Solvognspigerne
Bestyrelsens beretning 2021
Vi har i denne sæson været 72 medlemmer af Solvognspigerne – 8 flere end sidste år.
Vi har haft fokus på at få flere ind i vores klub, og det må siges at være lykkes.
Desværre har Covid situationen også sat sit præg på denne sæson.
Solvognspigerne/ dameklubben blev stiftet i 1991. Vi har, med andre ord, 30 års julilæum i år!
Det skal fejres, men vi besluttede at det først skulle ske i 2022, hvor forholdene forhåbentlig er
meget bedre.
Vi havde planlagt en Invitationsturnering den 30. marts, hvor vi ville invitere øvrige kvindelige
spillere fra OhGk til at spille sammen med os Solvognspiger. Denne turnering måtte vi desværre
aflyse, - og også vores åbningsturnering, som skulle have været afholdt den 6. april, samt den
årlige dyst mod herrerne den 5. maj måtte aflyses.
I stedet spillede vi vores almindelige tirsdagsturneringer fra den 6. april, så golfen kunne komme i
gang på nogenlunde normal vis. Den 25. maj skulle vi have spillet vores årlige venskabsturnering
med Dragsholm. Denne gang hos OhGk. På grund af forsamlingsloftet besluttede vi at aflyse igen.
Da vi efterhånden var godt trætte af alle de aflysninger, besluttede vi i stedet at lave vores helt
egen ’(Ven)Sel-skabsturnering’ samme dag. Vi spillede 9 huller om eftermiddagen og sluttede af
med middag i Café Solvogn.
Den 14. maj var der Venskabsturnering med Midtgolfpigerne, og denne gang blev turneringen til
noget. Det blev en dejlig dag på Midtgolfs bane.
Vi har spillet 14 gange Stableford, 6 gange Slagspil. Herudover 1 gang spil fra Tee 56, og en af
tirsdagene blev der spillet ’hulspil for sjov’ – en introduktion til hulspillet.
Vores årlige Sensommer turnering blev afviklet den 17. august, hvor vi spillede Irish Rumble. 40
deltog i turneringen og den efterfølgende middag i Café Solvogn.
Udflugten i år gik til Korsør, den 31. august. Humøret var højt, og så var vi igen i år så heldige, at
have valgt en dag med skønt vejr! 34 deltog.
Vores sponsorer har været trofaste på trods af Covid situationen – så stor tak til dem igen i år!
Også tak til Café Solvogn, som – udover at være sponsor - altid er frisk på at servere nogle dejlige
retter til vores arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Berit Vardil

