
         Seniorklubben 

NYHEDSBREV JANUAR 2022 

  

Kære medlemmer af seniorklubben, vi ønsker jer et rigtig godt nytår. 

I 2021 blev vi desværre igen ramt af Corona restriktioner, men med lidt fleksibilitet og positivitet, kom vi 
igennem sæsonen med mange dejlige timer og oplevelser sammen. 

Vi blev en del flere i vores dejlige klub og vi håber I nye har fundet jer til rette, vi er glade for at have jer 
ombord. Vi passerede 200 medlemmer men vi ved også der er et vist frafald hvert år – så derfor dejligt der 
kommer nye til. 

"Husk! - at kontingentet for 2022 på 250 kr. skal være indbetalt til klubbens bankkonto senest 31. januar. 
Ved senere indbetaling er kontingentet fastsat til 350 kr. 

Seniorklubbbens bankkonto: 3565 3565456571" 

Vigtige datoer i 2022: 

01/04   Åbningsmatch med efterfølgende spisning og medlemsmøde. 

08/04   Løbende fredagsturnering starter. 

06/05   Kalundborgmatch på hjemmebane. 

11/05   High/Low par turnering over 12 huller, starter. 

20/05   Forårsturnering med efterfølgende spisning. 

29/05 - 01/06   Sverigesturen. 

17/06   Seniorklubbens hyggeturnering med spisning. 

12/08   Sommerturnering med festaften. 

21/08 - 24/08   Jyllandstur. 

08/09   NB! I stedet for fredag 09/09. 

13/09   Dragsholmmatch på udebane. 

07/10   Årsafslutningsturnering med efterfølgende spisning og medlemsmøde. 



02/12   Juleturnering med frokost. 

I øvrigt henviser vi til årsplanen for 2022 som er lagt på hjemmesiden.  Årsplan | solvogngolf.dk 

Vi har - som jer bekendt, indgået en foreløbig aftale for 2022 med hovedklubben, om at flytte vores 
fredagsturnering til torsdag i højsæsonen. Der bliver således tale om flytning af 5 fredage til torsdage, 
startende 30. juni til og med 4. august – altså 6 spilledage – da vi nu får en ekstra spilledag, vi har nemlig 
ikke spillet den fredag der spilles solvogn pokalen (29/7). 

Aftalen evalueres af bestyrelserne og forelægges og besluttes endeligt til årsmødet i oktober. 

Nye medlemmer siden sidst. 

18 huls banen: Aase Skytte, Birgit Secher og Ole Lübcke. 

Vi glæder os til at se jer til åbningsturneringen 1. april 2022 og håber I alle får en god sæson. 

Bestyrelsen - Seniorklubben 

 

https://solvogngolf.dk/%C3%A5rsplan2.html

