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Kære alle Solvognspiger, 

Så er vi i gang med vores 2021 sæson. Vi startede den 6. april med vores 

almindelige tirsdagsturneringer. Ingen Åbningsturnering, - desværre - på grund 

af Coronasituationen. 

Vi var optimistiske og udskød Åbningsturneringen til den 11. maj, da vi mente, 

at på det tidspunkt ville det være muligt at afvikle turneringen, mødes til 

efterfølgende hyggeligt samvær med god mad, og senere modeopvisning fra 

Chili. 

De seneste restriktioner fra myndighederne tvinger os til atter engang at aflyse 

Åbningsturneringen, og det er denne gang på grund af størrelsen af ’selskabet’, 

som ikke må overstige det maximale forsamlingsloft for indendørs servering. 
Efter planen vil dette forsamlingsloft den 11. maj være på 25. Det stiger fra de 

nuværende 10 til 25 personer den 6. maj, og det er altså for lidt. Selvom der 

skulle ske ændringer i forsamlingsloftets størrelse inden den 11. maj, så 
vurderer vi, at det højst stiger til 50. Det er stadig ikke nok. Det giver ingen 

mening at udskyde turneringen endnu engang, da vi så kommer ind i 

højsæsonen.  

Den 5. maj skulle vi have dystet mod herreklubben. Af samme ovennævnte 

grunde er denne turnering også aflyst. Herreklubben beklager selvfølgelig, de 

havde glædet sig, men lover os til gengæld en stor fest til næste år, den 4. maj. 

Som det ser ud nu, vil den næste turnering med efterfølgende spisning blive den 
25. maj, hvor vi skal spille mod vores venskabsklub, dameklubben fra 

Dragsholm Golfklub. Det er os, som er værter. Forsamlingsloftet for et selskab 

på det tidspunkt er på 50 (efter de nuværende planer). Det kan så blive 
nødvendigt at lave et tilmeldingsloft efter ’først til mølle’ princippet. Mere om 

dette på et senere tidspunkt. 

Herefter ser det ud til – og vi krydser fingre – at vi for første gang kan mødes 

alle sammen til vores Sensommerfest den 17. august! Det skal virkelig fejres! 

Selvom at tingene er lidt svære for tiden, så må vi føle os privilegerede at vi 

stadig kan spille golf sammen, og siden jeg skrev det sidste nyhedsbrev, kan vi 

nu også mødes på terrassen og i restauranten efter spillet – med overholdelse af 

de restriktioner og bestemmelser, der er udstukket fra myndighederne.  



               NiNNb 

            Solvognspigerne 

2                                                                                                                               22-04-2021 

 

 

 

 

Og nu lidt om de løbende tirsdagsturneringer: 
 

På tirsdag den 27. april spiller vi slagspil, og spiller derfor i handicaporden fra hul 

1 om formiddagen.  

 
I stedet for Åbningsturneringen den 11. maj spiller vi almindelig turnering 

(Stableford), og denne gang spiller vi baglæns gunstart i formiddagstiderne. Det 

gør vi, fordi vi på den måde kan mødes nogle flere efter spillet på Caféens 
terrasse. Udenfor er der ikke de samme restriktioner. Vi behøver hverken at 

bestille bord eller vise et gyldigt Coronapas. Hvis man, derimod vil sidde 

indenfor skal der vises Coronapas, og man skal – som det ser ud i øjeblikket – 
bestille bord mindst 30 min. før. Det er jo nok for koldt for eftermiddagspigerne 

at sidde på terrassen efter spillet, medmindre der bliver sat telt og nogle 

varmekanoner op, men måske finder Benny og Lisbeth på noget. Vi må se, 

hvordan det hele udvikler sig. 
 

De som har lavet Birdies vil også i år få udleveret birdiebolde. De vil blive 

udleveret til vores sensommerfest den 17. august samt til vores afslutning den 
28. september. I kan se, hvem som har lavet Birdies og Eagles på vores 

hjemmeside. 

 
I øvrigt vil vi opfordre jer til jævnligt at besøge vores hjemmeside, som hele 

tiden bliver opdateret: www.solvognspigerne.dk 

 

Brug også gerne aktivt vores Facebook gruppe Solvognspigerne. 
 

Til sidst skal der lyde et Velkommen til endnu et nyt medlem af Solvognspigerne, 

Birgit Secher. 
 

Vi er nu 70 medlemmer. 

 
Fortsat godt forår med forhåbentlig masser af golf og socialt samvær! 

 

Vi ses. 

 

 
 

På bestyrelsens vegne 

Berit 

 

 

http://www.solvognspigerne.dk/

