l

Velkommen til

Seniorklubben
2022

En klub – 2 baner
Formål
Det er Seniorklubbens formål – inden
for golfreglerne og vedtægterne for
Odsherred Golfklub – at fremme
golf spillet og det sociale samvær blandt
medlemmerne.

Spil på18-huls banen
Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der
har et registreret handicap på max. 45,0 og
som opfylder alderskriteriet (mænd 55+,
kvinder 50+) i kalenderåret kan deltage.

Spil på 9-huls banen
Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der
har et registreret handicap på max.54,0 og
som opfylder alderskriteriet men kun vil spille
9 huller og gerne vil være en del af
Seniorklubben kan deltage

Fredagsgolf på 18- huls banen:

Tak til vores
sponsorer

Seniorklubben spiller hver fredag i sæsonen (april til oktober)
med tee-off i perioden kl. 7.30 – 9.30 og eftermiddag
14.07,14.15 og 14.22. I perioden 30. juni til 4 august spiller vi
dog hver torsdag.
Tilmelding på Golfbox, hvor også startlisten og resultaterne
kan ses.
Der konkurreres i en gennemgående turnering for hele
sæsonen. 2 rækker (A+B) for herre og 2 rækker (A+B) for
damer. Placeringerne i de enkelte spillerækker afgøres ved de
10 bedste opnåede fredagspoints, der er optjent i de enkelte
individuelle fredagsturneringer således:
1. plads = 10 point, 2. plads = 8 point, 3. plads = 7 points, 4.
plads = 6 point, 5. plads = 5 point, 6. plads = 4 point, 7 plads
3 point.
Udeblivelse (uden afbud) fra en fredagsgolf, man har tilmeldt
sig, medfører 2 strafpoints.
Fredags points listen kan ses på vores hjemmeside
www.Solvogngolf.dk

Fredagsgolf på 9 huls-banen:
Seniorklubben spiller hver fredag i sæsonen (april til oktober)
med 1. tee off tid kl. 09:00. Ligeledes her spiller vi dog i
perioden 30. juni til 4. august hver torsdag.
Mødested ved starterhuset. kl. 08:45
Tilmelding på Golfbox, hvor også startlisten og resultaterne
kan ses.
Der konkurreres i en gennemgående turnering for hele
sæsonen i en dame og en herre række.
Placeringen afgøres ved de 10 bedste opnåede fredagspoints,
der er optjent i de enkelte individuelle fredagsturneringer
således:
1. plads =10 point, 2. plads = 8 point, 3. plads = 7 point, 4.
plads = 6 point, 5. plads = 5 point 6. plads 4 point, 7 plads = 3
point.
Udeblivelse (uden afbud) fra en fredagsgolf, man har tilmeldt
sig, medfører 2 strafpoints
Fredags points listen kan ses på vores hjemmeside
www.Solvogngolf.dk

Program for
2022
3 fredage i løbet af sæsonen: forårsommer-efterår spilles der en
holdturnering med efterfølgende
middag og præmieoverrækkelse for
disse. Efter holdturneringen primo
oktober afholdes der medlemsmøde.
Der spilles en Hulspils Stableford
Parturnering på 9 huls banen i maj,
juni og august.

01. april er der åbningsturnering, Der spilles en hold
Scramble over 12 huller på begge baner med
efterfølgende spisning. Efter maden vil der være præmieuddeling og information om den nye sæson.
06. maj Venskabsturnering Odsherred / Kalundborg. Der
spilles på hjemmebane
11. maj Hulspils Stableford Parturnering på 9Huls
banen. Der spilles på følgende datoer: 11/5, 25/5, 08/6,
22/6, 03/8, og finale 17/8
20. maj er der forårsturnering på begge baner med
efterfølgende spisning.
29. maj – 1. juni, Sverigestur til Valåsen.
17. juni, Hyggeturnering

Rejser &
Ture

12. august Sommerturnering. Holdturnering med den
bedste score tællende på hvert hul. Vi spiller på begge
baner med efterfølgende festmiddag, præmie
overrækkelse og dans.
21. – 24. august, Jyllandstur.
13. september Venskabsturnering, Dragsholm /
Odsherred vi spiller på Dragsholm.

Den 29. maj til 1. juni har Jonna &
Jørgen Stoltz i samarbejde med Eva
& Kim Alkestrup lavet en tur til
Sverige, mærmere bestemt til
Vallåsen.
Vi skal spille Skogaby – Laholm og
Woodlands

07. oktober Afslutnings turnering på
begge baner med middag og præmie-uddeling for dagens
turnering og sæsonens gennemgående turnering.
Efterfølges af vores medlemsmøde.
02. november starter vintergolf for alle, der spilles
onsdag, fredag og søndag.
02. december julegolf med efterfølgende julefrokost.
NB. Årsplanen som indlæg

Den 21. til 24. august ta’r Per
Bøgebjerg, Inge Lise og Jørn Eisbo
os med på en golftur til Jylland. Vi
bor på Hovborg kro. På vejen over
Fyn spiller vi Barløseborg ved
Assens. I Jylland spiller vi Gyttegård
og Give.

Læs mere om disse begivenheder på
vores hjemmeside.

Indmeldelse

Kunne du tænke dig at være en del af Seniorklubben?
så send os en mail, eller gå ind på vores hjemmeside
www.solvogngolf.dk, på forsiden er der en knap
”Indmeldelse” tryk og du kommer til en indmeldelse
blanket som du udfylder og trykker på send
Kontingent nye medlemmer kr. 350,00 som indsættes
på vores konto i Danske Bank (se nederst på siden)

Bestyrelse
HVERV

NAVN

TLF. NR.

E-MAIL

FORMAND

Kalle M.
Schröder
Per Bjørk

2066 2401

anskms@privat.dk

2542 4341

pebj@dbmail.dk

NÆST
FORMAND
NYHEDSBREVE
KASSERER
MEDLEM
KOORDINATOR
KORTBANEN
HJEMMESIDE
MEDLEM
SPONSORER
HOLDKAPTAJN
SUPPLEANT
KORTBANEN
SUPPLEANT
REFERENT

Nyttig info.

Erik V.
2921 6792
Poulsen
Lone Arngren 5181 1016

ervipo@gmail.com

Kurt
Kristoffersen

2042 0661

stoffer.lene@gmail.com

Maybrith
Kallehave
Gert
Andersen

2944 0098

mvk00@hotmail.com

4030 5865

gert1945@gmail.com

arngren@me.com

Bankforbindelse:
Danske Bank: reg.nr.: 3565 kontonr.: 3565456571
E-maj adresse: seniorklubben@solvogngolf.dk
Hjemmeside: www.solvogngolf.dk

