
Nyhedsbrev LS juli 2020 

Juli måned 
I juli måned kan du gå ud hele dagen. Det gælder også den dag, hvor gunstart juli skulle have 
været. Markøren skal være medlem af Ladies Section eller spille som gæst for LS. (Se hvordan 
under LS info -> Gæstespiller). Grundet sommerferie udløses der præmie for hver 8 spiller, der er 
tilmeldt dagens turnering i én samlet række.


Hulspil 
Kvartfinalen i Hulspil skal være færdigspillet 7. juli.


Årets foto 
Husk at vi stadig gerne modtager billeder fra tirsdagens turneringer. Årets foto præmieres til 
Årsafslutning. Billedet bliver brugt som forsidebillede i 2021-programmet. Billeder sendes til Anita 
ad@hmi.dk


Regelspørgsmål 
Som tidligere skrevet kommer Susanne Møller (til vores forhåbentlige gunstart) i august. Hun vil 
gennemgå et par regelspørgsmål, som spillere i løbet af året har været i tvivl om. Hun modtager 
meget gerne spørgsmål fra jer. Så send en mail til nana@kjeldahl.dk hvor du beskriver din tvivl. 
Jeg vil sørge for at videresende dit spørgsmål inden gunstart, så Susanne har lidt tid til at finde 
svar i de store regelbøger.


Sponsorat fra Nybolig Odder: 
Vi har et medlem der har solgt sit hus gennem vores sponsor Nybolig. Nybolig Odder giver et 
sponsorat på kr. 5.000 som går ubeskåret til Ladies Section i Odder golfklub. Den henvisende 
golfspiller er medbestemmende til, hvad de kr. 5.000 skal bruges til i Ladies Section. Se vilkår på 
LS hjemmeside.


Weekendtur i oktober aflyses: 
Weekendturen aflyses, da vi allerede nu kan høre, at mange arrangementer er fremrykket til 
efteråret pga. Corona. Vi håber at turen ken gennemføres næste år.


Opsang 
Endnu en gang må vi på det kraftigste opfordre alle til at huske hinanden på, at FÅ 
UNDERSKREVET SCOREKORTET inden aflevering. Vi har igen måtte diskvalificere spillere, og 
hvor er det ærgerligt både at miste placering, point og birdies.


Ikke være skrap uden at afslutte pænt. Du ønskes en dejlig sommerferie, pas på hinanden, hold 
afstand og nyd den danske sommer.

På vegne af bestyrelsen

Nana
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