
 

 

Nyhedsbrev uge 7 

SGO-Ordning og spil til reduceret green-fee        
SGO-ordningen til kr. 900.00 kan købes eller bestilles i Golfshoppen eller på rn@soroegolf.dk.             
Ordningen giver ret til frit spil på følgende baner: Odsherred, Holbæk, Frederikssund, Hedeland, Roskilde & 
Sydsjællands Golfklub. Ordningen kan kun købes af klubbens fuldtidsmedlemmer.   

Klubbens fuldtidsmedlemmer kan spille til reduceret greenfee i følgende klubber:                               
Korsør, Sydsjællands, Holbæk, Kalundborg, Hedeland, Køge, Dragør, Rønnede & Vejen Golfklub. Prisen er 
reduceret med kr. 100.- i forhold til den normale pris for greenfee i klubberne.                                         
Skive Golfklub 50% rabat på dags greenfee. 

Klubbens fuldtidsmedlemmer kan spille i Trelleborg Golfklub for kr. 100.- i greenfee alle dage. 

Frit spils klubber 2020.                           
Følgende klubber har klubbens fuldtidsmedlemmer frit spil på i 2020: Skovbo, Harekær, Næstved og 
Brøndby Golfklub. 

Bagskab.             
Klubben har ledige bagskabe til udlejning. Sæsongebyr fra kr. 250.-. Henvendelse i Golfshoppen. 

Genetablering af EGA handicap.                
Et klubhandicap i gruppe 1-5 (hcp.+5 til 36) kan genetableres som EGA handicap ved at indlevere 
minimum tre tællende scores (EDS eller turneringsscores).                                                                                                     
Gruppe 1 spillere kan således undtagelsesvis også spille 3 EDS runder for at genetablere deres mistede 
EGA handicap.                                           
Alternativt til at aflevere 3 scores, kan et EGA handicap genetableres ved at indlevere et tilstrækkeligt 
antal scores, til at kunne gennemføre en ny handicaprevision (det samlede antal tællende scores over en 
12/24 måneders periode når op på 8).  

EDS Runder i 2020.                                  
Danmark ophæver den nuværende begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2.               
Gruppe 2-6 kan således spille tællende runder på både 9 og 18 huller.                                                  
Der er ingen begrænsning for antallet af 18-hullers EDS runder, der dog kan kun spilles én EDS runde om 
dagen på 9 huller.                                                                                                                            
Gruppe 1 spillere kan ikke få deres handicap reguleret på baggrund af EDS scores i 2020.                               
Men DGU vil fra 2020 tillade, at Gruppe 1 spiller EDS-lignende 18-hullers runder, som kan indtastes med 
markørgodkendelse i Golfbox, og dermed indgå som grundlag for at beregne det nye 2021-handicap. 

Træningstilbud med klubbens Pro.                                                                                                          
● Fællestræning med vores Pro.                                                                                                                                                     
● Køb klippekort til undervisning med vores Pro.                                                                                                                              
● Sommer-Golf.                                                                                                                                                                                       
● Undervisning på banen med vores Pro.                                                                                              
Mere information på klubbens hjemmeside under nyheder samt på ved vedhæftet fil.                                                                                                                                  
Prisen for 20 min. lektioner er som de tidligere sæsoner kr. 165.-                                                              
Tilmelding og betaling i Golfshoppen e-mail rn@soroegolf.dk eller tlf. nr. 57 84 90 93. 



 

 

Sponsorer.                                                                                                                                       
Klubben kan til sæsonen byde velkommen til følgende nye sponsorer.                                                 
Hahn Ejendomme ApS – Greve Kiropraktisk Klinik ApS – Palle´s Fragt – Meincke´s Malerfirma – 
Volkswagen Slagelse og Gimlinge Dyreklinik.                                                                                                                                           
Følgende sponsorer har den 1. januar, forlænget deres sponsorat med klubben for sæson 2020:                                              
JP2tal Ventilation - Sandby Smedie Maskinhandel A/S - Ole Wolff Elektronik A/S - Kroppens Hus 
- Entreprenør Jes Pedersen - Claus Quistgaard A/S - MM Design – Lindrand A/S – DAFA           
OK Bensin - DBR Rengøring – Varig A/S - Vagner Pedersen Ejendomme ApS – Sorø VVS – 
Nykredit Bank – Lokalforsikring – Rexlan Europa - Ajourføring ApS - Glumsø Autoværksted -                    
Bang & Olufsen Sorø - Restaurant Teestedet - Nisted Bruun Reklamebureau – Elco ApS –        
Nyrup El - Leif Madsen Holding ApS -  Nygaards Turist & Minibusser – Carlsberg – 
Ejendomsmæglefirma Pernille Sams ApS – SMI Sorø Maskin Industri – Revisam 2000 –        
Peugeot Slagelse/Ringsted – Tandlægerne i Nygade Korsør – Sorø Auto Import  -                    
Dansk Svejse og Rørmontage – IT Operators – Kiropraktor.com – BL Lakering – Øregangen – 
Lindrand A/S –                                                                                                                                                             
                                                                            
Klubben siger tak til alle sponsorerne for støtten til klubben. Uden den opbakning fra sponsorerne vil vores 
klub og bane ikke have den høje standard, som vi har på nuværende tidspunkt.  

