Nyhedsbrev nr. 17 - den 16. december
2021

Kommende begivenheder:
29. januar: Medlemsmøde

Vinteraktiviteter:
10. Januar: Yoga for golfere (Nyt hold)
25. januar: Cafe Solvogn - madkursus "nytårstapas"
29. januar: Fitness for golfere (Nyt hold)
5. februar: Fitness for golfere (Nyt hold)

Julehilsen til medlemmerne
Kære medlemmer,
2021 har været et godt år for Odsherred Golfklub. Vi har budt velkommen til ikke
færre end 140 nye medlemmer. Jeg håber, at I alle er glade for at være en del af
vores forening og føler jer godt tilpas i vores fællesskab. Vi har rundet de 1.000

medlemmer, lidt af en milepæl, samtidig med at mange greenfee gæster har
fundet vej til vores dejlige baner. Alt dette har givet os en fin økonomi, og der har
været travlhed overalt på banerne og i klubhuset med at foretage forbedringer og
nyskabelser, så vores klub bliver et endnu bedre sted at være.
Planerne for 2022 er udarbejdet, og vi håber at kunne præsentere jer for disse
planer på det allerede annoncerede medlemsmøde den 29. januar (tilmelding her)
Vi er klar, og jeg håber, at coronaen ikke igen stikker en kæp i hjulet for os. Vi
sender indbydelse ud til alle i starten af det nye år.
Bestyrelsen og jeg ønsker jer alle og jeres kære en rigtig glædelig jul og et godt nyt
år.
Glædelig golfhilsen,
Ingelise Badsted
Formand

Regionsgolf 2022
I klubbens Nyhedsbrev nr. 16 bragte vi en opfordring til, at melde sig til Regionsgolf
for 2022, da det er vor hensigt, at tilmelde 6 hold til turneringen.
På nuværende tidspunkt har vi modtaget en del henvendelser fra interesserede
golfere fordelt på alle holdene, men vi kunne godt tænke os, at have flere at vælge
imellem.
Derfor opfordrer vi jer endnu en gang til at tilmelde jer turneringen, og det gælder
både nye og spillere, som tidligere har deltaget i denne.
Udover denne opfordring, kan vi ligeledes oplyse, at aldersgrænsen for kvinderne i
seniorrækkerne i 2022 bliver ændret til 45 år, for Seniorkvinder, 55 år for
Veterankvinder, og 65 år for Superveterankvinder. Mændenes aldersinddeling
forbliver som den er nu. læs mere om inddelingerne på Regionsgolfens
hjemmeside her.
Vi ser frem til at modtage mange tilmeldinger her indtil den 10. januar.
Har I spørgsmål til ovennævnte, da venligst kontakt mig på hae@eriksen.mail.dk
eller tlf. 21129013.
Med venlig hilsen
Hans Eriksen

Video 1 af træflytning

Video 2 af træflytning

Video 3 af træflytning

Julehilsen fra greenkeeperne
Vi har siden efteråret 2020 arbejdet intenst med den baneplan, der er blevet
udviklet med hjælp fra DGU`s banekonsulent. Den har stor fokus på vores træer og
øvrige beplantning. Det langsigtede mål, sigter på at forbedre vækstmulighederne
for vores græs, på greens, tee-steder og fairway, og den fremtidige beplantning, vil
give mulighed for en effektiv og rationel klipning, der tager højde for maskinernes
klippebredde. Det skulle også gerne give et bedre spilleflow på banen.
Vi går nu ind i vinteren, og vi skal passe godt på banen. Jeg har stor forståelse for,
at mange medlemmer gerne vil kunne dyrke golfen hele året rundt. Derfor gælder
det om at finde balancen, for hvornår vi åbner/lukker banen. Da spil om vinteren
slider voldsomt på banen, håber jeg at medlemmerne accepterer, de beslutninger

der tages angående lukning af bane/greens. Husk altid at orientere jer om
baneforhold, inden i går ud på banen.
I greenkeepergården er der travlt med vinterservice af maskinerne, så de er klar til
sæsonstart. Baneudvalget har udarbejdet en maskinplan for de næste 10 år, der
gerne skulle betyde, at vi hele tiden har en opdateret maskinpark. Til foråret får vi
leveret nye maskiner, det handler om roughklipper-løvblæser og en arbejdstruck,
påmonteret en sprøjte. Ligeledes får vi renoveret vores fremdriftspumper på
vandingsanlægget. I den forbindelse, skal vi have renset søen på 17.hul op, et
projekt hvor vi godt kunne bruge nogle frivillige. Det giver mig anledning til at
takke, for det enorme arbejde, frivillige har udført på banen i den forgangne
sæson. Igen en stor tak til Bitte Noldus, for at være tovholder.
Greenkeeperne glæder sig allerede til den nye sæson, men først skal de have
afviklet ferie og afspadsering. Det betyder, at der den næste måned, vil være
begrænset aktivitet på banen. For mit eget vedkommende skal jeg have ”repareret”
min hofte, men håber hurtigt at være klar igen.
Glædelig jul og godt nytår.
Venlig Hilsen
Greenkeeperen

