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Kære alle Solvognspiger,  

 

I ønskes et Rigtig Godt Nytår! Det har vi vist alle brug for – og forhåbentlig kan 
vi se frem til en ny og spændende golfsæson, ligesom vi kunne ønske os den, 
med masser af aktiviteter og socialt samvær.  

Det nye turneringsprogram er lavet og kan allerede ses på Solvognspigernes 

hjemmeside. Det skal naturligvis tages med et vist forbehold, idet der kan 
komme ændringer, men lad mig fremhæve et par punkter fra programmet: 

Sæsonen starter den 5. april med holdspil over 9 huller om eftermiddagen, 
efterfulgt af middag i Café Solvogn – og ikke mindst Modeshow fra Chili. Det er 

altid en meget populær aften. Vi ønsker i år at invitere damer i Odsherred 
Golfklub, som endnu ikke er medlemmer af Solvognspigerne, men som opfylder 
vores kriterier, til at spille sammen med os og deltage i aftenens program – 

selvfølgelig i håb om et fremtidigt medlemskab. 

Den 04. maj skal vi dyste mod herrerne, som i år står for arrangementet. 

Den 17. maj skal vi prøve noget nyt. Denne dag er det ikke muligt for os at 
spille på 18–hullers banen pga. et andet arrangement. I stedet vil vi lave en 
turnering, som kommer til at foregå på 9-hullers banen, kombineret med spil på 

Short Game banen. 

Den 23. maj skal vi spille mod Dragsholms damer i Dragsholm Golfklub. Datoen 

er ikke endelig bekræftet. 

Den 14. juni kommer Midtgolfpigerne til os i OhGk. 

Den 16. august skal vi fejre Solvognspigernes 30-års jubilæum (det var egentlig 

i 2021). Vi skal spille en Par turnering. Der spilles 3 forskellige turneringsformer 
over de 18 huller. Efterfølgende er der middag i Café Solvogn. 

Den 30+31. august planlægger vi en 2 dages udflugt. På generalforsamlingen 
var der stemning for, at vi – nogle år – udvider vores årlige udflugt til 2 dage, og 
allerhelst med bus. Detaljerne er endnu ikke på plads. 

Den 27. september slutter vores 2022 sæson med turnering over 9 huller, 
efterfulgt af middag, Generalforsamling og uddeling af sæsonens præmier. 
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På generalforsamlingen i 2021 blev der fremført et ønske om at lave en 
Hulspilsturnering, som skulle afvikles udover vores sædvanlige 

tirsdagsturneringer. Det har vi besluttet at sætte i værk, og håber så bare, at 
tilslutningen vil være stor nok til at kunne afvikle. Meget mere herom, når vi 

nærmer os sæsonstart. 

På generalforsamlingen kom spørgsmålet om fortløbende start fra hul 1 contra 
baglæns gunstart fra hul 1, 16, 17 og 18 atter op til diskussion. Det er umuligt 

at opnå enighed om, hvad der er at foretrække, så i den nye sæson forsøger vi 
igen at dele sol og vind lige. I starten af sæsonen og i slutningen af sæsonen, 

samt på slagspilsdage, vil vi lave fortløbende start fra hul 1. I sommersæsonen, 
hvor chancen for godt vejr og samvær på terrassen er størst, vil vi (undtagen på 
slagspilsdage) spille med baglæns gunstart fra hul 1, 16, 17 og 18. Der har i 

2021 været problemer med at finde plads til os på terrassen, da der - heldigvis - 
har været mange frokostgæster til spisning i Café Solvogn. Benny og klubben 

har lovet os, at der vil blive fundet en løsning på situationen i sæson 2022. 

I 2020 og 2021 har der været mulighed for at spille 9 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 fortsætter med ordningen i 2022, og hvis der 
kommer flere interesserede til, har vi mulighed for at lave en særlig 9 hullers 

række med egen resultatopgørelse. 

Generalforsamlingen i 2021 gav bestyrelsen bemyndigelse til årligt at fastlægge 

handicapgrænsen for optagelse i Solvognspigerne. På bestyrelsesmødet den 8. 
december besluttede vi at hæve handicapgrænsen til handicap 45. 

Flere detaljer om sæsonen vil blive givet i næste nyhedsbrev, som planlægges til 

at blive udgivet i begyndelsen af marts måned med mange flere detaljer om den 
kommende sæson.  

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 2022. 
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 

            


