Nyhedsbrev maj uge 22
Sponsorudvalg:
Fredag den 19. maj afholdt klubben årets første arrangement for klubbens sponsorer.
Vejret viste sig fra den bedste side, da 92 spillere startede med gunstart kl. 14.00. Der var 6 deltagere
til ”golf for sjov” sammen med Steffen på Par 3 banen. Om aften blev der sat ny deltager rekord til
spisningen for forårets arrangement, alt 110. Tak til alle der mødte op på dagen. Vi håber at se alle
deltagerne igen den 8. september til årets andet arrangement. Flere af deltagerne havde doneret
ekstra præmie til dagen, bl.a. VinGaloppen, Lokalforsikring og Golfshoppen. Vinderne af
holdturneringen, Novi Advokater, skænkede deres præmier til elite afdelingen. Sammen med den
indlagte ”spil mod eliten” event, hvor eliten denne gang blev repræsenteret ved nr. 22 på amatørernes
verdensrangliste, John Axelsen, tjente Eliteafdelingen over kr. 5.000,- på dagen.
Nye sponsorer:
VinGaloppen: sponsorat på golfbil. VinGaloppen er nu Hovedsponsor i klubben.
SuperBrugsen Sorø: hul 3 Par 3 banen. SuperBrugsen er nu Guldsponsor i klubben.
Midtsjællands Byggeservice: 2 måtter på drivingrangen.
Nordea Fonden har skænket klubben kr. 25.000.- til køb af golfbil.
Tøjsponsor til 2. Divisionshold herre:
Følgende firmaer og personer har sponseret tøj til klubbens 2. Divisions herrehold.
VinGaloppen, Arkitektfirma Leif Madsen, Advokat Ole Linnemann Schmidt, Mogens Holck & Frisør Salon
Acapella.
Klubturneringer:
Kommende turneringer i foråret:
04. juni kl. 06.00 Pinseturnering. Sponsor SuperBrugsen. (sidste tilmelding er den 1 juni kl. 09.00).
05. juni kl. 08.00 Grundlovsturnering. Sponsor Comwell. (sidste tilmelding er den 2. juni kl. 09.00).
06. juni kl. 15.00 Pink Cup. Turneringen er for alle damer i Sorø Golfklub.
10. juni kl. 04.30 Maratongolf. 4 runder golf samme dag.
16. juni kl. 12.00 Rynkeby Golfturnering
23. juni kl. 09.00 Grünberger Memorial
23. juni kl. 18.00 Sct. Hans turnering. 9 huller greensome med efterfølgende spisning og bål.
07. juli kl. 15.00 Støt Brysterne turnering for alle medlemmer i Sorø Golfklub.
14. juli kl. 08.00 Festweekend greensome
15. juli kl. 08.00 Festweekend foursome
16. juli kl. 08.00 Festweekend turnering for 4-mandshold.
Tilmelding og turneringsbetingelser kan findes i golfbox under turneringer.
Frivillige:
Klubben er i den heldige situation, at mange af klubbens medlemmer hjælper til frivilligt.
De frivillige hjælper bl.a. til med følgende: rengøring af golfbiler, vedligeholdelse af banen, mindre
håndværksopgaver, rengøring af toiletterne og tømning af skraldespande på banen, opsætning af skilte

på banen, hovedrengøring i klubhuset, rengøring af bagrum på 1. sal, bladopsamling foran klubhuset
ugentligt, som klubguider, baneservicemandskab, turneringsledere til klubturneringer, DGU turneringer
og i underklubberne, mindre kontoropgaver, boldopsamling på mark og skråningen & vanding af
planter omkring klubhuset.
Klubbens bestyrelse og forretningsfører sender en STOR TAK til alle dem der hjælper til frivilligt.
Uden jeres hjælp så klubben, klubhuset og banen ikke ud som den gør den dag i dag.
Klubben mangler pt. baneservicemandskab til weekenderne i tidsrummet kl. 10-14. Hvis du har tid til
at hjælpe 1 – 2 gange i sæsonen, kan du skrive til rn@soroegolf.dk eller henvende dig i Golfshoppen.
Åbent hus i Sorø Golfklub – hver onsdag kl. 18.00
Kender du et familiemedlem, ven, kollega eller nabo som har lyst til at stifte bekendtskab med
golfsporten, så inviter ham/hende til ”åbent hus” kl. 18.00 hver onsdag.
Steffen Høyer vil være behjælpelig med de grundlæggende principper i golfteknik, så de kan mærke
suset.
Vigtigt: Klubben har brug for flere nye medlemmer.

