Kære alle,

fre. 24. apr.

Den 22. april kom der nye udmeldinger fra DGU og Odsherred Golfklub. Der løsnes op for, at vi så
småt kan sætte vores turneringsaktiviteter i gang igen. Det bliver dog under nogle ganske
anderledes forhold, end vi har været vant til, idet vi alle skal respektere og overholde de
retningslinjer, der er udstukket af Sundhedsmyndighederne, DGU og Odsherred Golfklub. Jeg vil
opfordre jer til at læse mailen, som Odsherred Golfklub udsendte til alle medlemmer den 22. april.
Vi har i Solvognspigernes bestyrelse besluttet at starte vores turneringer fra og med tirsdag den 12.
maj. De reviderede retningslinjer for afvikling af spil er gældende til foreløbig den 10. maj.
Herefter vil der måske gives yderligere lempelser - og måske ikke. Ingen ved det endnu, men så
snart vi ved noget får I besked på, hvordan det påvirker tilrettelæggelsen af vores turneringer. Bl.a.
ved vi ikke om vores turnering mod Dragsholm den 26. maj bliver til noget. Det afhænger af, om vi
kan få lov til at lave gunstart, og om vi kan samles i caféen efter spillet til en fælles middag. Det
giver de nuværende retningslinjer os ikke mulighed for. Igen må vi tålmodigt vente til der evt
kommer nye lempelser efter den 10. maj.
Meld jer på GolfBox til turneringen den 12. maj, som I plejer. Tilmeldingsfrist denne gang bliver
søndag den 10 kl. 18. Der vil blive lavet startlister, som ligger klar senest mandag den 11 om
eftermiddagen. I vil ligeledes, senest mandag, modtage information om detaljerne i forbindelse med
afviklingen af vores første turnering - f.eks vedrørende udfyldelse af scorekort, handicapregulering
mv.
Det bliver dejligt at komme i gang igen - også selv om det måske, i første omgang, bliver langt fra
så socialt, som vi kunne ønske det, og som det plejer at være.
Vi glæder os til at se jer!
På bestyrelsens vegne
Berit Vardil / Formand for Solvognspigerne