Dette vil samtidig være en opfordring til klubbens medlemmer, brug klubbens sponsorer hvis I har brug for 
hjælp eller lign. til at få løst opgaver af den ene eller anden type indenfor sponsorernes område.                                                    
Se alle klubbens sponsorer på hjemmesiden https://www.soroegolf.dk/sponsorer/                           
Klubbens kontor er selvfølgelig også behjælpelig med henvisning til sponsorerne. 

Bliv Sponsor i Sorø Golfklub.                            
Skulle du have et ønske om at blive sponsor i klubben eller kender du nogen som måske vil være sponsor i 
Sorø Golfklub. Kontakt Forretningsfører René Nielsen tlf. 57 84 90 93 eller rn@soroegolf.dk for mere 
information. 

Turneringer 2020.                                                                                                                                      
På den vedhæftet fil er en oversigt over klubturneringer, Danmarksturnering og andre arrangementer. 
Oversigten er vejledende og ændringer kan forekomme løbende i sæsonen.                               
Tilmeldinger i klubturneringer er åben i golfbox.                                                                          
Åbningsturneringen spilles søndag den 5. april gunstart kl. 09.00 med standerhejsning kl. 08.30 

Hjemmeside.                                  
Omkring den 1. marts er klubbens nye hjemmeside klar. 

Bagskilte.               
Kan afhentes i Golfshoppen fra lørdag den 7. marts. 

Banen.                  
Baneudvalget har, efter dialogen på generalforsamlingen omkring ønsket fra et par medlemmer, haft 
dialog med de ganske få banearkitekter der er i landet, baseret på modtaget liste fra DGU. Grundet 
prisniveau på sådanne, blev det besluttet at konsultere DGU's banechef, omkring rådgivning til mindre 
ændringer på banen. Det viser sig, at DGU´s konsulent omkring baneudvikling tilbyder denne service kvit 
og frit, hvilket vi naturligvis så har taget i mod.                                                                                    
Konsulenten rådgiver i allerede udførte opgaver, igangværende projekter og fremtidige opgaver.             
Udvalget vil i forbindelse med samarbejdet med DGU, udarbejde én 5-10års plan for banens fremtid.  



 

 

   

 

Company Day.                                                                                                                                                 
Vil du forkæle dine forretningsforbindelser, så er der mulighed for at afholde en professionel Company Day 
i Sorø golfklub. Vi garanterer en fantastisk dag for dig og dine forretningsforbindelser, hvor vi sørger for alt 
det praktiske. Lige fra scorekort, startlister, velkomst, baneservice til resultatformidling og 
præmieoverrækkelse. Du får selv mulighed for, at fremvise og profilere din virksomhed på dagen, både på 
banen, i og omkring klubhuset.                                                                                                            
Vi arrangerer også mindre firmadage, som er tilrettet gæster og deltagere, der ikke i dagligdagen er aktive 
golfspillere. Vores pro, Steffen Høyer, har stor erfaring med disse hyggelige dage, som foregår på 
træningsfaciliteterne og klubbens lille bane. Kontakt René eller Steffen i Golfshoppen for yderligere 
information. 

Har du selv inden for de sidste 2-3 år deltaget i en Company Day på en fremmed bane, må du gerne sende 
en mail til klubbens e-mail rn@soroegolf.dk med oplysninger om hvilken firma som inviterede dig og dit 
firma. Klubben kan bruges disse oplysninger til at kontakte nye kunder som kunne overveje at flytte deres 
Company Day til Sorø Golfklub fremadrettet. 

Årskort til Golfbil.                                                                                                                            
Alle medlemmer over 70 år eller gangbesværede har mulighed for at benytte en golfbil på banen i 
sæsonen fra ca. 1. april til ca. 20. oktober. Det årlige gebyr er kr. 1.500.-. Henvendelse i Golfshoppen 
for mere information. 

Kontoret og Golfshoppen.                            
Holder ferielukket fra den 27. februar til den 6. marts. Mails vil blive besvaret, dog må der forventes 
længere svar tider end normalt i denne periode.                                                                                          
Se åbningstiderne på klubbens hjemmeside. 

Bestyrelsen: 
Fra bestyrelsen skal lyde et varmt velkommen til en ny sæson i Sorø Golfklub – både til ”gamle”, men også 
til nye medlemmer, som der er kommet knapt 100 af siden medio november sidste år. 

De nye medlemmer byder vi særligt velkommen ved en ”Ny-medlem”-turnering d. 29. marts. Her vil vi 
orientere om klubben og om klubber i klubben, så alle hurtigt kan finde nogen at spille med. 

Men ellers er alt ved det gamle. Vi glæder os alle til snart at komme på græs og få nogle slag genopfrisket 
oven på en lang, våd vinter. 

Har du for nylig været forbi klubhuset, så har du måske allerede lagt mærke til, at der sker noget i 
omklædningsrummene. Som en del af vores strategiplan var det jo meningen, at vi skulle sørge for, at 
vores omklædningsfaciliteter var tidssvarende og indbydende. Det arbejde er igangsat under ledelse af 
Jens Christian. Det bliver ikke en total makeover – det er simpelthen for dyrt – men vi får det frisket op 
med ny maling, ny sanitet, ny VVS, og ny belysning så det igen bliver lækkert at bruge rummene.                                   
                              

 

 


