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Kære medlemmer af Seniorklubben 

Corona situationen har desværre stadig indflydelse på vores aktiviteter. 

Åbningsmatch 9. april er aflyst. Desværre tyder alt på en senere åbning indenfor i restaurant og løft af 
forsamlingsforbud til over 100 personer. Vi håber at kunne ”slå den sammen” med forårsturneringen den 
28. maj – men det vil givet afhænge af om vi alle er vaccineret – vi håber det bedste. 

Vi starter således året 16. april, med den løbende fredagsturnering! 

Turneringsformat ændret. 

Krav til registreret handicap: Max. 45,0 på 18-huls banen og 54 på 9 huls banen. 
Dette da vi har konstateret at nogle af vores medlemmer er eller vil komme til at ligge 

i intervallet 41 – 45. Evalueres løbende. 

Den løbende fredagsturnering er ændret til at vi kårer Seniorklubmester i hver række.  I forhold til sidste 
sæson er der i år kun 2 herre rækker. 

Placeringerne i hver række er baseret på de 10 bedste score i sæsonen. Der gives ikke møde point 
mere.  Der vil være præmier til hver 5 deltager i hver række. Point skema med de 6 rækker er nu til 
tilgængelig på hjemmesiden. Se nærmere på regler for fredagsgolf – link nedenfor. 

High/Low par turneringen, vil i år blive afholdt på 9 huls banen med faste spilledage og start 12. maj, se 
årsplanen - mere information senere. 

 Vigtige link: 

Årsplan: Årsplan | solvogngolf.dk 

Regler fredagsgolf: Opslag Fredagsgolf regler februar 2021.pdf (solvogngolf.dk) 

Hurtigere / bedre golf: Hurtigere golf.pdf (solvogngolf.dk)  (NB! Ny brochure under revision fra DGU) 

Ready Golf:  Kampagnens seks råd til hurtigere golf - Spil med Tempo manual - 1 (danskgolfunion.dk) 

Sverigesturen 2021. 

https://solvogngolf.dk/%C3%A5rsplan2.html
https://solvogngolf.dk/onewebmedia/Opslag%20Fredagsgolf%20regler%20februar%202021.pdf
https://solvogngolf.dk/onewebmedia/Hurtigere%20golf.pdf
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/spilmed/spilmed/da/topic/kampagnens-budskaber


Efter sidste års aflysning var vi jo spændt på om Coronasituationen ville tillade en tur i 2021 

I efteråret var situationen ikke afklaret og vi udskød tilmeldingen til 15. marts. Situationen er fortsat ret 
usikker og derfor vælger vi at udskyde tilmeldingen til 15. april kl. 12.  

Coronasituationen og vaccinationssituationen på dette tidspunkt må tydeligt vise os, om turen kan afvikles 
forsvarligt. Vi kan ikke yderligere skubbe tilmeldingen, så beslutning om turen vil blive truffet umiddelbart 
før 15.4.   /Kim Alkestrup 

Velkommen til nye medlemmer. 

9-hulsbanen:  Evan Næve, Lene Weitas Bobsin, Ellis Poulsen, Franck Mikkelsen 

18-hulsbanen: Per Bobsin, Erik Poulsen, Aase Ellgaard Jensen og Tage Jensen 

  

Bestyrelsen - Seniorklubben 

 

 


