Nyhedsbrev 27. september 2013
Kære medlemmer,
Denne tid er præget af det begyndende efterår. Aktiviteterne i klub-i-klubberne er så småt ved at lukke ned,
og banen er ved at blive gjort vinterklar. Vintergreens varsler om en snarlig tid med mulighed for rimfrost om
morgenen.
Nyt fra Turneringsudvalget
I sidste nyhedsbrev kunne vi fortælle, at vi havde 3 Regionsgolf hold med i finalen i Region Øst den 13.-14.
september i Hornbæk. Alle 3 hold vandt og blev således Sjællandsmestre. Landsfinalen blev afholdt den
20. – 21. september i Brejning ved Vejle. Veteran A holdet vandt og blev Danmarksmestre. Stort tillykke til
dem! De 2 andre hold: Veteran C og Senior B måtte desværre se sig slået, men det er stadig meget flot at
blive nr. 2, og det er noget af en præstation, at Odsherred GK kunne stille op med hele 3 hold til
landsfinalen. Læs mere herom og se billederne på hjemmesiden og på Facebook.
Nyt fra Begynderudvalget
Mandag d. 30. sept. er årets sidste spil-sammen dag. Husk tilmelding til afslutningsturneringen lørdag den
5.oktober. Tilmelding senest onsdag den 2.oktober kl. 12.
Deltagere i Kaninturnering: ung-senior og senior medlemmer med hcp. 37-44 = 18 huller.
Hcp. 45-54 = 9 huller. Flex medlemmer kan deltage uden at betale greenfee.
Begynderturnering på kort-banen for ung-senior og senior medlemmer UDEN banetilladelse – hcp. 99.
Medlemmer som har fået “klippet ørerne” i 2013, samt hjælpere er meget velkomne til at deltage.
Efter turneringen er der præmieoverrækkelse og spisning – husk tilmelding.
Nyt fra Receptionsudvalget
Receptionsteamet takker af for i år, og weekenden den 28.-29. september vil være de sidste dage, hvor
receptionen er bemandet med det frivillige korps af receptionister. Det har været en god og travl sæson
med masser af glade greenfee gæster. Ikke mindst har der været stor aktivitet på 9-hulsbanen. Vi har
tidligere omtalt det spørgeskema som automatisk, via Golfbox, bliver sendt til de gæster, som har spillet på
vores bane, og hvor vi beder dem vurdere deres oplevelser i klubhuset og på banen. De bliver bl.a. spurgt
om, hvordan de føler sig modtaget i klubhuset. Det er dejligt at kunne fortælle, at vi får rigtig mange positive
tilbagemeldinger. Faktisk kunne vi godt bruge nogle flere frivillige til arbejdet i receptionen næste sæson, så
hvis du er interesseret, så send en mail til Ingelise Badsted (ingelisebadsted@gmail.com).
Nyt fra Sekretariatet
Klubben har fået ny betalingsterminal, da den gamle terminal ikke længere må anvendes til selvbetjening.
Den nye terminal er integreret med Golfbox, det betyder, at gæster, samtidig med bekræftelse af tid, skal
betale greenfee. I næste måned modtager vi en stander, således at betalingsterminalen og touchskærmen
bliver bygget sammen. Den nye terminal kan p.t. kun benyttes til at betale greenfee, hvilket for
medlemmerne – uden for sekretariatets åbningstid - betyder, at når der skal betales for leje af golfbil, i
øjeblikket kun kan betales kontant. Vi beklager de gener dette må medføre og arbejder på en løsning af
dette.
Med venlig hilsen
Odsherred Golfklub

Støt vores sponsorer – de støtter os !

