Solvognspigerne

NiNNb

Nyhedsbrev 15/1 2021

Kære alle Solvognspiger,
Rigtig godt nytår! I er forhåbentlig alle sammen kommet godt ind i 2021, – året
vi håber bliver væsentlig bedre end 2020 og med mulighed for flere sociale
aktiviteter i vores dameklub.
Som de fleste nok allerede har set, så er Handicap konverteringen til det nye
WHS-system gennemført, og har kunnet ses i GolfBox fra den 11/1. Mange af os
har, som ventet, fået tildelt et højere handicap. Nogle har også passeret HCP 36,
som er vores nuværende max grænse for optagelse i klubben. Ingen af de
eksisterende Solvognspiger bliver selvfølgelig, af den grund, udelukket fra
medlemskabet. I vores vedtægter står der, at et af kriterierne for optagelse i
Solvognspigerne er, at man har et handicap på max 36. Denne grænse har vi i
bestyrelsen, besluttet af hæve til handicap 42 – netop fordi handicapniveauet i
det nye WHS-system generelt kommer til at ligge højere. Det bliver en
forsøgsordning i denne sæson, da det kræver en vedtægtsændring, som skal
vedtages på vores kommende generalforsamling. Vi håber, vi har jeres
opbakning til ændringen.
Vi vil meget gerne tiltrække nogle flere medlemmer til Solvognspigerne i 2021.
Det er ikke et mål i sig selv, at vi skal være så mange som muligt, men det at
være tilknyttet en underklub, hvor der er et fællesskab, giver generelt større
tilfredshed med medlemskabet af golfklubben. Det viser alle undersøgelser.
Hermed kan vi også være med til at fastholde vores medlemmer i OhGk. Og når
det er sagt, så synes vi da også, at vi har en hyggelig og velfungerende
dameklub, som flere gerne må få glæde af. Derfor vil vi komme med flere tiltag i
løbet af foråret, der skal kunne friste nogle flere kvindelige medlemmer til at
blive en del af Solvognspigerne. Det vil vi bl.a. gøre gennem klubbens
nyhedsbreve, og vi vil udsende et eller flere breve, målrettet til de kvinder, som
opfylder vores generelle krav og som nævnt har et handicap på max 42. Den 30.
marts har vi planlagt en invitationsturnering, hvor vi vil invitere kvinder i
målgruppen til at spille en holdturnering sammen med os Solvognspiger. Det
bliver om eftermiddagen med gunstart, og over 9 huller. Efter spillet vil
Solvognspigerne byde på en drink i Café Solvogn. I må meget gerne udbrede
budskabet til dem, I har kendskab til, som ikke i forvejen er medlemmer af
Solvognspigerne.
I 2020 indførte vi muligheden for at spille 9 eller flere huller i Solvognspigernes
regi for de som ikke ønskede eller kunne spille 18 huller. Nogle få benyttede sig
af det og var glade for det. Vi vil gerne gøre det mere officielt, og hvis der
kommer flere interesserede til, har vi mulighed for at lave en særlig 9 hullers
række med egen resultatopgørelse.
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Turneringsprogrammet for sæson 2021 er lavet. I kan se den, vedhæftet samme
mail, som også dette nyhedsbrev. Den vil ligeledes kunne ses på vores nye
hjemmeside, som løbende bliver opdateret. Programmet ligner næsten sig selv,
men som noget nyt har vi lagt 2 tirsdage ind med Hulspil. Til vores afslutning i
september blev der rejst ønske, om at få lov til at spille/lære hulspillet at kende.
Vejledning gives, når vi nærmer os.
Aftaler med vores venskabsklubber, Dragsholm og Midtgolf (Midtsjælland) er
indgået og på plads. Vi skal også møde OhGk’s herreklub. Det er herrerne, som
skal arrangere turneringen i år, og nu skal vi altså vinde! Det er alt for lang tid
siden, det er sket.
Flere detaljer om sæsonen vil blive givet i næste nyhedsbrev, som planlægges til
at blive udgivet omkring 1. marts. Til den tid håber vi, at vi ved noget mere om,
hvordan Corona situationen ser ud, og om den stadig vil påvirke starten af vores
sæson. Det håber vi virkelig ikke!
Kontingentet for medlemskabet, kr. 350, bedes indbetalt senest 1. marts (gerne
før), - så vi har en mulighed for at se, hvor mange medlemmer vi bliver i 2021.
Solvognspigernes konto er: 9570 12564244.
Vi ønsker jer alle en fortsat god vinter! Og vi glæder os til at se jer til foråret.
På bestyrelsens vegne
Berit Vardil
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