. juni medlemmernes jubilæumsfest.
Festfyrværkeri og livemusik
Du kan nå det!
Der er stadig flere
jubilæumsaktiviteter, du kan nå
at tilmelde dig. Se
dem alle i GolfBox.

Vi fejrer jubilæet med et
brag. Dette kan opleves
ved jubilæumsfesten den
10. juni. Du kan stadig
nå at tilmelde dig. Kom
med til en festlig aften!

Gra%s øvebolde og
billig greenfee
Fra d. 4. l 10. juni er
der gras øvebolde på
driving range og greenfee på 18-hulsbanen l
blot 200 kr.

Hip hip hurra, jubilæet står for døren! Endelig er vi klar l at fejre 50 års foreningsliv og 50 års golfpassion og –glæde i
Odsherred. Dengang for 50 år siden rakte visionerne måske l golf langt frem i
den, men at det første spadesk med den skulle blive l 27 smukke huller, et
klubhus med alle moderne faciliteter, over 900 medlemmer, heraf over 150 frivillige, en mellemstor arbejdsplads og en virksomhed med millionomsætning—Det
havde de nok ikke forudset!
Vi har rigg mange medlemmer, der har været med i klubben i årevis, og det er vi
meget taknemmelige for. Vi får heldigvis også hele den nye medlemmer, helt fra
de små minijuniorer og l dem, der er gået på pension. At golf kan binde os alle sammen sammen på
tværs af alder, køn, niveau og ambioner—det er
unikt, og det skal vi passe på, så den rummelighed,
der er indbygget i golf, ald vil være en del af Odsherred Gol2lub.
Foto: Inge og Erik Kristoﬀersen har været med helt fra start, og
er således indmeldt før den oﬃcielle åbning i 1967. I dag er de
begge kortbanemedlemmer. Klubbens yngste starter i 5årsalderen.
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Ini%a%v fra de frivillige i begynderafdelingen
De frivillige i begynderafdelingen har på eget iniav
a7oldt åbent hus for begyndere, så ﬂere kan blive smi9et
med vores glæde for golf. Ved at møde ind en me dligere
på spil-sammen dagene om mandagen, kan de fremmødte
blive taget i hånden og ført gennem golfens glæder af de
entusiasske hjælpere. Arrangementet er bakket op af en
facebook-kampagne, som får langt mere synlighed og respons for hvert medlem, der deler opslaget. Bak det gode
iniav op, det koster kun et par klik. Næste gang er d. 12.
juni kl. 16.00.
Tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmer
Ca. en tredjedel af klubbens medlemmer er blevet spurgt om deres lfredshed med Odsherred Gol2lub, og svarene er nu under e>erbehandling.—Men vi kan godt afsløre, at det er opmuntrende læsning: Det er bare godt, at
være medlem i Odsherred Gol2lub!
Åbningstider i sekretariatet: Mandag til fredag klokken 9.00 -15.00

Nyt

Højby

Betaling til
turneringer kan
nu også foretages
med MasterCard.

Løsslupne
gol3olde
Vores genbo, Højby
IF, har været plaget af
gol6olde på deres
fodboldbaner. Venligst brug gol6olde på
gol6anen og fodbolde på fodboldbanen.
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