Nyhedsbrev 28. oktober 2013
Kære medlemmer,

. augus

Nyhedsbrevet vil denne gang afspejle det uundgåelige: vintersæsonen nærmer sig på trods af det meget
milde vejr, som vi heldigvis stadig oplever.
Vintergolf
Vintergolfen starter traditionen tro op fra begyndelsen af november, og der er afsat følgende tider i Golbox:
Dameklubben har fortrinsret om tirsdagen fra 10:00-10:30, Herreklubben om onsdagen fra 10:00-10:40
samt Seniorklubben om fredagen fra 10:00-10:40. Herudover er der afsat tid om tirsdagen fra 10:30-11:10
samt onsdag, lørdag og søndag fra 10:00-10:40 til ”åben vintergolf. Her er alle medlemmer velkomne, også nye medlemmer og ’kaniner’. Mød op 15 minutter før første tid på første tee.
Nyt fra chefgreenkeeperen
Fra 1. november indføres følgende restriktioner ved spil på banen:
1. Der må foretages lejeforbedring på fairway.
2. Der vil være flag i både green og vintergreen, der betyder, at når der er frost eller sne, skal man
spille til vintergreen. Ved længere varende vintervejr, vil sommergreens være lukket. Der vil i så fald
være skiltet ved 1. tee. Hvis man er i tvivl, om der er frost, spiller man selvfølgelig til vintergreen.
3. Tee-stederne vil på nogle huller flyttes ud i semiroughen eller over på en måtte.
4. For at fordele slidet på banen, vil der mange steder blive opsat snore. Vi beder spillere respektere
dette og gå udenom, og ikke skyde genvej over snorene.
5. Husk at rette nedslagsmærker op, og lægge turfs på plads
6. Vi henstiller til, at de der har mulighed for det, anvender bærebag.
7. Brug af golfbiler er foreløbig tilladt, men hold øje med skiltningen, da vi afventer vejrsituationen.
8. På 3. hul skal der spilles fra fairway-måtte, indenfor det område, der er afmærket med pæle med
grøn top. Husk at hænge måtten tilbage på stativet efter brug. Ordningen kan i løbet af vinteren
blive aktuel på flere områder, hvis de bliver for belastet. Det er en ide´, som kommer fra et medlem,
og jeg håber, at det bliver respekteret. Alternativet er obligatorisk brug af måtter på hele banen.
9. Som udgangspunkt vil banen først være åben fra kl. 10.00, men hvis vejrudsigten giver mulighed for
tidligere åbning, vil der blive orienteret på hjemmesiden.
10. Husk at vejen fra 7. green til 8. tee ikke går hen over 11. herretee. Nu har jeg prøvet med
afspærringer, som ikke bliver respekteret, så jeg håber at denne opfordring hjælper.
Greens vil i løbet af november blive priklet. Der vil blive skiltet ved 1. tee de dage, arbejdet foretages. Der
skal spilles til vintergreen på hullet, hvor der arbejdes.
Nyt fra sekretariatet
Fra 1. november 2013 og frem til 31. marts 2014 vil vinteråbningstiderne være gældende i sekretariatet.
Dvs. mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 9:00 – 13:00. Onsdag holdes lukket. Der er ekstraordinært
lukket p.g.a. deltagelse i konference den 7. og 8. november.
Med venlig hilsen
Odsherred Golfklub
Støt vores sponsorer – de støtter os !

