Nyhedsbrev nr. 11 - den 5. sep 2021

Kommende begivenheder:
11. september: Klubmesterskaber 9-hulsbanen

12. september: Tak for hjælpen turnering
18-19. september: Finale klubmesterskaber hulspil
19. september: "Mens vi venter" turnering

Nye medlemmer
Medlemstilgangen er forrygende i år i pt. er
der indmeldt 43 fuldtidsmedlemmer, 9
juniorer, 86
flex-medlemmer
og 16 prøve-medlemmer.
(billede til venstre)
Husk at byde velkommen til de nye
medlemmer når I møder dem på runden , i
bagrummet, træningsbanen eller i Café
Solvogn.

Tak for hjælpen turnering 2021

Igen i år afholdes den traditionsrige turnering "Tak for hjælpen", som tak for alle frivilliges
indsats i denne sæson - temaet er hemmeligt, det bliver sjovt og hyggeligt igen i år. Har du
været frivillig i denne sæson og mod forventning, ikke modtaget invitation til denne turnering
er du meget velkommen til at tilmelde dig turneringen HER

Velkommen til medlem
nr. 1000
Tillykke til os alle. Den 1. september
rundede vi medlem nr. 1000. Velkommen til
Karin, som blev overrasket med blomster og
vin. Heldigvis har Karin taget Mogens med,
så vi er nu 1001 medlem.Hvem tænker
eventyr?

Vinteraktiviteter - nyt fra
aktivitetsudvalget

Følgende aktiviter startes op i løbet af de næste måneder:
Kreativ madlavning
v/ Benny fra Cafe Solvognen. Der er planlagt 5 tema aftener, hvor Benny vil guide os i kreativ
madlavning. Undervisningen vil foregå i mindre grupper.
Yoga for golfere
Golf kræver smidige kroppe. Benyt derfor vinteren til at gøre noget ved det hos yogalærer
Anette Kannegård. Undervisningen vil foregå mandage mellem 9.30 og 11.00.
Spansk for begyndere og letøvede
Da mange af klubbens medlemmer rejser til Spanien, vil der i år blive et Spansk kursus. Kurset
vil bl.a. indeholde ordforråd specielt for golfere. Kurset vil foregå om fredagen.
Kransebinding
Ultimo november vil der være et kursus i kransebinding. Janne Toftegaard vil guide os til
binding af en smuk julekrans.
Info om starttidspunkt, pris og hvordan du tilmelder dig, kommer i nærmeste fremtid.
Aktivitetsudvalget

Malerteamet er meget
aktive
Så har malerteamet været aktive igen og
denne gang er det starterskuret på 9hulsbanen, som har fået en makeover, både
indvendigt og udvendigt er det blevet malet

Referat/resultater fra slagspil
klubmesterskaberskaberne og
hulspilsmesterskaberne
I de sidste par weekender blev klubmesterskaberne i slagspil og hulspil afholdt i de åbne og
aldersbetingede rækker - tillykke til vinderne:

Slagspil
Åbne rækker (54 Huller):
Herre række: Aske Baun-Christensen – 232 slag
Dame række:Pernille Høst – 258 slag
Aldersrækkerne (36 huller):
Junior Drenge: Emil Nielsen – 186 slag
MidAge Herre: Benjamin Müller
Senior Herre: Jan Kaas Jørgensen – 156 slag
Senior Dame: Pernille Høst – 169 slag
Veteran Herre: Søren Kjerrumgaard
Veteran Dame: Karin Lund – 177 slag
Super Veteran Herre: Svend Mathiasen – 168 slag
Super Veteran Dame: Bitte Noldus – 209 slag
Hulspil
Midage Herre:Michael Alstrup Kristensen vandt 1/0 over Benjamin Müller
Senior Herre:Jan Kaas Jørgensen vandt 1/0 over Jesper Wagner.Senior
Damer:Kirsten Michelsen vandt 4/2 over Lone Thue Jensen
Veteran Herre:Henrik Nuller Andersen vandt 6/5 over Klavs Petersen
Veteran Damer:Lissi Andersen vandt 5/4 over Karin KundSuper
Veteran Herre:Svend Mathiasen vandt 5/4 over Geoffrey Reynolds
Super Veteran Damer:Kirsten Jordy vandt 5/4 over Bitte Noldus

Læs det fyldige referat her

Den anden runde af spørgeskemaundersøgelsen Golfspilleren i Centrum er nu afsluttet. Som
lovet formidler vi hermed resultaterne videre.
Spørgeskemaet er sendt ud til 240 medlemmer. 129 medlemmer eller 54% har svaret. Det er
en meget flot svar-%, så tak til alle, der har svaret. I første runde af spørgeskemaundersøgelsen
var svar-% 40, så det er en stor forbedring.
Rapporten giver en overordnet score for Odsherred Golfklub, den såkaldte Ambassadør score,
og en score for de enkelte områder, der bliver spurgt ind til. Disse scores kan vi sammenligne
med scores opnået af andre golfklubber i Danmark eller bestemte regioner. Vi har valgt at
sammenligne os med golfklubber på Sjælland, som det mest relevante.
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Den overordnede score er virkelig høj, og på alle områder undtagen banen scorer vi bedre end
de sjællandske klubber. På banen har vi set en forbedring i forhold til april-undersøgelsen og vi
ligger nu næsten på niveau med de sjællandske klubber. Vurderingen af greens er blevet
bedre, så det ser ud til, at vores ekstra indsats på dette område har båret frugt.
Næste runde af spørgeskemaundersøgelsen bliver udsendt 14. september. Vi håber på en lige
så høj svar-% næste gang som i juli. Når næste spørgeskemaundersøgelse er gennemført, har
alle medlemmer haft mulighed for at give deres mening til kende. Efter næste runde kan vi
informere jer om resultaterne for hele året og sammenligne med resultaterne fra sidste år.
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