Nyhedsbrev - April 2021
_______________________________________________________________________________________
Kære alle
Så kom vi i gang med sæsonen 2021, skønt – selvom der har været nogle kolde
aftener.
Vilkårene for vores start er stadig præget af Corona og forsamlingsforbud, så vi
ikke kunne gennemføre vores åbningsturnering som en gunstart. Det er der
stadig udfordringer med. På trods af dette er bestyrelsen meget tilfredse med vores turneringsstart. Vi har
en super god tilslutning til vores turneringer og det er rigtig godt. Vi har p.t. 57 spillere, der har betalt
årsfee.
27. april 2021 - Turnering med gunstart
Er desværre også aflyst, da vi pga. af forsamlingsrestriktionerne ikke kan mødes til hygge og
præmieoverrækkelse. Vi gennemfører dog turneringen som en stableford turnering med løbende start og
med nærmeste flaget på alle par 3 huller. Øvrige betingelser for turneringen kan ses på Golfbox under
turneringer, læs mere når I tilmelder jer der. Der kan bookes i tidsbestilling som vanligt.
3 bolde og 4 bolde
Vi har været op til 55 tilmeldte til en turnering og der har været en del 4 bolde booket også. Vi har som
bekendt aftalt på generalforsamlingen at indskrænke vores reserverede tid fra 14.30 – 14.45 med sidste tid
kl. 16.30. Dette for at undgå ”fremmede” bolde ind i mellem og skabe det bedste flow i spillet. Vi følger
naturligvis hvordan det går med tilmeldingerne og tilretter, hvis der bliver behov for dette. Bestyrelsens
indstilling er, at så mange som muligt skal have mulighed for at spille. Samtidig ved vi også, at klubbens
(hoved)bestyrelse har fokus på banens tilgængelighed, som vi også må tage hensyn til.
Udfyldelse af scorekort
Sæsonen er lige skudt i gang og vi skal alle ind i rytmen igen. Der er desværre en del fejl i udfyldelse af
scorekort – fejlprocent omkring 20%, det er lige i overkanten, synes vi. Vi opfordrer derfor til, at vi igen
bytter scorekort med hinanden, tjekker scores, sammentællinger, underskrifter osv. Brug håndsprit,
handsker og pas på jer selv og hinanden.
Regelundervisning og modeshow med shoppen
Er aflyst pga. af vi ikke kan samles. Vi har aftale med såvel Merete Grønvold og Martin i shoppen, at vi kan
gennemføre arrangementerne, når vi igen kan mødes og det er aktuelt.
Bestyrelsens arbejde.
Birgit Guttroff er desværre sygemeldt. Trille Trane indtræder i bestyrelsen som suppleant indtil Birgit –
forhåbentlig snart - er klar igen. Rigtig god bedring til Birgit.
Vi ønsker jer et dejligt forår med masser af golf.
Mange hilsner
Tirsdagspigernes bestyrelse
Lone Borup
Formand

