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Kære medlemmer af Seniorklubben 

Tak for de positive tilbagemeldinger fra vores ”hyggeturnering” i fredags. 

Vi afprøvede – efter input fra medlem – et nyt spilformat, slagspil hold scramble med maksimum 
score. Maksimum score på plus 4, blev der ikke brug for – så det ændrer vi på næste gang vi spiller 
dette format. Ikke mindst tak til Hotel Højby Sø v/Gert Andersen, for at sponsorere alle præmier. -
😊 

Sensommertur 9. september til Næstved Golfklub med bus. 

Turen er både for 9 og 18 huls spillere, så meld jer til. Det bliver rigtigt sjovt. Vi mødes på 
parkeringspladsen ved Odsherred Golfklub senest kl. 07:15, hvor bussen holder og venter på os. Vi 
kører derpå til Næstved Golfklub, hvor der er 2 baner - en par 3 bane på 6 huller og en 18 huls 
bane. 

Turneringsformat vil blive fastlagt senere – præmieoverrækkelse under frokosten. 

Samlet pris inkl. frokost (eks. drikkevarer): 

Par 3 banen: kr. 240,-.  18 huls banen: kr. 390,-. Buggy (bestilles ved tilmelding) kr. 250,-. 

Max antal spillere på par 3 banen 20 og på 18 huls banen 36. 

Tilmelding i Golfbox fra 21. juni kl. 08:00 til 31. juli kl. 12:00. 

Se mere her: Opslag 2022 Sensommertur 9:9.pdf (solvogngolf.dk) 

Sommerturnering fredag 12. august med festaften kl. 18,00. 

Vi spiller stableford hold turnering, hvor den bedste individuelle score på hullet er tællende og 
noteres på scorekortet.  Max antal deltagere 72 på 18 huls banen og 28 på 9 huls banen. FØRST TIL 
MØLLE. Gebyr 275 kr. I prisen er inkluderet velkomstdrink og festmiddag, hvortil der serveres et 
glas hvidvin og et glas rødvin. Derefter er drikkevarer for egen regning. 

Tilmelding i Golfbox fra 23. juli kl. 08:00 til 9. august kl. 12:00   
Se mere her: Opslag 2022 Sommerturnering.pdf (solvogngolf.dk) 

https://www.solvogngolf.dk/onewebmedia/Opslag%202022%20Sensommertur%209:9.pdf
https://www.solvogngolf.dk/onewebmedia/Opslag%202022%20Sommerturnering.pdf


Fra 30. juni spiller vi torsdag til og med 4. august! 

Som en følge heraf – spiller vi også den uge hvor der afvikles ”Solvogn Pokalen” - nemlig 28 juli. 

På sidste bestyrelsesmøde, besluttede vi at bede hovedklubben om en statistik/rapport om 
konsekvenserne af flytningen af fredag til torsdag i højsæsonen, således at bestyrelsen og 
medlemmerne i Seniorklubben, har et oplyst grundlag at vurdere på til årsmødet. 

Velkommen til nye medlemmer siden sidst: 

18 huls banen:  Henrik Lusty, Lotte Hartlev, Per Grim 

Hvad skal man gøre? 

Hvis en golfspiller overraskes af et tordenvejr uden mulighed for at søge inden for i et hus eller en 
bil, bør vedkommende søge til det laveste punkt i det nærmeste terræn og sætte sig på hug med 
samlede fødder og hovedet mellem benene. I denne stilling rager man ikke så højt op, og man 
rører kun jorden ét sted. Man skal passe på med at opholde sig tæt på træer, selvom det kan være 
fristende, da tordenvejr ofte bringer store regnbyger med sig.  Søg til klubhuset hvis der er tid eller 
til læskure - det er dog vigtigt at understrege -  at læskure kun giver sikkerhed, hvis de er udstyret 
med lynbeskyttelsesanlæg - som vores er. 
Forhåbentligt ligger det dybt forankret i alle golfspillere, at de ved, at det er farligt at spille, når det 
lyner. Men husk alligevel at minde hinanden om at søge væk fra golfbanen allerede ved den første 
rumlen i det fjerne. 

God sommer. 

Bestyrelsen i Seniorklubben  

/Per 

 


