Nyhedsbrev nr. 10 - den 13. august 2021

Kommende begivenheder:
20. august: Klubmesterskab i Short Game 2021
21. - 22. august: Danmarksturnering 5. og 6. runde
28. - 29. august: Klubmesterskaber i slagspil 2021
13., 20. og 27. august: Åben fredagsgolf

Nye medlemmer
Medlemstilgangen er
forrygende i år i pt. er der
indmeldt 47 fuldtidsmedlemmer, 72 flexmedlemmer, 49 prøvemedlemmer.
(billede til venstre)
Husk at byde velkommen
til de nye medlemmer når
I møder dem på runden , i
bagrummet,
træningsbanen eller i Café
Solvogn.

 LUBMESTERSKABER I
K
SLAGSPIL 2021
I 2021 afvikler vi klubbens
Klubmesterskaber efter opskriften fra sidste
år. Det hele spilles over 3 weekender, hvor
vi i den første weekend d. 28. + 29. august
spiller Slagspils Mesterskaber.
SLAGSPIL d. 28. og 29. august.
Turneringen spilles både i de ÅBNE rækker
og de ALDERSBETINGEDE rækker på samme
tid. De ÅBNE rækker spilles over 54 huller (2
runder om lørdagen og 1 runde om
søndagen). De ALDERSBETINGEDE rækker
spilles over 36 huller (1 runde om lørdagen
og 1 runde om søndagen).

Klubmesterskaber i
Short Game
DGU har fremsendt en ny deadline for
afholdelse af Short Game-mesterskaberne.
Derfor rykkes klubmesterskabet i Short
Game til d. 20. august. TILMELDING HER

Scorekort til Short Game
banen
Der er blevet opsat to postkasser til
scorekort til Short Game banen. Her kan
man tage sig et scorekort, spille banen
igennem og aflevere scorekortet igen.
Så sparer du et par skridt og har det hele
indenfor rækkevidde også når scorekortet
skal afleveres.
Så nu er der ingen undskyldning for ikke at
finpudse sit short game op til
klubmesterskaberne i Short Game d. 20
august.

Åben fredagsgolf - Hygge turnering hver
fredag

Sidste år startede Odsherred Golfklub et nyt tiltag “Åben fredagsgolf” – Hver fredag er der
oprettet 3 Åben fredagsturneringer:
18 huller på 18 hulsbanen fra 15.00
9 huller på 18 hulsbanen fra 17.00
9 huller på 9 hulsbanen fra 17.00
– Turneringen er åben for alle medlemmer, samt greenfeegæster.
Tilmelding sker på Golfbox senest onsdag kl. 12.
Efter hver turnering er der mulighed for spisning i Café Solvogn – Man behøver ikke spise for at
spille(tilmelding til mad sker i Golfbox), men hvis du ønsker at spise uden at spille skal du
kontakte Max Borgholt på tlf. 30102262 eller mail: maxborgholt@hotmail.com og hvis du
ønsker at medbringe gæster til spisning, så skal du også kontakte Max.
Start tidspunkterne er desuden lavet så alle turneringerne er færdige ca. samtidig, så
spisningen sker i fællesskab og uden for megen ventetid.
Da det er et nyt tiltag, så udvikler vi i fællesskab konceptet hen ad vejen i forhold til ønsker og
gode ideer fra de fremmødte – fx. forskellige spilformer (Texas Scramble, Greensome, osv.)
Følg linket og få overblik over turneringen og tilmelding:
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-45479A48-63BF5E02C2D2}&language=1030&#/customer/163/schedule/2021/11723

Udslagsskuret har fået en
opfriskning
Udslagsskuret er d. 9. og 10. august blevet
malet. Skuret mangler dog stadig en enkelt
udvendig side og indvendig.
Det frivillige malerteam har gjort et godt
stykke arbejde og der skal lyde en stor tak
for deres indsats.

SOLVOGN POKALEN 2021.

