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Nyhedsbrev 29/3 2021

Kære alle Solvognspiger,
Endelig starter vores sæson! Desværre slet ikke som vi havde kunnet ønske os
med vores festlige åbningsturnering – den må vi have til gode -, men det
vigtigste er, at vi nu går i gang på tirsdag den 6. april, og allerede fra i morgen
kan tilmelding ske under Klubturneringer i GolfBox.
Siden udgivelse af sidste nyhedsbrev er der kommet nye udmeldinger om
restriktioner på Corona området, som får betydning for os:
•
•
•

Forsamlingsloftet er løftet til max 50 personer udendørs, hvilket betyder,
at det vil være muligt at lave Gunstart med 50 deltagende spillere.
Den 21. april åbner muligheden for udendørs servering i restauranter og
caféer
Den 6. maj åbner muligheden for indendørs servering
Som det er udmeldt nu, kræves der fremvisning af bevis på enten
vaccination, negativ test (max 72 timer gammel) eller overstået Covid for
de to sidstnævnte punkter.

•

Foyeren i vores klubhus er nu åben – dog for max 2 personer ad gangen.
Det er derfor muligt at udskrive scorekort, men sørg for at komme i god
tid før start. Det er ikke muligt at benytte vores omklædningsrum endnu.

Vi vil bede jer om at være opmærksom på de udmeldinger, der kommer fra både
myndigheder og fra vores hovedklub. Kontoret har opsat skilte og gjort et stort
arbejde for, at vi alle sammen kan leve op til restriktionerne. Der kan ske meget,
men som det ser ud nu, kommer vi til at spille min 3 tirsdage, før vi har
mulighed for at gå op i caféen og nyde godt af Bennys mad og drikke. Det er
desværre ikke tilladt at sætte sig på terrassen, før der officielt åbnes.
Postkassen i damernes omklædningsrum er midlertidigt flyttet til Foyeren, hvor I
bedes lægge jeres scorekort efter spillet.
Vores ændrede turneringsprogram finder I på hjemmesiden. I april måned vil
der ikke ske handicapregulering, men resultaterne tæller med i den løbende
turnering og Eclectic (Orders of Merit). Både dagens resultater og Orders of
Merit vil kunne ses i Golfbox.
Vi har tidligere nævnt, at det vil være muligt at spille 9 huller i stedet for 18, og
hvis der er tilstrækkelig mange, som ønsker dette kan vi lave en særlig række
med egen resultatopgørelse. Indtil videre har kun et par stykker meldt sig. Hvis
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der er andre, som ønsker at spille 9 huller, så send en mail til undertegnede. Vi
vil gerne vide det fra sæsonstart. Tanken er ikke, at det er noget der tages
stilling til på spilledagen – eller i løbet af spilledagen.
Vi er rigtig glade for at kunne fortælle jer, at vi i år er 69 medlemmer i
Solvognspigerne.
En hel særlig velkomst til 8 nye medlemmer:
Birgitte Brandt Kristiansen, Kirsten Markvardsen, Lisbeth Bjørk, Lone Ottensten,
Vibeke Laursen, Merete Løkkegaard, Pia Brøndal Jacobsen og Helle Eriksen.
Vi i bestyrelsen glæder os så meget til at komme i gang med vores sæson, og
mon ikke også I andre gør det? Måske bliver omstændighederne ind i mellem lidt
besværlige, men der er lys forude.
I og jeres familier ønskes en rigtig god påske!

På bestyrelsens vegne
Berit Vardil

2

29-03-2021

