
 
Seniorklubben 

Odsherred Golfklub 
 

NYHEDSBREV  
 
 

Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle velkommen til golfsæsonen 2015 som nu 

nærmer sig med hastige skridt. Samtidig vil vi gerne orientere om de nyheder 

og ændringer der er sket siden vi skiltes ved sæsonafslutningen i oktober. 

SVERIGES TUREN.  

31/05 – 03/06 – 2015, der er endnu få ledige pladser, så hvis I er interesseret så 

vent ikke med tilmelding – den slutter 1 marts.   

Læs mere på vores hjemmesiden www.solvogngolf.dk under Rejser og Tour’e. 

MEDLEMSTAL.  

I skrivende stund er vi 120 medlemmer som fordeler sig med 112 medlemmer 

på 18 hullers banen og 8 medlemmer på Kortbanen - 9 huller. 

 

HJEMMESIDEN.  

I vinter perioden har der været meget arbejde med hjemmesiden som er blevet 

re-designed og nu fremstår i en ny udgave, vi håber at alle synes om den nye 

udgave. Det er Eva og Jørgen, som har udført arbejdet med den nye 

hjemmeside – som løbende bliver finpudset og opdateret. 

 

ÅBNINGSTURNERINGEN.  

Er den 10. april kl. 14. Opslag i medlemsgangen og orientering på 

hjemmesiden omkring den 15 marts. 

 

FREDAGSGOLF. 

For spil på 18 hullers banen skal tilmeldingen ske via GOLFBOX, se nærmere 

på hjemmesiden under ”Fredagsgolf” hvor tilmeldingsproceduren er 

beskrevet. 

Tilmeldingsperioden løber fra lørdag morgen kl. 8:00 til onsdag middag kl. 

12:00. For nærmere detaljer se vejledningen til turneringer på 

fredagsgolfsiden. 

 

http://www.solvogngolf.dk/


 

 

HURTIGERE GOLF- Bedre Golf 

Er et tema vi i Odsherred Golfklub og især Seniorklubben vil fokusere meget 

på i den kommende sæson. DGU har lavet en pjece med 4 enkelte råd som vil 

sikre et bedre tempo og godt flow på banen. I Odsherred må en golfrunde (18-

huller) maksimalt tage 4timer og 30min., for en 4 bold. For at sikre dette, vil 

spilleren med laveste handicap i hver bold fungere som holdkaptajn, denne vil 

få ansvaret for at sikre et bedre tempo ifølge DGU’s råd. 

Pjecen vil blive uddelt sammen med Seniorklubbens brochure ved 

åbningsturneringen. Endvidere udleveres den også af sekretariatet ved 

afhentning af årsmærker.  

 

GOLFVOGNE. 

Som noget nyt vil det være muligt for Seniorklubbens medlemmer at bestille 

vogne til fredagsgolfen fra torsdag kl. 12.00 til 100 kr.  Under denne ordning 

kan der maksimalt bestilles 5 vogne. 

 

HJÆLP – HJÆLP. 

Vi er af klubbens bestyrelse blevet opfordret til at vedligeholde arealet ved P-

pladsen og omkring klubhuset. Vi har tilkendegivet, at det vil vi gerne stå for, 

og i den forbindelse søger vi frivillige som i en turnusordning vil være 

behjælpelig med den opgave. For nærmere detaljer se hjemmesiden under  

”ANDRE AKTIVITER”.  Det bør nævnes at Dame- og Herreklubberne har 

påtaget sig andre opgaver. 

Vi ønsker Jer en rigtig god golfsæson og på gensyn den 10. april 2015. 

 

Februar 2015. 

Bestyrelsen. 