Klubben har nu afholdt den 17. udgave af SOLVOGN POKALEN, som er vores store
Junior-Ynglinge ranglisteturnering .
Med den sædvanlige store forberedelse, var den udvidede turneringsledelse og alle deres
hjælpere klar til at modtage de unge mennesker fredag morgen. Vejret var studeret i
mange dage optil turneringstart. Vejret bød på en voldsom vind fra vest, hvilket resulterede
i at deltagerne havde svært ved at holde boldene nede i vinden. Fredagens resultater
kunne afspejles i vejret. Kun 2 spillere lå omkring banens par, og mange lå et godt stykke
over.
Det var dog stadig tæt i toppen af drenge rækken i år. Hele 7 spillere lå efter de 2 runder 5
slag fra hinanden. Så der var lagt op til en tæt finale om lørdagen.
Pigerækken havde desværre ikke så mange deltagere i år, og da vi også modtog afbud før
vi kom i gang, var der kun 6 piger som spillede med i år. Og her var der 2 piger som var
stukket af fra de andre.
Igen i år, stod der dejlig Chili con carne klar mellem runde 1 og 2, til spillerne og de
frivillige. Noget som alle var glade for.
Lørdag havde vinden stort set lagt sig og alle de frivillige og turneringsledelsen var igen
klar fra tidlig morgen. Klubbens gode greenkeepere havde sørget for at banen stod super
flot og der var lagt op til, at der kunne spilles super golf.
Hos pigerne var der ikke den helt store spænding, idet Benedicte Brent-Buchholz fra
Københavns GK hurtigt lagde sig i spidsen, og efter de sidste 18 huller, havde hun
udbygget sit forspring så hun vandt i en samlede score på 230 slag over Hannah Ritter fra
Køge GK, som blev nr. 2 med 243 slag.
Hos drengene var der mere spænding, og man skulle helt frem til de sidste huller før
turneringen blev afgjort. Men med 3 stabile runder i 72, 73 og 69, kunne Joachim Nordli fra
Værløse GK erklæres vinder med en samlet score på 214 slag. Som nr. 2 kom Jakob Ingi
Petersen fra Hjortespring GK, som havde en samlede score på 216 slag. Og vores
”næsten” egen Filip Bendix fik en flot 3. plads med 220 slag.
Herudover kunne vi sige tillykke til Christoffer Leidersdorff fra Rungsted GK som bedst
JC13 spiller, og som endda klarede cuttet. Og i JC15 rækken var Benedicte Brent-

Buchholz som var bedste spiller.
Da alle var kommet rundt, kunne der igen nydes en dejlig frokost i Cafe Solvogn, og man
kunne hurtigt gå til præmieoverrækkelse, som igen kunne uddeles med store klapsalver.
Og med den sædvanlige tale fra Turneringsleder Henrik Andersen, og uddeling af præmier
fra formanden af Sportsudvalget, Michal Alstrup og en fin tale fra vinderen af
drengerækken, kunne man afsluttes 2 lange men herlige dage i Odsherred Golfklub.
Turneringsudvalget vil gerne sige tak til turnerings sponsorerer, FAXE KONDI for præmier
til deltagerne og SPAR KØBMANDEN i Nyrup som igen havde sørget for dejlig frugt,
myslibar og kildevand til alle deltagerne.
Der skal også lyde en stor tak til klubbens greenkeepere, for det flotte arbejde med
opsætningen af banen.
Og endeligt men ikke mindst en KÆMPE 1000 tak for alle klubben frivillige, som har hjulpet
til med at være startere, forecaddie, sørget for scoreindtastning, sørget for morgenmad,
taget billeder undervejs o.m.m. UDEN jeres hjælp, er det slet ikke muligt at afholde
Solvogn Pokalen.
Et kæmpe arbejde, og hvor vi kun har modtaget stor ros fra både spillere og alle de
forældre som har været med rundt og kigge. Et arbejde som er helt unikt for Odsherred
Golfklub, og som flere forældre fortalte, at det kan man ikke opleve andre steder. Alt dette
er medvirkende til, at disse unge talenter og deres forældre har lyst til at komme tilbage til
Odsherred Golfklub.
1000 1000 tak.
Igen en Solvogn Pokal med succes, som vi gentager til næste år.
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