Nyhedsbrev uge 42
Sponsorer.
Det er med glæde klubben kan fortælle, at sponsor- & samarbejdsaftalen med Carlsberg bryggerierne
er forlænget med 3 år, fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.
Klubturneringer.
D. 12. november kl. 09.00 Texas scramble turneringen.
D. 25. november kl. 12.00 Julefrokost turnering, Teestedet er sponsor.
D. 03. december kl. 09.00 Texas scramble turneringen.
Søndag den 1. oktober gennemførte klubben i samarbejde med Jan Pedersen fra GBB en ”ny” form for
turnering – en GBB Match. Dagen startede kl. 08.00 med morgenmad og sluttede kl. 17.00 med et
meget stort præmiebord. Turneringen havde deltagelse af 98 spillere hvoraf ca. 20 var gæstespillere
fra andre klubber.
Søndag den 15. oktober blev Grand Prix turneringen imellem klubbens elitespillere og de medlemmer,
som havde klaret sig bedst i klubturneringerne i løbet af sæsonen, afholdt. Om morgenen spillede de
12 medlemmer og 12 elitespillere først foursomes imod hinanden, eliten førte med 7-5 til frokosten.
Om eftermiddagen skulle der spilles 12 singler. Det samlede resultat blev, at eliten vandt med 22-14.
Alle 24 deltagere havde en forrygende dag sammen på banen.
Banen.
Der er vådt på banen efter de store mængder regn som er faldet i sommeren og efteråret. Banen er
åben for spil på alle 18 huller. Der må lægges op fairway inden for et scorekort, bolden må renses.
Er bolden fæstnet i eget nedslagsmærke i roughen eller semi-roughen, må den løftes, renses og
droppes fri uden straf, så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet.
Hul 1 & 6.
Teestedet er flyttet frem til grøn tee, på grund af første del af fairway er våd. Efter denne ændring af
banen, på mere end 100 meter, er handicap regulering ikke mere muligt, fra teestederne hvid, gul, blå
og rød. Fra grøn tee er handicap regulering stadigvæk muligt.
Golfbiler.
Det vil ikke være muligt at leje golfbiler så længe banen er våd. Det er dog muligt for medlemmer, som
har købt årskort til en bil, på grund af man er gangbesværet at køre på bag-ni med stor forsigtighed.
Denne mulighed for kørsel på bag-ni kan blive stoppet med kort varsel, hvis baneforholdene forværres
yderligere.
Følg med på klubbens hjemmeside vedr. information om baneforholdene.
Greenkeeperen.
Mandag den 16. oktober har vi for første gang kunnet slå alle fairways i 2 uger. Banen er fyldt helt op med
vand. Nu skal der skal kun en lille byge til at det hele sejler igen. Vi har lige opsat 100 nye stærekasser
plus de 30 vi havde i forvejen, så nu skulle vi være dækket godt ind. Vi planlægger at tage propper op på
Greens i uge 43, hvis vejret tillader det. Når der arbejdes på en green, med at tage propper op, vil vi
midlertidigt sætte flaget ca. 50 meter frem. Det gør vi for at give rødderne ilt, således vil græsset klare
vinteren bedre. Ligeledes er det for at forebygge svampe angreb på greens. Jorden skal helst indeholde
25% ilt og 25% vand og 50% jord. Det forhold må man sige er lidt skævt lige nu.

Kontoret & Golfshoppen.
Holder ferielukket fra den 28. oktober til den 5. november begge dage incl. Mails vil løbende blive besvaret
i perioden.
Åbningstiderne i vinterhalvåret: Se hjemmesiden, der opdateres løbende.
Der var natten mellem den 11. & 12. oktober indbrud på klubbens kontor. Gerningsmanden havde
gennemrodet skabe og skuffer, men havde ikke taget noget af betydning.
Generalforsamling.
Sorø Golfklub afholder GENERALFORSAMLING torsdag den 16. november 2017 kl. 19.00 i klubhuset.
Uddrag af vedtægterne § 8:
”Medlemsforslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest den 1. november forud for afholdelsen”.
Du kan sende forslag via mail til post@soroegolf.dk eller aflevere til formanden, Ulla Buhl, i sekretariatet i
lukket konvolut.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

