Solvognspigerne

Nyhedsbrev 01. marts 2020

___________________________________________
Så er der taget hul på forårsmåneden! Der er kun en lille måned til vores sæson
starter. Allerede den 31. marts har vi åbningsturnering, som butik Chili er så venlig at
sponsere igen i år. Vi spiller en holdturnering over 9 huller: Best ball, Speciel. Læs
mere om åbningsturneringen med efterfølgende modeshow på opslag og hjemmeside.
Allerede nu kan I tilmelde jer på Golfbox.
Turneringsprogrammet for 2020 er lavet. Der er ikke de store ændringer i forhold til
sidste år. På generalforsamlingen i september blev der givet udtryk for, at ikke alle
syntes om 3-kølle turneringen. Derfor har vi taget konsekvensen og udeladt denne i
2020 programmet. Til gengæld er der nu lagt 2 turneringer ind, som spilles fra Tee
56. Vi skal også i år spille med vores venskabsklubber, Dragsholm og Midtgolf. Det er
herreklubbens tur til at arrangere turneringen mod os, - vi bliver simpelthen nødt til
snart at vinde over dem! Det er vist mange år siden, det er lykkedes. Vi giver ikke op,
så mød op til denne begivenhed. Se datoer mm i turneringsprogrammet, som ligger
på vores hjemmeside, samt opslag i damernes omklædningsrum.
På generalforsamlingen drøftede vi igen starttiderne for formiddagsholdet. Nogle af de
tilstedeværende syntes, at den sociale kontakt blev ødelagt ved at have fortløbende
start fra hul 1, - i stedet for ’baglæns gunstart’ med start fra hul 1 og hullerne 16, 17
og 18. Andre af de tilstedeværende foretrak fortløbende start fra hul 1. For at stille
flest mulig tilfreds, har vi besluttet at lave en blanding af begge dele. Nogle tirsdage
starter vi alle fra hul 1, andre tirsdage bliver der baglæns gunstart.
I 2020 har vi planlagt en udflugt den 25. august. Det bliver en 1 dags tur med bus,
hvor udgiften til bussen afholdes af Solvognspigernes klub. Vi håber, at I vil støtte op
om udflugten i år, så vi ikke igen må aflyse turen. Vi kan endnu ikke afsløre, hvor
turen går hen, men reserver allerede dagen nu. Flere informationer følger, så hold øje
med mails, hjemmeside og opslag.
De nye golfregler har nu været i brug 1 år, men skulle der være nogen, som ønsker
en genopfriskning, så er det muligt. Klubben afholder igen kurser. I foråret er det den
28. maj. Tilmelding via Golfbox.
Det bliver igen i år muligt at bestille nye klubtrøjer. Nærmere information følger inden
sæsonstart.
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen igen til en ny, dejlig sæson i
Solvognspigerne. Husk den allerede starter den 31. marts.
På bestyrelsens vegne
Berit Vardil

