Nyhedsbrev 19.juli 2013
. august 2012

Kære medlemmer,

Så er vi midt i sommerferien. Vi har rigtig mange greenfee gæster, både i løbet af ugen og i weekenderne.
Det er meget positivt for klubben, - så tag godt imod dem og vis hensyn.
Nyt fra Bestyrelsen
Vi har fået 2 nye sponsorer i klubben, nemlig Revisionshuset Holbæk, der sponsorerer Solvogns Pokalen,
og Nykøbing-Rørvig Havecenter, der har sponsoreret sommerbeplantning på parkeringspladsen, ved bl.a.
starterhuset. Det er vores populære rengøringspersonale, Birthe og Svend, som var en tur i Havecentret og
fik et sponsorat med hjem. Tak til dem!
Lørdag den 13.juli var Odsherred Golfklub repræsenteret ved ’Odden Sætter Sejl’s torvedag i Odden Havn.
Nyt fra Baneservice
Baneservice har nu kørt i 14 dage og bliver i langt de fleste tilfælde modtaget meget positivt af golfspillerne.
Flowet på banen skulle nu også være løst, da der opfordres til at spille i 4-bolde.Syv personer fra
baneservice har delt vagterne frem til den 11. august. Efter denne dato vurderes behovet.
Nyt fra Greenkeeperen
Så har vores Korthulsbane fået sit helt eget starterhus (sponsoreret af Nykøbing Sjællands
Erhvervsforening). Det vil blive indrettet med tavler til nyttig information. Kig forbi.
Nyt fra Juniorudvalget og Sekretariatet
I sidste Nyhedsbrev omtalte vi den spændende DGU junior ranglisteturnering, Solvognspokalen, som
spilles den 27.-28. juli i Odsherred Golfklub. Der mangler fortsat forcaddies til turneringen, lørdag morgen,
lørdag eftermiddag og søndag morgen. Hvis I kan afsætte 2-3 timer, så kom forbi sekretariatet og meld jer.
Vi mangler jer.
Nyt fra Begynderudvalget
Hver mandag kl. 17 er der gunstart for begyndere/kaninerne på hul 1 til 9. Der er ikke blokeret tider før
gunstarten, som der normalt er ved alm. gunstarter. Det er derimod muligt at booke tider helt op til selve
gunstarten kl. 17. Når man booker tid i tidsrummet fra 15 til 17, vil man dog i Golfbox få en reminder om, at
der er gunstart for begyndere/kaniner kl. 17. Så opfordringen lyder: bestil gerne tid op til kl. 17, men husk at
hullerne 1 til og med 9 skal være ryddet kl. 17:00, så vores begyndere får de bedste betingelser for at lære
spillets glæder.
Nyt fra Receptionsudvalget
Det frivillige korps af sekretariatsmedarbejdere kan melde om stor travlhed de sidste 14 dage. Der er
mange greenfeegæster både til 18 hullers banen og til Korthulsbanen – f.eks. var der i sidste weekend
(fredag til søndag) over 150 gæster på 18 hullers banen og ca. 50 gæster på Korthulsbanen. Også leje af
udstyr er et hit for P&P gæsterne.
Onsdag den 10. juli havde vi besøg af 42 damer fra Gilleleje Golfklub. Vi kunne hurtigt konstatere, at
antallet af toiletter og varer i vores ’shop’ slet ikke slog til!
Vores 2 baner bliver i øvrigt rost i høje toner.
Med venlig hilsen
Odsherred Golfklub
Støt vores sponsorer – de støtter os !
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