
Nyhedsbrev april 2022 
 
Vi skal indtil videre byde velkommen til 4 nye medlemmer, et par gamle nye medlemmer som pt. i 
alt giver 50 dejlige kvindfolk. Vi starter op på tirsdag med Gunstart kl. 16:30, hvor vi spiller 9 
hullers Texas Scramble. Efterfølgende er der fælleshygge/spisning og sang. Tilmelding i golfbox 
senest på søndag. 
I tirsdags spillede vi ¨Slå en skævert¨ hvor vi håber mange kom af med de skæve slag og nu er 
parat til en sæson med de lige….! 
Husk stadig at du selv skal udfylde en indmeldelse til LS og betale inden første teeslag. 
 
Nye medlemmer: 
Som skrevet er der pt. 4 nye medlemmer som vi skal tage godt imod. De er blevet tilbudt en 
mentorordning, men det er selvfølgelig op til alle, at få dem godt integreret i LS. Der er mange ting 
der er en selvfølge når man har været i LS i mange år, så dejligt når vi kan hjælpe/huske hinanden 
på alle disse selvfølgeligheder. 
 
Facebook: 
LS har en Facebook side: Lady Section, Odder, hvor du kan smide (og jeg skriver kun smide, fordi 
jeg er i tvivl om det hedder ligge eller lægge!) billeder ind fra dagens turnering, reklame for vores 
sponsorer og sidste øjebliksopdateringer. Der skal lige her gøres opmærksom på, at det ikke er alle 
der ønsker deres billeder i vores facebook gruppe, Så forhør dig lige med dine medspillere inden 
du ¨smider¨ billedet op. 
 
Nyt koncept fra Cafeen: 
Til vores fælles opstartsmøde med MS, præsenterede Henriette et nyt koncept for cafeen. Hver 
uge fra tirsdag-torsdag vil der være dagens ret + de andre ting på kortet, der kan købes. Dette vil 
også være gældende på de tirsdage hvor vi har gunstarter. Dvs. at I selv vælger og køber det I 
ønsker og sådan set bare går i gang med at spise når I er klar til det. Det kan jo betyde at vi spiser 
lidt forskudt af hinanden, men ønsket er jo selvfølgelig, at vi stadig bliver siddende til en 
fællesafslutning med sang, præmieoverrækkelse og beskeder. 
Til venskabsturneringer og årsafslutning vil der fælles menu. 
 
Fokuspunkter: 
Kirsten vil til Gunstart fortælle om vores nye tiltag med Fokuspunkter. Det går i alt sin enkelhed ud 
på, at have fokus på sin putning, fairwaytræf eller greens in regulation. (Dette er kun hvis man har 
ekstra overskud på banen) Dagens fokuspunkt kan føres i siden af scorekortet og efterfølgende vil 
der være mulighed for at føre statistik med disse henover sæsonen. På bagsiden af Eclectic kortet 
vil der være et skema, hvor dette kan påføres. Meget mere om det til Gunstart. 
 
Scorekort: 
Det skulle ikke være nødvendigt at skrive det, men husk korrekt udfyldt scorekort i Fuglekassen. Så 
er det så dejligt nemt at være Turneringsansvarlig. 
 
Hulspil: 



Sidste tilmelding til Hulspil er på tirsdag. Herefter vil jeg bevæge mig ud i den store kunst, at få den 
til at gå op i en højere enhed (eller sætte min kyndige lillebror på sagen!) 
 
Til sidst vil jeg/vi ønske alle en god sæson 2022 med mange dejlige oplevelser med hinanden og på 
banen. 
Mvh. Nana 
 


