
        Solvognspigerne  

Bestyrelsens beretning 2022 

Vi har i denne sæson været 71 medlemmer af Solvognspigerne – nogle er gået fra, andre er 

kommet til. Samme niveau som sidste år. 

I år har vi været forskånet for aflysninger som følge af Covid 19. Vi kunne derfor, helt som planlagt, 

starte sæsonen den 5. april med turnering (Mexican Scramble), spisning og modeshow fra Chili. Vi 

havde inviteret andre kvindelige medlemmer af OhGk til at spille og være sammen med os. Det var 

der dog ikke mange som benyttede sig af. 

Venskabsturneringen mod herreklubben kunne endelig afvikles den 4. maj. Desværre kunne 

Solvognspigerne heller ikke i år slå herrerne, men det var meget tæt på, og hyggeligt var det. 

Den 17. maj kunne vi ikke spille på 18- hullers banen, og vi valgte derfor i stedet at spille en 

turnering på 9- hullers banen, kombineret med spil på shortgame banen. Det er vores indtryk, at 

det var en succes, som måske kan tåle en gentagelse. 

Den 23. maj spillede vi venskabsturnering mod Dragsholms dameklub på Dragsholms Golfbane. 23 

Solvognspiger deltog. 11 deltog fra Dragsholm. Deres dameklub er meget lille. 

Den 14. juni var der turnering med vores anden venskabsklub, Midtgolf. Den blev afholdt i OhGk, 

og Solvognspigerne vandt. 26 Midtgolfpiger deltog. Vi var 31 Solvognspiger. 

Den 28. juni spillede vi vores helt almindelige tirsdags turnering, men besluttede os for at spise 

sammen efter spillet (formiddagsholdet), ligesom eftermiddagsholdet plejer at gøre. Det blev en 

hyggelig, sen frokost i Café Solvogn. Noget vi vil overveje at gøre igen næste sæson i 

sommerferieperioden, hvor vi jo ikke må lave gunstartturneringer. 

3- kølleturneringen den 5. juli må vi konstatere ikke blev en succes, idet der kun var 19 som deltog 

– så den bliver nok taget af programmet næste år. 

Sideløbende med vores almindelige program har der i år været spillet en hulspils turnering. 20 har 

deltaget. 

I 2021 havde Solvognspigerne 30-års jubilæum. Det fik vi ikke fejret, men valgte at udskyde 

festlighederne til i år. Markeringen af de 30 år skulle ske ved 2 lejligheder, dels ved en 

Jubilæumsturnering den 16. august, og dels ved en 2 dages udflugt med bus den 30. + 31. august. 

Jubilæumsturneringen blev en hyggelig dag med en ny turneringsform, nemlig en parturnering 

med 3 forskellige turneringsformer indlagt på de 18 huller. Desværre måtte vi aflyse 

jubilæumsudflugten til Sverige på grund af for få tilmeldinger. 20 tilmeldte, og heraf 6 fra 

Bestyrelsen. Det gav ikke rigtig nogen mening. 

Vores sponsorer har igen i år været trofaste – TAK til dem! 

Vi vil også godt takke Café Solvogn, som udover at være sponsor, altid er med på vores idéer til 

vores arrangementer og serverer dejlig mad. 

På bestyrelsens vegne/ Berit Vardil 


