Nyhedsbrev nr. 8 - den 2. juli 2021

Kommende begivenheder:
4. juli Åbent hus
30-31. juli Solvogn Pokalen

Referat fra generalforsamlingen
Referatet fra generalforsamlingen er nu klar på
www.odsherredgolf.dk og ligger i mappen "Klubben Nyhedsbreve/referater - Generalforsamling". Der
kræves en kode for at læse referatet - koden udleveres
fra sekretariatet.

Næste spørgeskema fra Golfspilleren i Centrum
sendes ud til den næste 1/3 af medlemmerne den 6.
juli 2021

Nye medlemmer
Medlemstilgangen er
allerede godt i gang og det
tegner godt (billede til
venstre) pt. er der
indmeldt 36 fuldtidsmedlemmer, 51 flexmedlemmer, 47 prøvemedlemmer.
Husk at byde velkommen
til de nye medlemmer når
I møder dem på runden , i
bagrummet,
træningsbanen eller i Café
Solvogn.

Parkering i højsæson og weekender
Der er i perioder mange golfspillere og gæster på vores
dejlige anlæg. Det betyder, at der i en stor del af
weekender og højsæson er mangel på parkeingspladser
ved klubhuset og træningsbanen. Er der ikke plads

henviser vi til parkeringspladserne ved 9hulsbanen/tennisbanen.

Bagmærker
Husk at dit bagmærke skal
bæres synligt på din bag,
jf. klubbens ordensregler.
Samtidig er det en stor
hjælp for baneservice - de
kender jo ikke alle 950
medlemmer :-)

Danmarksturneringen

Højsæson er i gang

Fik du ikke læst
referaterne fra
Danmarksturneringen kan
de læses her

Der vil være mange
golfspillere i de næste 6
uger, på begge baner og
derfor vil der være
fortrinsret for 4-bolde.
Husk at du som medlem
kan booke 6 tider på 18hulsbanen og 4 tider på 9hulsbanen, 30 dage før så få endelig booket dine
tider. Der er ændret
bestilling for
greenfeegæster - de kan
"kun" bestille 14 dage før.

Er du forvirret? - det er forståeligt.
I forbindelse med genåbningen og øget antal af
vaccinerede, lempes restriktionerne af flere omgange.
Det er ikke nemt at overskue. Vi prøver at hjælpe lidt her:
Der er stadigvæk maks. antal personer i bagrum,
foyer og omklædningsrum da arealkrævet for disse
områder ikke er ændret.
Der er ikke forsamlingsforbud i restauranten, men
der skal forevises coronapas (indendøre)

Udendørs er der et maks forsamlingsforbud på 100
pers. - det bør ikke berøre os.

Herreklubben forårsafslutning
Herreklubben har haft Forårsafslutning for 2021, og
havde i den forbindelse arrangeret en match for
klubbens medlemmer.
Vejret var på dagen fint og 18 spillere havde tilmeldt sig
til matchen, som var en kombineret
BESTBALL/GREENSOME/FOURSOME- match, hvor der
blev spillet STABLEFORD med fuldt handicap (reduceret
ved Greensome og Foursome).
Matchen forløb på spændende vis, og der var til det
sidste stor spænding om det endelige resultat, og der
blev opnået nogle meget fine scores.
Resultatet blev at, Erik Poulsen/Svend Mathiasen blev
vindere og de næste placeringer gik til Erik
Andersen/Frank Jensen og Bjørn Merlung/Svend Stenhøj
i nævnte rækkefølge. Alle modtog nogle fine præmier for

deres indsats.
Afslutningsvis fik vi efterfølgende mad og drikke fra
Solvognen til at gå hjem på.

Kvinder & Golf - Mænd & Golf
Begge kurser er afviklet med stor succes.
Kvinder & Golf:
Dette forløb blev afviklet for 2. år i træk og strakte sig
over 3 måneder, med træning 1 x ugentlig, krydret med
regelundervsining, yoga, tapas og selvfølgelig golf.
Forløbet er netop aflsuttet med succes og ud af 15
deltagere har de 13 meldt sig ind, som medlem i
Odsherred Golfklub.
Mænd & Golf:
Blev afviklet for 1. gang i år og vi havde "lånt" konceptet
fra kvinderne, og gjort det lidt mere maskulint, med
demodag af udstyr, Stegt Flæsk og bajer samt
vinsmagning. Mændene havde et forløb på 1 mdr. med

træning 2 x ugentlig. der startede 16 mænd på kurset og
13 har meldt sig ind som medlem i Odsherred Golfklub
Velkommen til jer alle :-)
Med dette format har vi skabt succesfulde hold med
sammenhold og golfspil på alle niveauer. I sæson 2022
har tovholderne sagt ja til endnu en tørn, så der vil igen
næste år være nye kurser for Kvinder og Mænd.
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