
            SENIORKLUBBEN 

NYHEDSBREV APRIL 2021 

  

Kære medlemmer af Seniorklubben 

Så sker det snart – vi åbner fredagsturneringen i ”Corona sikret tilstand”, fredag 
den 16. april 2021.  

Tilmelding til den løbende turnering fra lørdag kl. 8.00 til onsdag kl. 12.00. 

På 18 huls banen slår damer ud fra tee 48 og herrer fra tee 51. 

Printede scorekort hentes i foyeren.  Husk max. 2 i foyeren ad gangen. 

På 9-hulsbanen slår man ud fra det teested, der er angivet på scorekortet – se i øvrigt sep. mail fra 
Flemming - udsendt til 9 huls medlemmerne den 29. marts 2021. 

Handicapregulering i golfbox – starter først 7. maj, så vi kan skyde kanonen ind. 

Corona forholdsregler. 

ER DU SYG ELLER HAR SYMPTOMER – SÅ BLIV HJEMME. (Husk evt. afmelding) 

Følg de ophængte vejledninger ved klubhuset. 

Ingen adgang til bagrum fra foyeren. Husk afspritning og mundbind indendørs. 

Min. 2 meters afstand til spillere fra anden husstand – overalt. 

Vi bytter IKKE scorekort – men fører for markør og afstemmer og underskriver selv i begge sider 
inden aflevering i postkassen. 

Begræns berøring af fælles kontaktflader – lad flagstang stå – og sprit af efter brug af rive m.m. 
Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne. 

Toiletter er åbne udvendigt ved klubhuset og på banerne - omklædningsrummene er pt. ikke åbne. 

Der må IKKE indtages mad i klubhusområdet. 



High & Low turnering. 

Tilmelding i golfbox fra 17. april. Der spilles på 9 huls banen – på faste dage. Se - Årsplan | 
solvogngolf.dk , for nærmere – opslag kommer snarest på hjemmesiden. 

Sverigesturen aflyst – der er desværre for mange ubekendte - satser på bedre held i 2022. 

Velkommen til nye medlemmer. 

9-hulsbanen:   Birte Dinesen, Maybrith og Frank Kallehave, Harry M. Christensen. 

18-hulsbanen: Søs Graee. 

Vi glæder os til at komme i gang – håber I gør det også – og endnu mere til vi er vaccinerede og 
forhåbentlig snart kan genoptage vores sociale arrangementer. Rigtig god sæson 2021. 

Bestyrelsen - Seniorklubben 

 

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

