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Nu begynder vi at kunne skimte starten på golfsæsonen 2016 og i den skrivende 

stund er fairways grønne og solen skinner. 

Dette giver anledning til at orientere om de nyheder og ændringer der er fundet 

sted siden vi skiltes ved sæsonafslutningen i oktober. 

ÅBNINGSTURNERINGEN. 

Er i år den 1. april og vi spiller en Foursome parturnering og i år er det 18 huller 

og 9 huller på kortbanen. Der er gunstart kl. 10 for 18 huller og kl. 12 for 

kortbanen. 

  

NYT HANDICAPSYSTEM I 2016.  

Handicapsystemet revideres hvert 4. år. Alle ændringerne kan ses på  Golf.dk 

under ”Regler og handicap”.  Her skal vi blot fremhæve de ændringer, som 

berører os direkte og det er at regulering af handicap for handicapgruppe 5 

(handicap 26.5 – 36) vil fremover ske med 0,1 ved stablepoint under bufferzonen 

i stedet for som tidligere med 0,2. 

CBA (Computer Buffer Adjustment) ændres, så værdierne nu kan være +1,0,-1,-

2 Ro (reduction only) før kunne vi have ændringer på ned til -4. 

Der kan nu spilles EDS 3 gange om ugen – mod 2 gange før. 

Beregning af Årsreguleringen ændres og vil slå igennem ved næste 

årsregulering ved årsskiftet 2016/2017. 

Ændringen kommer i praksis til at betyde, at langt færre vil blive reguleret i 

handicap. 

 

3- Kantturneringen. 

Roskilde Golfklubs bestyrelse har besluttet at fra 2016 skal der betales en 

greenfee på 200 kr. for gæstespillere som er inviteret af ”Klubber i Klubben” 

eller udvalg og det vil også være gældende for Trekantturneringen. Dette tiltag 

har foranlediget at Kalundborgs og Odsherreds Seniorklub har opsagt aftalen 

og takket for 8 års hyggelig samarbejde. 



Men både Kalundborg og vi forsætter samarbejdet og afholder de planlagte 

matcher på de datoer der er bestemt og som fremgår af Årsplanen. 

Det er tanken at vi i løbet af året sammen med Kalundborg vil undersøge 

mulighederne for at finde en tredje klub som erstatning for Roskilde Golfklub. 

Så vi i 2017 kan vende tilbage til den oprindelige turneringsform. 

 

Rejser og Tour’e. 

Fredag den 1. juli er banen lukket grundet turneringen Odsherred Open og 

derfor har vi arrangeret ENDAGSTUR til Trelleborg Golfklub, Slagelse, med bus 

samt kaffe og en dram på vejen. Vi spiller 18 huller og efterfølgende er der 

frokost med præmier uddeling. 

Opslag med nærmere detaljer vil blive lagt på hjemmesiden og sat op på 

opslagstavlen i mellemgangen. 

Turen er baseret på minimum 30 deltagere – vi håber på god tilslutning. 

 

Derudover har vi en idé til en tur til Nykøbing Falster revyen med golf på Falsters 

dejlige bane, revy og med overnatning på Hotel Falster med en 3 retters menu 

– revy billetter, transport til og fra revyen, samt morgenbuffet. 

Nykøbing F. revyen spiller i perioden 9. juni – 27. august.  Prisen per person vil 

være ca. 1.385 kr. Hvis du/I kan tænke jer at være med så send en mail til 

Seniorklubben@solvogngolf.dk hurtigst muligt så vi kan se om der er grobund 

for sådan et arrangement. 

 

Deltagerne på forårsturen til Portugal tager forskud på forårsvejret i perioden 

den 16. til 23. marts vi ønsker god golf og godt vejr. 

 
Sverigesturen fra den 5. til den 8. juni er fuldtegnet med 2 på ”reserveliste”. 

Detaljerne omkring augustturen til Fyn den 21. til den 24. august med 4 runder 
golf er ved at være klar og vil fremkomme på hjemmesiden når alt er på plads. 
Tilmelding vil starte ved sæsons start.   

Hurtigere Golf – Bedre Golf. 
Sidste sæson havde vi jo fokus på ovennævnte og det vil vi forsætte med i år, 
fordi vi ønsker at det vi fik forbedret sidste år ikke må gå tabt i 2016, men helst 
forbedret lidt så vi kan nå vores mål på 4 til 4.15 timer for en runde. Derfor vil vi 
til fredagsgolfen forsætte med at den spiller med det laveste handicap i bolden 
fungere som holdkaptajn for at sikre at bolden følger de 4 råd fra DGU som vil 
være med til at der er et godt flow på banen. De 4 råd fra DGU er: 

 

 Vent med at gå ud på første hul til bolden foran dig slår på greenen. 

 Slå ud før du skriver. 

 Vær klar til at spille. 

 Hold øje bagud. 
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I øvrigt kan vi nævne at Odsherreds Golfklubs bestyrelse i deres godkendelse 
af Års- og turneringsplannerne for ”Klubber i Klubben” understregede at de 
flydende starter fra hullerne 14,15,16,17 og 18 naturligvis skal respektere spiller 
startende fra 1. tee der kommer op, som skal lukkes igennem, hvis de ønsker 
dette. 
 
Team Rødderne. 
Seniorklubben har jo påtaget sig at tage initiativet til at holde arealet ved 
klubhuset plus parkeringspladsen og området omkring drivingrangen. Sidste 
år blev der jo ryttet meget op, men desværre er vi ikke nok frivillige så nogle 
ekstra hænder vil gøre godt. Lad endelig opfordringen gå vider til alle I spiller 
med også udenfor Seniorklubben, Interessere bedes venligst kontakte Eva 
Alkestrup, for nærmer detaljer – På forhånd tak. 
 
Fredagsgolf. 
Ved medlemsmødet i oktober blev det vedtaget at hver enkelt skulle meddele 
om man ønsker at deltage i præmierækkerne i den gennemgående 
fredagsturnering, for resultatet vil blive indberettet i Golfbox med efterfølgende 
HCP regulering. (gældende for hele sæsonen) 
For dem som ikke ønsker at deltage i præmierækkerne vil deres resultat ikke 
blive indberettet, og derfor ingen HCP regulering. Den første fredagsturnering 
med HCP regulering vil blive den 13. maj. 
 
Medlems situation. 
På nuværende tidspunkt er der 123 medlemmer, hvilket er på niveau med sidste 
år på samme tid. 
 
Til slut vil vi blot nævne Odsherreds Golfklubs fokus punkter for 2016 som er: 

 

 Velplejet anlæg. 

 Klub liv med engagement. 

 Inspirerende begyndermiljø. 

 Rigtig baneadfærd. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god golfsæson og på gensyn til Åbningsturneringen den 
1. april. 
 
Februar, 2016 
 
Bestyrelsen 
 
 
        
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


