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Kære alle Solvognspiger,  

 

Så nærmer den nye sæson sig – og i år kan vi starte sæsonen på helt normale 
vilkår. De sidste 2 år har været med masser af aflysninger i starten af sæsonen, 
MEN ikke i år. Det tror jeg, vi alle sammen glæder os til. 

Sæsonen starter tirsdag den 5. april med holdspil (Mexican Scramble) over 9 

huller om eftermiddagen, efterfulgt af middag i Café Solvogn – og ikke mindst 
Modeshow fra Chili. I år har vi inviteret de kvindelige medlemmer af 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.  

I sidste nyhedsbrev, som stadig kan læses på vores hjemmeside, 
www.solvognspigerne.dk, har I kunnet læse om den nye sæson og vores 

arrangementer. Selve turneringsprogrammet ligger også på hjemmesiden. 

De løbende tirsdagsturneringer, ind i mellem særarrangementerne, afvikles som 
de øvrige år med en blanding af Stableford og Slagspil. Resultaterne samles op 
på en pointliste, kaldet Order of Merit, sæsonen igennem. Denne liste kan man 

følge med i, da den ligger offentlig tilgængelig i Golfbox. Det er kun spillerens 10 
bedste resultater, som tæller. En lille nyhed i pointtildelingen i år er, at vi har 

afskaffet de såkaldte mødepoint.  

Der sker handicapregulering fra maj måned, når vi har fået rystet vinterrusten 
af. Hvis man ønsker at blive reguleret allerede i april måned, kan man selv gøre 

det sammen med sin markør. 

Vi kommer til at spille 12 X Stableford og 6 X Slagspil (med loft). 

Planen lige nu er at vi, om formiddagen, kommer til at spille med fortløbende 
start fra hul 1 i forårssæsonen til og med den 31. maj. Fra den 7. juni til den 2. 
august, spiller vi med ’baglæns’ gunstart fra hullerne 1, 16, 17 og 18, når vi 

spiller Stableford. Slagspilsdagene i perioden er fortsat med fortløbende start fra 
hul 1. Fra den 9. august spilles der igen med fortløbende start fra hul 1. Det 

skulle give 12 X fortløbende start fra hul 1 og 6 X ’baglæns’ gunstart. Dette er et 
forsøg på at tage bedst muligt hensyn til alles ønsker. 

 

http://www.solvognspigerne.dk/
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Som tidligere annonceret vil der i 2022 blive afholdt en Hulspilsturnering, som 
skal afvikles sideløbende med vores ordinære tirsdagsturneringer. Tilmelding kan 

ske gennem Golfbox fra den 5. til den 15. april. Der kræves minimum 16 spillere 
for at kunne afvikle turneringen. Det er de turneringsansvarlige, som sætter 

holdene. Deltagerne aftaler selv tid til de individuelle matcher. Læs mere under 
turneringens Info i Golfbox og på opslag i damernes omklædningsrum. 

Husk at der, som i 2020 og 2021, er mulighed for at vælge, kun at spille 9 huller 

i Solvognspigernes regi. Vi har mulighed for at lave en særlig 9 hullers række 
med egen resultatopgørelse, hvis der er tilstrækkelig med interesserede. Ellers 

skriver I blot ved tilmeldingen, at I kun ønsker at spille 9 huller den pågældende 
tirsdag. 

Der kommer nye klubbluser, poloer med Solvognspigernes logo i den nye sæson. 

Vi kan endnu ikke afsløre, hvilken farve det bliver. Vi arbejder på at få leveret 
blusen i forskellige størrelser, så man får mulighed for at afprøve den i klubben 

inden køb. I hører nærmere. 

Hvis der skulle være nogle enkelte, som endnu ikke har betalt deres kontingent 
for 2022 (kr. 350), bedes I venligst gøre det hurtigst muligt. 

Solvognspigernes konto er: 9570 12564244. 

Rigtig godt forår! 

 

På bestyrelsens vegne 

Berit Vardil 

            


