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Kære alle Solvognspiger, 

Så er vi kommet ind i forårsmåneden, og golfspillet er så småt ved at gå i gang 

igen. Heldigvis har vi mulighed for at spille golf midt i denne kedelige periode 

med Covid i samfundet. 

Alle havde håbet på, at vi kunne starte vores sæson 2021 efter planen: først 

med en invitationsturnering den 30. marts, hvor vi ville invitere potentielle nye 

medlemmer af Solvognspigerne til at spille en holdturnering sammen med os. 

Derefter vores traditionelle åbningsturnering den 6. april med efterfølgende 

middag og modeshow fra Chili. 

Begge disse turneringer ser ikke ud til at kunne afholdes, som vi gerne ville det 

med Gunstart og efterfølgende middag, - og endda med modeshow fra Chili, 
som jo er så venlige igen at ville stille op som sponsor for vores 

Åbningsturnering. 

Som en konsekvens af den usikkerhed, der er forbundet med hele vores start på 

sæsonen, har bestyrelsen nu besluttet sig for en ny plan: 

• Vi aflyser/udsætter Invitationsturneringen den 30. marts 

• Vi starter sæsonen den 6. april, MEN det bliver som en almindelig 
tirsdagsturnering med løbende start fra Hul 1 – og ingen samling hverken 

før eller efter spillet. 

• Vi afholder vores officielle Åbningsturnering den 11. maj, som vi ville have 

gjort det den 6. april, MEN med inviterede, potentielle nye medlemmer. 

Det bliver altså en kombineret Åbnings- og Invitationsturnering.  

Nu håber vi bare, at det bliver muligt at holde den nye plan. Ændringerne 

afspejler sig i Golfbox, og tilmelding foregår som sædvanligt. Vi skal selvfølgelig 
nok holde jer opdateret undervejs. Hold derfor ekstra øje med nyhedsbreve, 

mails, Golfbox og vores hjemmeside, som hele tiden bliver opdateret. 
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Husk, hvis nogen af jer har et ønske om kun at spille 9 huller om tirsdagen, så 

henvend jer til en fra bestyrelsen. Se evt sidste Nyhedsbrev. 

Skulle der være enkelte, som endnu ikke har betalt deres kontingent for 2021, 

bedes dette gjort snarest. Kr. 350 til Solvognspigernes konto: 9570 12564244. 

Nyd det spirende forår – gerne på golfbanen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Berit Vardil 

 

 

 

 

 

 

            

            


