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Kære medlemmer,

Så er sommeren i gang og der har allerede været rigtig mange gode solskinstimer. Banen står flot
takket være klubbens dygtige greenkeeperstab.
I dette nummer af nyhedsbrevet er der nyt fra Turneringsudvalget, Seniorklubben, Dameklubben,
Bestyrelsen, Baneudvalget og Sekretariatet.
Nyt fra baneudvalget
For at mindske risiko for tyveri og hærværk er der nu købt hegn og låge til pladsen foran
klubhuset, hvor udlejningsbilerne står. Hegn og låge sættes op i løbet af de næste 2 uger,
hvorefter hele klubbens ”bilpark” kan køres frem til afbenyttelse til glæde for både gæster og
medlemmer.
Nyt fra sekretariatet
Vi søger brugt udlejningsudstyr, især dameudstyr. Puttere til både venstre- og højrehåndsspillere
samt venstrehåndsudstyr i det hele taget. Er der medlemmer, der ligger inde med et overskud,
tager vi meget gerne imod. Der er ryddet op i lejeudstyret og i den forbindelse er udstyret flyttet
fra under trappen til restauranten og er nu anbragt i Foyeren. Dette er for at gøre det mere
overskueligt for især spillere til Pay & Play banen at selvbetjene sig.
Nyt fra Turneringsudvalget
Husk tilmelding til Royal Unibrew den 7. juli, gunstart kl. 9. Der er mange flotte præmier. Sidste
tilmeldingsfrist 4. juli kl.12:00.
Nyt fra Seniorklubben
Odsherred Senior Open løber af stablen fredag, den 28. juni, gunstart kl. 9:00. Den afvikles som
både en individuel- og holdturnering. Der er spisning Hos fru Hansen efter turneringen. Der er
stadig ledige pladser til denne hyggelige turnering og sidste frist for tilmelding er den 22. juni.
Nyt fra Dameklubben
Fra dameklubben lyder der en opfordring til alle klubbens damer – ikke kun dameklubbens, om at
tilmelde sig Pink Cup, som afholdes på Mensalgård den 6. juli, gunstart 9:00. Der startes med
morgenmad kl. 8:00. Mænd er velkomne til at melde sig som caddies ☺. Læs mere på Golfbox
under Mensalgårds turneringer. Sidste tilmelding den 2. juli
Nyt fra Bestyrelsen
Som led i klubbens bestræbelser på, at tiltrække nye medlemmer, afholdes der Åbent hus på
søndag, den 23. juni, fra 10 – 13. Arrangementet er annonceret i lokalavisen og på hjemmesiden,
og vi håber derfor på fint vejr og godt fremmøde. Succes med Åbent Hus og øvrige
klubarrangementer afhænger i høj grad af medlemmernes opbakning. Har du endnu ikke meldt dig
til at hjælpe på søndag, kan du nå det endnu. Du er også velkommen til at tage naboer og familie
med og hjælpe med at introducere dem for golf.
Med venlig hilsen
Odsherred Golfklub
Støt vores sponsorer – de støtter os !

