Nyhedsbrev 13. september 2013
Kære medlemmer,
Sommeren går på hæld, men hvor har vi dog været heldige med en rigtig god sommer i år. Banen står igen
grøn og flot og frister os fortsat. Se de skønne septemberstemnings billeder fra denne morgen
Nyt fra Sponsorudvalget
I foyeren er der nu opsat en informationsskærm, som primært skal erstatte de stationære tavler med
sponsorers informationer og tilbud. Skærmen og programmet havde vi allerede, så der er ikke tale om en
investering, - tværtimod vil det være en pæn besparelse, da vi ikke længere skal bruge penge på
opdateringer af trykt materiale.
Nyt fra Turneringsudvalget
Traditionen tro på denne årstid er der de sidste par weekender afholdt klubmesterskaber.
Resultatet af dette års mesterskaber blev:
Damer:
Veteran Damer:
Junior Drenge:
Midage Herrer:
Herrer:
Senior Herrer:
Veteran Herrer:

Slagspilsmestre:
Stine Guldbæk
Kirsten Jordy
Simon Grønkjær-Jensen
Dan E. Jensen
Dan E. Jensen
Max Andreasen
Svend Mathiasen

Hulspilsmestre:
Mie Guldbæk
Karin Lund
Dan E. Jensen
Dan E. Jensen
Max Andreasen
Ole Gylling

Regionsgolfen er fortsat i gang. 3 af vores hold er nået helt til finalen i Region Øst. Meget flot!
Veteranholdene VA og VC spiller mod hhv Brøndby og Hjortespring fredag den 13. september, medens
Senior B spiller mod Furesø lørdag den 14. september. Alle 3 turneringer bliver afholdt i Hornbæk. Det
bliver en spændende weekend i Hornbæk. De vindende hold går videre til landsfinalen i Brejning (ca. 10 km
fra Vejle) den 20. og 21.september. Vi ønsker dem al mulig held og lykke!
Nyt fra Begynderudvalget
Begynder/Kaniner nærmere sig afslutning på sæsonen. sidste spil-sammen er mandag d. 3o. september.
Vi slutter af med en turnering lørdag d. 5. november med start kl. 13. og efterfølgende spisning hos fru
Hansen.
Der er arrangeret turnering på 9 huller for spillere med hcp. 45 – 54 og på 18 huller for spillere med hcp. 37
– 44. Vi håber at se alle som har fået “klippet ørerne” i 2013, men også de mange trofaste hjælpere.
Der spilles om præmier, sponsoreret af CLUNA A B&B TOOLS COMPANY v/Michael Frendrup.
Flex-medlemmer kan spille med uden at betale green-fee.
Ved samme lejlighed har vi arrangeret en turnering på kortbanen for medlemmer uden hcp. (hcp.99)
Tilmelding og yderligere oplysninger til begge turneringer på GOLF-BOX samt på opslagstavlen

Støt vores sponsorer – de støtter os !

Nyhedsbrev 13. september 2013
Nyt fra Seniorklubben
Den sidste af denne sæsons Trekantturnering mellem Roskilde, Kalundborg og Odsherred blev afholdt i
Odsherred den 5. september. Der var 95 deltagere i alt. Slutresultatet for de 3 turneringer blev meget
spændende, idet det lykkedes Odsherred at overgå Kalundborg med 1 point (!) og vinde den samlede
turnering. Læs mere på hjemmesiden.
Nyt fra Proen – Golfskole til Belek, Tyrkiet.
Til foråret 2014 kan du komme med Preben Daa på golfskole i Tyrkiet. Der er hele 3 forskellige uger at
vælge mellem i marts måned. Du kommer til at bo på et 5* luksushotel med All-inclusive og spiller golf
på 2 forskellige baner og modtager 4 dages undervisning. Se mere på hjemmesiden og kontakt Preben
Daa for yderligere informationer.
Med venlig hilsen
Odsherred Golfklub

Støt vores sponsorer – de støtter os !

