Velkommen
til

Seniorklubbe
n
2018
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. 36,0 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.72,0 og som opfylder
alderskriteriet men kun vil spille 9 huller og gerne vil være
en del af Seniorklubben kan deltage.

Vores
Sponsorer

Indmeldelse
Kunne du tænke dig at være en del af Seniorklubben? så send
os en mail, eller du kan også gå ind på vores hjemmeside, på
forsiden er der en knap ”Indmeldelse” tryk og du kommer til
en indmeldelse blanket som du udfylder op trykker på send
Kontingent nye medlemmer kr. 350,00 som indsættes på
vores konto.

Bech

Hjemmeside:
www.solvognspigerne.dk
E-mail:
Dameklub@solvognspigerne.dk

Seniorklubbens
bestyrelse
Bankkonto:
Nordea 1706 3498221431
HVERV
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eva@alkestrup.dk

2042 0661

stoffer.lene@gmail.com
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NÆST
FORMAND
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MEDLEM
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SUPPLEANT

Kurt
Kristoffersen
KOORDINATOR Grethe
KORTBANEN
Funder

Kjfalck2@gmail.com

En stor tak til alle
vores sponsorer

Fredagsgolf
Fredagsgolf på 18- huls banen:
Seniorklubben spiller hver fredag i sæsonen (april til oktober) med tee off i perioden kl. 7:45 –
09:10 og eftermiddag kl. 14.07 og 14.15.
Tilmelding på Golfbox, her kan startlisten og resultaterne også ses.
Der konkurreres i en gennemgående turnering for hele sæsonen i 3 rækker (A-B-C) for såvel dame
som herre. Placeringerne i de enkelte spillerækker afgøres ud fra flest opnåede fredagspoints, der
optjenes 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, øvrige der har gennemført turneringen = 1 point.
Udeblivelse (uden afbud) fra en match, man har tilmeldt sig, medfører 2 strafpoints.
Fredags points listen kan ses på vores hjemmeside www.Solvogngolf.dk

Fredagsgolf på kortbanen:
Seniorklubben spiller hver fredag i sæsonen (april til oktober)
med 1. tee off tid kl. 10:40
Mødested ved starterhuset. kl. 10:30 Tilmelding på mail til
Seniorklubben@solvogngolf.dk Der konkurreres i en gennemgående
turnering for hele sæsonen i 2 række en dame og en herre række.
Placeringen afgøres ud fra flest opnåede fredagspoints, der optjenes
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, og øvrige der har gennemført turneringen = 1 point.

Program

Program

2018

3 fredage i løbet af sæsonen: forår-sommer-efterår
spilles der en holdturnering med efterfølgende middag
og præmieoverrækkelse for disse.
Efter holdturneringen primo oktober afholdes der et
medlemsmøde.
Der spilles en High and Low par hulspils turnering
henover sæsonen.

24. maj er der venskabsturnering,
Kalundborg/Odsherred, udebane.
27.-30. maj, Sverigestur.
30. maj og den 12.september spiller
kortbanen Midtsjælland.

Rejser og ture
Den 15. til 22. marts ta’r Ole Hahn og
()Tidligere Krone Golf)
os med på en golfrejse til Almerimar i Andalusien, Hotellet
har egen golfbane med 27 huller som ligger lige udenfor
døren. Vi spiller 5 runder fordelt på de 3 sløjfer.
Den 27. til 30. maj ta’r Alice og Sven Ipsen os igen i år på en
golftur til Ãngleholm i Sverige hvor vi bor på hotel
Vi spiller
Den 15. juni afholdes den årlige turnering SeniorOpen.
kommer særligt opslag herom.

Den 19. til 22. august ta’r Per Bøgebjerg, Inge Lise og Jørn
Eisbo os med på en golftur til Jylland. Vi bor på
Hvilke baner vi skal spille er endnu ikke fastlagt.
Kortbanen har planlagt endags tur onsdag den 30.maj og
onsdag 12 sept. Turen går til Midtsjællands golfbaner.
Der kommer særligt opslag herom.
Besøg vores hjemmeside www.Solvogngolf.dk hvor du
finder hele turneringsprogrammet, alt om rejser og ture
samt oplysninger om de enkelte turneringer.

06. april er der åbningsturnering på
begge baner, vi spiller foursome.
Efter maden vil der være præmieuddeling og information om den nye
sæson.

Der

01. juni er der en forårsturnering på
begge baner, Scramble holdturnering
med efterfølgende middag og
præmieuddeling.
15. juni afholdes ”Odsherred Senior
Open”
06. juli spiller vi en 3 kølles turnering
på begge baner.
03. august spiller vi vores årlige
sommer turnering (Red ball) på begge
baner med efterfølgende festmiddag,
præmie overrækkelse og dans.
19.-22. august Jyllandstur.
12. september kortbanen på udflugt.
14. september Venskabsturnering,
Odsherred/Dragsholm, hjemmebane.
05. oktober Afslutnings turnering på
begge baner med middag og præmieuddeling for dagens match og
sæsonens gennemgående turnering.
Efterfølges af vores medlemsmøde.
02. november Vintergolf for alle
spilles tirs- ond-fre - og lørdag, om
søndagen spilles den løbende
vinterturnering.
30. november julegolf med
efterfølgende julefrokost.
NB. Årsplanen som indlæg

