
Nyhedsbrev april 2020 - Opstart af sæsonen


Tirsdag d. 28. april har vi fået lov til at starte LS sæson op. Herunder informationer, som I skal 
gennemlæse og følge, så vi sammen kan komme rigtig godt i gang med sæson 2020.


1. Kontingent på 450,-kr skal indbetales på LS konto 7250 1089568 senest mandag d. 27. 
april. (Vi er pt. kun 35 medlemmer, så vi tænker der er nogen der har trukket indbetaling 
lidt, situationen taget i betragtning)


2. Er kontingentet ikke indbetalt før første teeslag betragtes man som gæstespiller og skal 
mobilepay 50,-kr til box15740


3. Der er reserverede tider i tidsrummet 14-16:30 indtil det igen bliver tilladt at gennemføre 
Gunstarter. Der vil dog stadig være indlagt Svensk Slagspil.


4. Print selv scorekort ud fra Odder Golfklubs hjemmeside eller brug Golfbox appen


• Følg retningslinier fra DGU: Opvarmning, spil, kør hjem. 

• Indtast score i Golfbox, (hvis du ikke bruger app) og send printscreen af scoren fra Golfbox 

til Jette på e-mail: jettekock@me.com 

• Printscreen af scorekort skal være Jette i hænde senest 21:30 den pågældende tirsdag 

ellers er man ikke med i præmierækken og noteres derfor ikke i regnskabet for Årets Lady 
Golfer.


• Birdiefugle/bolde - Har du lavet birdie, skal det specifikt noteres i mailen til Jette, når 
printscreen af scorekortet sendes til hende. Birdie uden notits noteres ikke som en birdie. 
Det skal være sådan, at Jette ikke skal gennemgå scorekortene for at finde birdies.


• Eclectic - send printscreen af scorekort til Anita på e-mail: ad@hmi.dk med specifik 
oplysning på hvilke huller du vil have lukket.


5. Hulspil opstart. Tilmelding på Golfbox senest 1. maj. Nana laver umiddelbart efter 
spilleplan, som lægges på hjemmesiden og på Pingvinklubben. Resultat af en spillet match 
indberettes til Nana på SMS 22755611


6. Venskabsturneringer er udskudt til næste år

7. Vi ved, at der er en hel del at forholde sig til, og vi håber I vil hjælpe til så godt som muligt 

med at få det til at glide, så alle får en god start.

8. Husk at tage godt i mod vores nye medlemmer og hjælp til med info. 

9. Er der tvivlspørgsmål, som ikke kan findes i dette nyhedsbrev, så kig på hjemmesiden eller 

i sidste ende, ring til Nana

10. Spil pænt sammen og dog hver for sig med afstand😊
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