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Det blev en mærkelig start på vores sæson. Coronavirussen Covid-19 kom, uventet, 

til vores lille fredelige land. Det var der vist ingen, der havde forudset, da vi første 

gang hørte om virussen i Kina. Siden er vi blevet meget klogere……………. 

Nu er vi kommet så langt, at vi har haft den første turnering i dag, den 12. maj – dog 

med restriktioner, da vi jo følger myndighedernes retningslinjer og retter ind efter 

regering, DGU og vores egen golfklub. Vi har måttet springe åbningsturneringen og de 

efterfølgende tirsdage indtil i dag over, men nu er vi altså i gang, og håber at vi kan 

fortsætte efter planen og under næsten normale forhold. 

Af øvrige konsekvenser for vores turneringsprogram skal nævnes: 

• Venskabsturneringen mod herrerne den 6. maj måtte aflyses. Om det bliver 

muligt at afvikle den senere på året vides endnu ikke. 

• Venskabsturneringen mod Dragsholm hos os den 26. maj er aflyst på grund af 

forsamlingsforbuddet på over 10 personer og manglende mulighed for Gunstart 

og fællesspisning. 

I stedet spiller vi, samme dag, en almindelig tirsdagsturnering. 

• Venskabsturneringen mod Midtgolf mandag den 15. juni hos Midtgolf blev aflyst 

på et tidligt tidspunkt. 

I stedet spiller vi en almindelig turnering tirsdag den 16. juni. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at de handicaptællende runder starter fra den 9. juni. 

Vi håber, det bliver muligt at gå i gang med at registrere scorekort fra næste uge, den 

19. maj, og dermed starte opgørelsen af Order of Merit og Eclectic. I den forbindelse 

skal nævnes, at i Order of Merit (den samlede pointopgørelse) er det de 8 bedste 

runder, som tæller – i modsætning til de tidligere års 10 bedste. 

Så snart det bliver muligt, efter den 8. juni hvor forsamlingsforbuddet sandsynligvis 

løftes fra 10 til 30-50 personer vil der, som lovet på sidste generalforsamling, blive 

lavet turneringer, dels med fortløbende start fra Hul 1 (typisk i Slagspil) og dels med 

baglæns gunstart.  

Vi har også besluttet, at vi i denne sæson vil spille i 4-bolde. Dette af hensyn til 

boldenes sårbarhed ved sene afbud. Lad os se, hvordan det går og evaluere på det 

efter sæsonen. 

Den 11. august holder vi, som planlagt, sensommer turnering, og det bliver 

sandsynligvis første gang i denne sæson, hvor vi har mulighed for at være sammen 

med holdspil og spisning. Sikke en fest det må blive! 
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Hvor udflugten den 25. august går hen er stadig ikke helt besluttet. Vi har noget i 

støbeskeen, men klubberne har jo, ligesom vores, været lukkede, og vi har derfor 

ikke kunnet få lavet de endelige aftaler. I hører nærmere, så snart vi ved noget mere. 

Sidste år måtte vi aflyse udflugten. Vi håber meget, at så mange som muligt vil støtte 

op om turen i år. Det bliver en 1-dags tur med bus, hvor Solvognspigernes klub 

betaler udgiften til bussen. 

Egentlig havde vi planlagt at skulle have nye klubbluser i år, men vi er kommet så 

langt hen på sæsonen, at vi har besluttet at vente til næste år. 

Vi er i bestyrelsen glade for at være kommet så langt, at vi har kunnet starte vores 

turneringer, selv om det er under lidt andre forhold, end vi havde kunnet ønske det. 

Vi håber inderligt at caféen kan åbne fra i næste uge, og at vi snart kan mødes der 

efter spillet under de hensyn, der nu en gang skal tages i forbindelse med Corona 

situationen. Lad os støtte Benny så meget vi kan. Han trænger til det, og så er det jo 

rigtig hyggeligt. 

I ønskes rigtig god golf! 

 

På bestyrelsens vegne 

Berit Vardil 

 

 

 

 

 

 

 

 


