Nyhedsbrev nr. 6 - den 28. maj 2021

Kommende begivenheder:
29. maj: Race4Sjov 9-hulsbane juniorturnering
30. maj: 9-hulsbane turnering
12. juni: Generalforsamling
19. og 20. juni: Danmarksturnering

Husk tilmelding til generalforsamlingen
Den 12. juni afholdes den ordinære generalforsamling,
på Højby Skole og jf. retningslinjer i forhold til Corona,
vil vi bede jer om tilmelding i GolfBox på dette link
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.a
sp?selected={CC74A204-A100-4547-9A4863BF5E02C2D2}&language=1030&#/competition/291160
5/info

Det er vigtigt med et Coronapas, da det foregår
indendøre.

Nyt fra baneudvalget
Der er fra baneudvalgets side, et ønske om at ændre
færdslen ved 6. green.
Vi vil gerne få hullet til at fremstå, som det oprindeligt
blev designet, uden sti og hæk bag green.
Hækken er blevet fjernet og til efteråret, vil stien blive
nedlagt, og anlagt som roughområde.
Der vil blive anlagt ny sti højre om greensområdet, og op
til 7. tee. Stien skal benyttes af alle også buggies.
I næste uge vil der blive lagt et tyndt lag slotsgrus, på
den nuværende nedgang til green, det skulle gerne
nedbringe faren for, at miste fodfæstet i fugtig vejr.
Buggies skal indtil det
nye er anlagt, benytte nuværende vej, venstre om green.

Arealer under reparation på banen

I tilslutning til Lokalregel med virkning fra tirsdag 25.
maj (hul 3 med oplæg) har vi disse bemærkninger:
Grundet det store, vidtrækkende vinterarbejde fra
greenkeepere - og hjælp fra frivillige over to meget
effektive dage – er der visse områder på banen, som
stadig skal komme sig. Fx efter træfældning hvor der er
bart og sået græs. Det er ret tydeligt hvor.
Underskoven er ryddet flere steder – det er dog ikke
ensbetydende med et frit drop med henvisning til AUR.
Kun hvis bolden ligger på materiale, som klart kan
formodes skal fjernes på et senere tidspunkt, fx i en pæn
bunke som er klar til at fjernes.
Hvis bolden ligger op ad en lille stub fra et træ eller busk,
som er fældet i den ryddede underskov, kan du heller
ikke få et frit drop.
Flere steder er der markeret med blåt, men hele banen
kan ikke males blå de pågældende steder.
Husk, at det ikke altid er en fordel med et fridrop. Husk,
at droppet skal tages det sted, som er det NÆRMESTE
PUNKT UD – set i forhold til hvor bolden ligger.
Blå pæle (gælder også de tynde spyd) – I kan vælge at
spille bolden, som den ligger.
Hvis du rammer en snor, er det bare ærgerligt. Ingen
kompensation. Der er jo også risiko for at ramme en gren
på banen.
Blå pæl med grøn top på hul 9 – spilleforbud – nærmest
ud, også selvom du kommer til at ligge dårligt for indspil
til green.
Se regel 16.1a for lempelse.

Bunkers – opråb!
Husk at rive efter dig – og læg riven i bunker PÅ TVÆRS
AF SPILLERETNING.
Det er irriterende, når bolden bliver fanget af en forkert
placering af riven. Det er ikke ens på alle golfbaner –
men hos os er dette reglen.

Sidst men ikke mindst: Golf er en udendørs sport. Spil
banen, som den er og bolden, som den ligger.
Lommeguiden fra Dansk Golfunion giver de fleste svar
hurtigt – hav den med på runden.
Vi imødeser en dejlig sæson med den flotte oprydning,
hvor fældning, beskæring og opstamning gør det
nemmere og hurtigere at være golfspiller.
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at skrive til
Regelkomiteen.
Bedste hilsner fra Regelkomié og Baneudvalg
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Nye medlemmer
Medlemstilgangen er
allerede godt i gang og det
tegner godt (billede til
venstre) pt. er der
indmeldt 29 fuldtidsmedlemmer, 35 flexmedlemmer, 35 prøvemedlemmer.
Husk at byde velkommen
til de nye medlemmer når
I møder dem på runden ,
bagrummet eller i Café
Solvogn.

Mange nye medlemmer

Som du kan se af ovenstående er der rigtig mange nye
medlemmer og nybegyndere og det er dejligt, men ikke
alle er helt "udlært" i etik og anden god opførsel endnu
:-) Har du styr på det, er du meget velkommen til at
guide dem, på en høflig måde - det tror jeg de sætter pris
på, og til gavn for alle. Etikreglerne gælder selvfølgelig
alle medlemmer. God runde på vores smukke baner.

DGU Short Game - Order of Merit
I den landsdækkende "Order Of Merit" er vi nu kommet
op på 3. pladsen og det er rigtgt flot. Der er lige et stykke
vej op til 1. og 2. pladsen, men brug vores ShortGame og
få en løbende konkurrence i gang med dine
spillemakkere. Scorekort indleveres i postsprækken til
sekretariatet - husk at de skal være underskrevet af
markøren. God fornøjelse :-)
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