
       
Solvognspigerne                          Nyhedsbrev 08. marts 2019 

___________________________________________ 

Vinteren er ved at være slut, og en ny golfsæson er på vej – det betyder, at 

Solvognspigerne også snart skal i gang igen. Noget vi alle glæder os til.  

Vi starter tirsdag den 2. april med et holdspil. Denne gang er det en spilleform, vi ikke 

har spillet tidligere. Det kaldes Bestball Speciel. Der er en beskrivelse af det i GolfBox, 

hvor I allerede nu kan melde jer til turneringen. 

Efter spillet er der middag og modeopvisning af Chili Mode. Hold øje med opslag og 

hjemmeside. 

Turneringsprogrammet er lavet og kan ses på hjemmesiden. Der er ikke de store 

ændringer, men vi har som noget nyt, valgt at lægge en sensommerturnering ind den 

13. august med efterfølgende spisning. Er vejret til det, bliver det et grilarrangement. 

Vi skal selvfølgelig også møde vores 2 venskabsklubber. Først den 27. maj mod 

Dragsholm i Dragsholm. Og den 25. juni mod Midtsjælland hos os. 

Endelig skal vi heller ikke glemme turneringen mod herreklubben den 7. maj – og nu 

skal vi altså snart vinde over dem. Det er Solvognspigernes tur til at tilrettelægge 

turneringen, så mon ikke vi kan finde på noget? 

Årets udflugt bliver den 27. august. Vi kan endnu ikke afsløre, hvor turen går til. 

I vinterens løb er tilmeldingsproceduren og turneringsbetingelserne blevet 

gennemgået og revideret.  

Fra 1. januar 2019 er der indført nye handicapregler. Der er sket en forenkling af 

reglerne og lavet tiltag, der skal bevirke, at spillet kommer til at gå hurtigere (Ready 

Golf). Alle skal sætte sig ind i de nye regler, og har I endnu ikke deltaget i de 

regelkurser, som vores klub arrangerer, så skynd jer ind på GolfBox og meld jer til 

nogle af de kommende kurser.  Der er pt. fortsat ledige pladser den 7. april, den 11. 

april, den 23. maj og den 26. maj. 

På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at sætte det årlige kontingent op til 

300 kr igen. For de som måtte have glemt at indbetale, bedes I gøre dette hurtigst 

muligt. Kontonummeret er 9570 12564244 (Danske Bank) 

Det er igen muligt at bestille polobluser, lilla og hvide med ærmer og hvid uden 

ærmer. Kan ses og afprøves i omklædningsrummet den 2. april. 

Glæd jer til den 2. april, sæt kryds i kalenderen.  

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen til en ny, dejlig sæson!     

På bestyrelsens vegne/ Berit Vardil 


