
     Seniorklubben 
                          NYHEDSBREV MARTS 2022 

  

Kære medlemmer af Seniorklubben 

Hold da op – hvor vi glæder os til at se jer!  Det tegner godt for sæsonen efter 2 trælse år. 

Åbningsturnering 1. april 2022 – over 12 huller! 

18 huls banen: Der spilles Scramble holdspil over 12 huller i 2 rækker. For9 spiller 
hullerne 1-9+16,17 & 18. Bag9 spiller hullerne 10-18+1,2 & 3. Gunstart kl. 10:00. 
Scorekort udleveres fra kl. 09:00. Max. antal deltagere 72 (18 hold). Briefing og 

velkomst kl. 9,30. 

9 huls banen: Der spilles Scramble holdspil over 12 huller i en række. Der spilles 

huller 1-9+1,2 & 9. Gunstart kl. 10:00. Scorekort udleveres ved første tee fra kl. 
09:00. Max. antal deltagere 28 (7 hold). Briefing og velkomst kl. 9,30 ved første tee. 

Turneringsfee 150 kr. inkl. spisning som indbetales til Seniorklubbens konto reg. 3565 
kt. nr. 3565456571 ved tilmelding, med medlemsnummer som tekst. 

Efter turneringen er der kl. ca. 13,30 frokost i Café Solvogn og orientering om den 
nye sæson. 

Tilmelding i golfbox fra 5. marts kl. 8,00 til 29. marts kl. 12,00. 

Sverigesturen 2022 – denne gang skulle den være god nok -😊 

29.maj - 1. juni, 2022 

Tilmelding åbner 15. marts kl. 12:00 i Golfbox (efter først til mølle-princip). 

Vi bor på Vallåsens Vårdshus. 

Golfklubber: Mandag Skogaby Gk, Tirsdag Laholm, Gk Onsdag Woodland Gk. 

Som noget nyt kan man tilmelde sig som par. 

Spørgsmål vedr. turen rettes til Kim Alkestrup 20126845 ka@alkestrup.dk 

Se opslaget her. 

Jyllandsturen 2022 

Med base på Hovborg Kro for 6. gang spiller vi i år en udfordrende bane på Fyn nær Assens, Barløseborg 
Golfklub, søndag d. 21/8. 

mailto:ka@alkestrup.dk
https://solvogngolf.dk/onewebmedia/Opslag%20Sverige%202022A.pdf


Mandag kører vi til Gyttegård Golfklub, som er en par 70 bane, men med skov og åbent landskab. 

Tirsdag gælder det Give Golfklub, som er åbent landskab med gamle træer og mange doglegs 

Turledelse:Bøgebjerg/Eisbo               Se mere her 

Fredagsturneringen - rækkeinddeling – HCP grænser. 

På 18 huls banen er HCP grænsen uændret på 45. Der spilles i 2 rækker både hos damerne og 
herrerne, Handicap inddelingen for hver række er uændret fra 2021. På 9 huls banen er HCP 
grænsen også uændret med max 54 og der spilles i 2 rækker.   

Man bliver på de 2 baner – så længe man har lyst – selvom ens HCP skulle stige og passere 
grænserne. 

Turneringsnyt 2022.   

High/Low turneringen ændres efter input fra medlemmer, til at hedde Hulspil Stableford 
Parturnering, med nyt spilleformat: 

Hulspil stableford par turneringen afholdes på 9 huls banen over 12 huller. Max. 16 par som inddeles i 4 
grupper, hvor alle i hver gruppe spiller mod hinanden. De 2 bedste placerede i grupperne går videre til 
"knock out facen". 

Det kræver 16 par for at turneringen vil blive afholdt. 

Der spilles på faste spilledage med indledende gruppespil: 11/5,25/5, og 5/6. Kvartfinale 22/6, Semifinale 
3/8 og finale 17/8.  Tilmeldingsgebyr kr. 50,-. 

Tilmelding i golfbox fra 9.april kl. 8,00 til 4. maj kl. 18,00. 

Dårligt vejr. 
Afbud ved dårligt vejr – efter man har tilmeldt sig - giver rigtig meget arbejde for bestyrelsen, så venligst 
være opmærksom på det. Ved tordenvejr vurderer bestyrelsen om aflysning vil være nødvendigt. 

Medlemssituationen. 
169 medlemmer har betalt – 20 mangler og 12 af vores medlemmer har meldt sig ud af moderklubben og 
dermed fra os. 
Velkommen til nye medlemmer siden sidst: 

9 huls banen:  Vibeke Sunesen 

Nyttige link:  solvogngolf.dk, Årsplan | solvogngolf.dk Turneringer | solvogngolf.dk Fredagsgolf | 
solvogngolf.dk 

Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson 2022. 

Bestyrelsen i Seniorklubben 

 

https://solvogngolf.dk/onewebmedia/Opslag%20Jyllandsturen%202022.pdf
https://solvogngolf.dk/
https://solvogngolf.dk/%C3%A5rsplan2.html
https://solvogngolf.dk/turneringer/
https://solvogngolf.dk/fredagsgolf.html
https://solvogngolf.dk/fredagsgolf.html

