Solvognspigerne
Dameklubben

Odsherred Golfklub

Stiftet 1991

Velkommen til sæson

2021
VI SPILLER OM TIRSDAGEN
TEE OFF MORGEN FRA KL. 8:30
TEE OFF EFTERMIDDAG FRA KL. 15:45
Vi er en hyggelig og velfungerende klub, der
henvender sig til alle kvindelige medlemmer af
Odsherred golfklub, som er fyldt 20 år, har et
handicap på 42 eller derunder og har spilleret til
18 huls-banen.
Her er plads til den ambitiøse golfspiller, som
lægger vægt på at forbedre sit spil, og til
spilleren, som blot vil hygge sig med en runde
golf i godt selskab.
Har du problemer med at gå alle 18 huller, kan
du nøjes med 9 huller blot du oplyser dette ved
sæsonens start.
Vi håber, at den kommende sæson vil byde på
mere normale forhold, og at vi får mange
hyggelige golfoplevelser med masser af god golf.

Bestyrelsen
Hverv

Navn

Tlf. nr.

E-mail

Formand

Berit Vardil

2029 7009

berit.vardil@gmail.com

Næstformand:

Kirsten Jordy

2852 0956

kirstenjordy@gmail.com

Kasserer/
Sekretær:
Medlem:

Alice Ipsen

2078 3160

sven.ipsen@privat.dk

Anette Møller Olsen

2033 5932

anette@almegaard.dk

Medlem:

Eva Alkestrup

2324 1782

eva@alkestrup.dk

Suppleant:

Aase Skytte

3054 1062

aa.skytte@mail.dk

Suppleant:

Do Steenstrup

2014 7080

dosteenstrup@gmail.com

KLUBBENS BESTYRELSE

Berit Vardil

Anette Møller Eva Alkestrup
Skop
Olsen

Kirsten Jordy

Alice Ipsen

Aase Skytte

Do Steenstrup

I øjeblikket arbejder vi med at finde en ny klubbluse. Vi håber at kunne præsentere den nye bluse
ved åbningsturneringen. Den hvide uden ærmer fortsætter vi med i 2021.
Vi ta’r igen i år på tur i det blå. Hvortil er endnu ikke planlagt, men bussen holder klar tirsdag den 31.
august med morgenkaffen brygget og vi sørger for at morgenbollerne er smurt.

HJEMMESIDE: www.solvognspigerne.dk
E-MAIL:

dameklub@solvognspigerne.dk

BANK KONTO: 9570 12564244

Program 2021
ÅBEN DAMEDAG MED
INVITATION DEN 30. 03.

Som noget nyt inviterer vi alle kvindelige medlemmer af OhGk som opfylder
medlemskravet til en hyggerunde i selskab med solvognspigerne. Efter runden
byder vi på et lille glas.
ÅBNINGSTURNERING
Den 06. april Chili Åbningsturnering – Holdspil Best Ball special over 9 huller på
06. 04.
18-huls banen - Infomøde og Modeshow fra Chili mode Nykøbing, som også er
sponsor for turneringen.
VENSKABSTURNERINGER Vi spiller turnering mod Herreklubben onsdag den 05. maj, og i år er det herrerne
der arrangerer turneringen. Turnering mod Dragsholm tirsdag den 25. maj
hjemme i Odsherred. Turnering mod Midtsjælland mandag den 14. juni i
Midtsjælland.
HULSPIL
Den 8. juni og den 27. juli spiller vi hulspil for sjov. Se opslag med vejledning.
TEE 56
Den 06.juli spiller vi alle fra tee 56, Vi får selvfølgelig tildelt slag i forhold til dette.
Denne dag spiller vi kun i 3 bolde.
SENSOMMERTURNERING Den 17. august spiller vi en sensommer holdturnering (Irish Rumble) med
efterfølgende spisning.
UDFLUGT
Den 31.august. (sidste tirsdag i august) er traditionen tro udflugtsdag, hvortil er
pt. ikke fastlagt. Der kommer et særligt opslag herom både på opslagstavlen og
hjemmesiden.
ÅRSAFSLUTNING
Årsafslutningsturneringen finder sted den 28. september. Vi spiller 3 bedste
scorer over 9 huller på 18-huls banen. Spisning, præmier for dagens
holdturnering, generalforsamling og præmier fra sæsonens løbende turneringer
vil blive uddelt.
JULEFROKOST
Den 07. december er der julefrokost. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf på
kortbanen efterfulgt af en dejlig frokost.

Hele turneringsprogrammet som indlæg

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED?
Gå ind på vores hjemmeside. På forsiden er der en knap ”Indmeldelse”. Tryk og du
kommer til en indmeldelses blanket, som du udfylder og trykker på send.

HVEM KAN SPILLE MED:
Alle kvindelige medlemmer af Odsherred Golfklub, med spilleret til 18 huls-banen, der er fyldt 20 år, og har et
handicap på 42 eller derunder.

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE:
Det koster kun 350,- kr. for hele sæsonen. Pengene bedes indbetalt inden den 01. 03. 2021 ved overførelse til vores
bankkonto, konto nr. 9570 12564244.
Deltagelse i Solvognspigernes arrangementer kræver medlemskab af denne.
Du er velkommen til at deltage et par tirsdage for at se, om Solvognspigerne er noget for dig, inden du melder dig ind
- kontakt blot et medlem af bestyrelsen for nærmere information.

Tak til vores
sponsorer

Klinik for
Fodterapi v/
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Støt vores sponsorer de støtter os

