Nyhedsbrev nr. 12 - den 21. sep 2021

Kommende begivenheder:
25. september: Oldtimer turnering
3. Oktober: Røde Kors turnering
9. oktober: Den Grønne/Lyserøde Jakke
23. oktober: Generations/Familieturnering

Nye medlemmer
Medlemstilgangen er forrygende i år i pt. er
der indmeldt 44 fuldtidsmedlemmer,
8 juniorer, 94 flex-medlemmer
og 4 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
173 frivillige var inviteret til årets "Tak for Hjælpen" turnering og 90 deltog i truneringen.
Traditionen tro var der et tema på dagen og i år var det 80´er Party. der var 23 hold, som
spillede Texas Scramble og vi spillede 12 huller, svarende til det gamle layout, på banen.
Forhindringer varpå 5 huller, som var relateret til 80´erne; Michael Jackson, Brændt straffe af
Preben Elkjær, Madonna i studiet, Labyrinten med Kim Schumacher og Erik Ninn Hansen med
tæppet og fejebakken :-)
Der var forplejning undersvejs og i Shelteren på hul 5, serverede Birthe og Helle, "Klassens
time kage", "Nordsøolie" og kaffe - i shelteren ved hul 10 blev der serveret Pisang Ambon og

juice, Jolly Cola og Parisertoast
Vejret var perfekt og alle havde en hyggelig dag.
Forplejningen efterfølgende i Café Solvogn var selvfølgelig også 80´er inspireret:
Forret: Tunmousse
Hovedret: Glaseret skinke med 80´er salat med kinakål, ærter, majs osv.......
Tak til alle der deltog og hjalp med at gøre denne dag uforglemmelig.
Glæd jer allerede til næste år, hvor temaet er ..........
Link til billeder fra dagen, kan ses her https://photos.app.goo.gl/MM4qWgDgqcGJEoWe6

Husk at afspritte
Selvom Coronaen er stabil og der ikke
længere er de store restriktioner, holder vi
fast i afspritningen af vores hænder. Derfor
bibeholdes alle spritdispensere ved
indgangene til golfklubben.

Pas på banen
Efteråret nærmer sig og det betyder at
banen bliver mere sårbar, og vi skal passe
ekstra godt på den nu! Husk at oprette
nedslagsmærker (På green), husk at lægge
turf på plads (Fairway), husk at trække din
vogn eller buggy i god afstand fra green og
bunker! Er du klar over at hvis du ikke
opretter dine nedslagsmærker på green, går
græsset ud - derfor er dette meget vigtigt.
Alle bolde som lander på en blød green
laver nedslagsmærker - og de skal oprettes.

Banepleje efterår
Vi er i gang med prikling-tromlingeftersåning-topdressing samt gødning på
alle greens. Vi starter på kortbanen, og
derefter 18 hullers banen. Under arbejdet
på de enkelte greens, kan flaget være
placeret på vintergreens, og så skal man
spille til dette.
Fra tirsdag d. 21/9, vil flagplacering på 18
hullers banen være vilkårlig. Årsagen skal
findes i, at en del greens er ramt af
svampeangreb, og vi vil gerne skåne disse
områder så meget som muligt.
Der vil være skiltet på 1 tee, når der
arbejdes på green.
Chefgreenkeeperen

Se video her

Se video her

Fællestræning
Igen i år fortsætter Preben, fællestræningen
til og med den 11. december. Så der er
ingen undskyldning for ikke at få taget dine
kurser, som nybegynder eller få finpudset
dine færdigheder , som golfspiller - god
fornøjelse.

Vinteraktiviteter - Nu kan du tilmelde
dig Spansk for begyndere,
Kranseworkshop og Yoga

Spansk for begyndere og letøvede - opstart den 29. oktober
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.
Læs mere her
Tilmelding dig kurset her
Kranseworkshop den 8. og 15. november
Lær hvordan du binder kranse i forskellige bindeteknikker, hos ANNO 1808. V. Janne
Toftegaard.
Læs mere her
Tilmeld dig kurset her
Yoga for Golfere - opstart den 4. oktober
Vil du øge smidigheden, styrke dine knæ og lære åndedrætsteknikker?
Så læs mere her
Tilmelding direkte til underviser, Anette Kannegaard, tlf. 21730343
(kurset foregår; Svanestræde 9 1.sal, 4500 Nykøbing Sjælland
Er der generelle spørgsmål til ovenstående kurser, kan du kontakte tovholder for
aktivitetsteamet, Søs Graae - 60751203

Resultater fra hulspil
klubmesterskaberskaberne
Klubmesterskaberne i de åbne mesterskaber (hulspil) blev afviklet i weekenden tillykke til vinderne:

Damer: Pernille Høst
Junior: Emil Nielsen
Herrer: Benjamin Müller
Og tillykke til alle andre klubmestre (se foto)

Ændring af SGO ordningen
SGO ordningen er rigtig populær i de 7 klubber der er tilsluttet ordningen, og medlemmerne
bruger ordningen rigtig meget, hvilket selvfølgelig også er intentionen.
Der er dog et par klubber, hvor den store succes giver lidt bagslag, nemlig dem der har åbent
med sommergreens hele året, for i vintermånederne (December, Januar og Februar) er der
rigtig mange der bruger netop disse to baner, hvilket betyder et markant højere slid på
banerne. En vintergolf runde svarer i slid til ca. 7 almindelige runder.
Det har været et ønske at der i ordningen tages hensyn til dette, og derfor er det besluttet at
ordningen fra 1. januar 2022 ændres, så den gælder i perioden fra 1. Marts til 30. November,
altså 9 måneder.
Ordningen blev i 2016 reguleret med kr. 100,- til kr. 900,- pr. år da vi fik de ekstra 2 klubber ind

i ordningen og er ikke blevet reguleret siden. Pr. 1. januar 2022 reguleres prisen til kr. 995,I forbindelser med disse to ændringer er det samtidig besluttet, at en udmeldelse af SGO
ordningen kan ske indtil 30. November 2021, herefter er SGO medlemskabet gældende fra
1.1.2022, og opkræves sammen med dit kontingent.
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