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Vi har nu haft 3 tidlige forårsdage med masser af sol så den mørke tid er ved at 

være forbi. Det kan jo kun inspirere til at tænke på golf igen og i den forbindelse at 

komme med et par informationer vedrørende den kommende sæson. 

 

Åbningsturneringen er den 5. april på begge baner og tilmelding i Golfbox er åben 

fra den 9. marts til 2. april. Yderligere information kan ses på hjemmesiden 

www.solvogngolf.dk  og på Seniorklubbens opslagstavle i klubben. 

 

Fredagsgolfen 18 huller vores altoverskyggende fokuspunkt for 2019 er at vi kan 

komme ned på at en runde ikke skal tage 5 timer men 4 timer og 15 minutter til 

glæde for os selv og andre spillere som ønsker et godt golf flow. 

For at muliggøre dette mål har vi ændret på start tider og teesteder som følger: 

• Alle starter fra hul 1 med et tidsinterval på 10 min. med undtagelse af om 

eftermiddagen hvor tidsintervallet er 7 min. 

• Periode 1 07.30-08.50 (36 spillere) 

• Periode 2 09.00-11.00 (52 spillere) 

• Periode 3 14.00-14.22 (12 spillere)  

i alt 100 kan spille, hvilket er det samme antal som sidste sæson. 

 

Fredagsgolfen er baseret på at Damer tee-off fra teested 48 og Herrer fra 51. Det er 

derfor vigtigt at være opmærksom på dette og ændre teested hvis påkrævet når I 

printer scorekort. 

 

Andre tiltag for at opnå vor mål er: 

• Spil ”READY GOLF”  se hjemmeside www.solvogngolf.dk  

• Kaptajn rollen vil forsætte. 

• Særlig regel gældende for fredagsgolfen er at det ikke er tilladt at gå tilbage 

og slå en ny bold, såfremt golfreglerne havde tilladt at slå en provisorisk. 

Derfor slå altid en provisorisk bold i tvivlstilfælde ellers må hullet streges. 

 

http://www.solvogngolf.dk/
http://www.solvogngolf.dk/


Ligeledes skal skilte ordningen ved hul 1 genetableres. Ydermere er det tanken at 

etablere en starterfunktion ved hul 1 baseret på en frivillig turnus ordning i blandt 

Seniorklubbens medlemmer. Denne funktion gælder for månederne juni, juli & 

august i perioden kl.11.00-11.30. 

 

Fredagsgolfen 9 hullers banen som mange sikkert allerede er bekendt så er 
Grethe Funder stoppet og Flemming Frederiksen er nu ansvarlig. I den forbindelse 
har Flemming lavet et opslag på hjemmesiden www.solvogngolf.dk under 
fredagsgolf om ændringer i proceduren til fredagsgolfen. Vær opmærksom på at 
tilmeldingen nu skal foretages i Golfbox. 
 
Rækkeinddelingen vil være på hjemmesiden i løbet af første halvdel af marts. For 
18 hullers vedkommende vil der være 2 rækker i hos damerne og 3 hos herrerne. 
Der er ingen ændringer til rækkerne på 9 huls banen. 
 
Medlemssituationen ligger på nuværende tidspunkt på samme niveau som sidste 
år. 
 
Her i slutningen vil jeg gerne opfordre til at man holder sig orienteret om 
aktiviteterne og informationer på vores hjemmeside www.solvogngolf.dk , hvor der 
løbende er nyttige informationer. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god sæson. 
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