Nyt fra Café Solvogn
Her, midt i den kedelige Corona tid, gælder det om at finde på noget vi kan glæde
os til, ellers bliver vi ”bimse”.
Først og fremmest har vi heldigvis Julefesten og lige derefter Nytår, men hvad så
med bagefter?
Café Solvogn vil for første gang præsentere musik hver lørdag i februar måned i
tidsrummet kl. 12 - 14.30. Overskriften er "LØRDAGS JAZZ".
Jazz kan være mange ting, men der vil blive spillet jazzmusik, sange som er skrevet

af de fine komponister fra 1930 og 40erne, som C. Porter, H. Carmichael, G.
Gershwin, Duke Ellington m.v., måske også en Bellman sang eller Å. Stentoft hvem
ved?
Det skal tænkes ind sammen med en frokost fra Café Solvogns køkken. Vi har fået
Leif Johansson (forpagteren i Pakhuset fra 2000-2011) og med sine 60 års erfaring
som jazz musiker, til at hjælpe os med musikken.
Programmet for de 4 lørdage i februar 2022 er stort set færdige - herom vil I høre
meget mere.
Der er kun én enkelt ting som kan vælte læsset, ja, I har sikkert gættet den. At Fru
Frederiksen (vores statsminister) kan blive tvunget til at lukke vores samfund ned
pga. Corona smitten.
Café Solvogn tror på solskin og et herligt spirende forår, selvfølgelig skal det lykkes.
De bedste hilsner Lisbeth og Benny
Ps. Man kan nu se Nytårsmenuen på vores hjemmeside, www.cafesolvogn.dk

Vinteraktiviteter 2021/22
Udvalget har i efterårsperioden udbudt spansk, yoga, kransebinding og
madlavningskursus
Spansk- og yogahold blev desværre ikke oprettet, da der var for få tilmeldte.

Der var planlagt to hold med kransebinding, det ene blev afholdt med stor succes
og der var stor tilfredshed med de flotte produkter og de hyggelige omgivelser hos
Janne Toftegaard, Anno 1808 .
En af de to planlagte madaftener ”And med and og andet” havde 11 tilmeldte og
den blev afholdt den 1. december.
Deltagerne blev introduceret af vores dygtige kok Benny H. Knudsen og de to søde
køkkenhjælpere Victoria og Susan sørgede for oprydning og alt det praktiske
undervejs
Det var en utrolig hyggelig og lærerig aften hvor kursisterne kreerede and på 4
måder og desuden lavede en fedtfattig ”ris á la mande”, nødvendigt oven på alt
den dejlige and!
Der startes nyt Yogahold op den 10/1 og 2 nye Fitness introkurser den 29/1 og 5/2
og vi minder om Bennys (Café Solvogn) næste kursus – Nytårstapas den 25/1 alle
med tilmelding i GolfBox/klubturneringer.
God nytår fra Aktivitetsteamet

Turneringskalender 2022
Turneringskalenderen for 2022 er nu klar og du kan hente den ved at klikke på en
af knapperne herunder
Turneringskalender 2022 PDF

Turneringskalender 2022 JPG

Sekretariatets
åbningstider
jul og nytår
Sekretariatet holder juleferie fra
mandag den 20. december til og med
mandag den 4. januar - begge dage
inklusive.
Vi ønsker alle en glædelig jul og godt
nytår.

Kærlig hilsen
Jette og Kim

Vintergolfere
Vi minder om at der i forbindelse med
den organiserede vintergolf med
fortrinsretter på følgende dage:
Onsdage, fredage og søndage i
tidsrummet fra 10:00 – 10:30
Gælder følgende:
Fravigelse af at spille hullerne i
rækkefølge medfører, at der skal
viges for hold, der spiller i korrekt
rækkefølge.
Med venlig hilsen
Sekretariatet

Café Solvogn lukker i december og januar
Grundet Corona og aflysning af alle julefrokoster og forventning om yderligere
restriktioner, i den nærmeste fremtid, lukker Café Solvogn ned i en periode. Fra
mandag den 20. december til og med den 31. januar holdes der lukket. Vi har
stadigvæk nytårsmenu ud af huset - se den på vores Facebookside.
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