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Kære alle Solvognspiger, 

Så er det tid til endnu en status på vores aktiviteter, som jo stadig er styret af 

Coronasituationen. 

Vi har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor vi har drøftet vores planlagte 
aktiviteter. Vi har valgt at aflyse venskabsturneringen mod Dragsholm den 25. 

maj. Hvis den skulle have været afholdt, ville vi være nødt til at lave turneringen 

med max antal deltagere på 25 personer fra hver af vores 2 klubber, idet vi ikke 
må være flere end 50 personer i caféen, og det synes vi ikke giver nogen 

mening, når vi er 70 medlemmer i Solvognspigerne. 

MEN, MEN…….vi har fået en idé, som vi håber I vil tage godt imod. Vi er træt af 

aflysninger, så derfor laver vi en turnering, som vi kalder Selskabsturnering den 
25. maj, kun for Solvognspigerne. Det vil så være første gang, vi mødes med 

efterfølgende middag. Spillet bliver holdspillet Best Ball, Special over 9 huller 

med Gunstart fra kl. 16. Efter spillet bliver der serveret noget godt fra grillen, og 
der er præmier til de 3 bedste hold. Middagen koster kr. 150. Der bliver en 

begrænsning på 50 tilmeldinger efter først-til-mølle princippet (med venteliste). 

Desuden gælder Coronarestriktionerne fortsat, dvs. at der vil være krav om et 
negativt testresultat, højst 72 timer gammel eller overstået vaccination, gyldigt 

14 dage efter den sidste vaccination. Tilmelding og betaling til vores konto (9570 

12564244) kan ske fra i morgen, den 11. maj. 

Vi er så småt ved at komme tilbage til normale tilstande, og vi kan nu også 
opholde os i klubhuset og omklædningsrummet med de begrænsninger, I kan se 

på de opsatte skilte. Vores postkasse til scorekortene er atter på sin plads i 

omklædningsrummet, så I bedes lægge dem heri efter spillet. Såfremt I skulle 
afbryde spillet af forskellige årsager, skal I stadig lægge scorekortet i postkassen 

og skrive ’No Return’ på det, så vi ikke skal bekymre os om, at kortet måske er 

blevet væk. 

 
 
På bestyrelsens vegne 

Berit 


