
Nyhedsbrev LS april 2020 

Kære alle LS medlemmer. 


Vi håber, at I har det godt derude og passer på jer selv og jeres kære. Vi skulle jo have startet 
sæsonen i denne uge, men den er selvfølgelig udsat. Indtil videre til udmelding fra DGU og Odder 
Golfklub ændrer sig. Der er dog i skrivende stund blevet løftet et lille forsigtigt håb for golfen i den 
kommende tid, da banen nu er åben for to-bolde. 

D. 19.3 skulle vi have afholdt opstartsmøde med MS. Grundet sundhedskrisen blev det aflyst, 
men I skal selvfølgelig have at vide hvad bestyrelsen bl.a har arbejdet med hen over vinteren. Det 
kommer her i punktform, taget ud fra den dagsorden vi ville have præsenteret på det aflyste 
møde.


1. Hjemmesiden 
Vi ville have taget jer på rundtur i LS hjemmeside, så alle er klar over, hvor forskellig information 
kan findes, om LS aktiviteter, regler, turneringsformater mm. Vi har bla. lavet en forenkling/ 
tilpasning af Odder Golfklubs turneringsbetingelser, så det passer til vores turneringer. I opfordres 
alle til at tage et ekstra kik på hjemmesiden inden sæsonstart - måske skjuler der sig et lille 
påskeæg et sted🐣 


2. Tilmelding til hulspil 
Tilmelding til hulspil bliver, grundet situationen i Danmark, lidt anderledes end de forrige år. Der er 
tilmelding i Golfbox (er åben), og det bliver muligvis sådan, at bestyrelsen laver sammensætning 
af spillere. Dette afhænger af hvornår vi kan komme i gang med at spille. Men tilmeld jer på 
Golfbox. Hvis der er spørgsmål til hulspilsturneringen, bedes I skrive til Nana.


3. Nærmest flaget i 2 slag 
I år afprøver vi et nyt koncept med Nærmest flaget. Nærmest flaget er på 4 udvalgte huller i en 
gunstart, nu alle i 2 slag. Vi vil gerne have, at alle medlemmer har en chance for at vinde Nærmest 
flaget. Det kan resultere i, at vi skal uddele flere flag, da der muligvis er flere der rammer i hul, men 
så støtter vi samtidig vores trængte sponsor med flere flagindkøb.


4. Ny sponsor  
Jutlander bank har sagt ja til at være sponsor i denne sæson. Tak til dem. Vi har ikke mistet nogle 
sponsorer til denne sæson, men kan ikke udelukke at vi får et afbud eller to grundet situationen. 
Endnu en grund til at vi alle støtter op om vores lokale sponsorer i LS, måske allerede nu ved at 
købe gavekort de steder, hvor det kan lade sig gøre.


5. Udflugter i LS 
Udflugtsudvalget har et tilbud om hele to ture for os i år. Tilmelding til Mariagerfjord d. 4. juli er 
åben i Golfbox. Arrangementet koster kun 350,-kr, som indbetales til LS konto ved tilmelding. 
(indbetalt greenfee betales naturligvis tilbage ved aflysning) Derudover arrangeres der en 
weekendtur d. 10-11 oktober til et sted i DK. Mere info om disse tur gives senere.


6. Nye spilleformater 
Vi skal i år afprøve to nye spilleformater. D. 18.8 afholder LS Hunnematch med MS og denne dag 
skal vi spille Ladies cup. Håber vi kan få hunden i lyserødt i år igen. Gunstart september spiller vi 
Odder Cup. Mere om spilleformater senere på sæsonen.


7. Turneringsansvarlig  
Vi har valgt at bestyrelsen skal have en turneringsansvarlig, der som udgangspunkt står for 
opsætning, tilmelding, startliste, tvivlspørgsmål, indtastning af scorekort mm. Jette har påtaget sig 
denne post og hun vil stå for hoveddelen af vores turneringer.


8. Betaling inden første teeslag 
Som situationen er nu forlænger vi frist for betaling af kontingent til d. 14. april. Hvis vi imod al 
forventning starter op før, skal kontingent selvfølgelig stadig være betalt inden første teeslag i LS.




9. Nye medlemmer får en mentor der kan vejlede i LS 
Alle nye medlemmer, der har betalt kontingent, bliver kontaktet før første teeslag af Nana. De 
bliver guidet i LS aktiviteter mv.


10. Alle turneringer: Årets LS Golfer, Eclectic og Hulspil skal være afsluttet d. 15. september 
Bestyrelsen har besluttet at ovenstående aktiviteter afsluttes/skal være afsluttet d. 15. september.

Så tilgodeses de spillere der, har svært ved at afslutte en 18 hullers runde i september måned. 


Påskehilsner fra


LS-bestyrelsen


