NYHEDSBREV FEBRUAR 2020
Kommende klubaktiviteter – sæt et STORT kryds
i din kalender:
General Forsamling – vi forventer at GF afholdes
tirsdag den 24. marts, så sæt et kryds i din kalender. Invitation sendes ud, når dato’en er endeligt
konfirmeret. Så mød op og få viden om klubbens tilstand. Kom og sæt dit præg på klubbens fremtid
Velkomstmøde for nye medlemmer
Som et nyt tiltag vil der i 2020 blive afholdt velkomstmøder for nye medlemmer – både helt nye spillere
samt etablerede spillere som er nye i OEG
Velkomstmøderne afholdes den 2. torsdag hver måned kl. 17.00, første gang den 9. april 2020
Der vil være informationer om:
• Banerne - herunder HCP krav, tidsbestilling, forklaringer på golfudtryk mv.
• Regler, etikette og beklædning
• Klubben og faciliteterne
• Begynderspil og mentorordning
• Tavleinfo – herunder klubber i klubben
• Klubturneringer og hjemmesiden
• Der sluttes af med en rundvisning
Åbningsturnering
Afholdes den 18. april med Mr. Isaksen som sponsor
igen i år
Spar Nord Cup
Medio marts åbnes for tilmelding til både for mix par
og for individuelle

Hvorfor vi i OEG fastholder Buggy & Trolley forbud i det våde vinterhalvår
Der er en rigtig god grund til hvorfor Buggy & Trolley
ikke er tilladt på vores baner i vinterhalvåret.
Som Bendy påpeger: ”Vi ødelægger vores ellers så
fine baner samt udenomsområdet dobbelt op, når
vejret er konstant vådt – hvilket tydeligt kan ses med
et blotte øje! Med Buggy og Trolley belastes de
samme ruter på banen, hvorimod man med bærebag
naturligt fordeler slitagen på hele banen/området. Det
er for øvrigt også meget nemmere for spillerne med
en bærebag, og giver desuden god motion og gratis
core-træning samt mindre svineri i bilen eller bagrummet/skabet "
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Mentorordning
Vi vil fremover gerne tilbyde alle vores nye OEG
medlemmer en ekstra muligheder for en venlig modtagelse samt etablering af godt netværk og gode spillemuligheder i klubben – så de bliver en del af klubben helt fra starten af.
Vi har derfor oprettet en liste med frivillige mentorer i
klubben, som formidles via sekretariatet

Begyndere og kaninudvalget
Der er sæsonstart tirsdag den 7. april for ALLE begyndere og kaniner.
Vi mødes senest kl. 16.30
Vi glæder os til at tage imod jer alle!

Regeludvalget
Regeludvalget byder velkommen til nyt regeludvalgsmedlem, Morten Wiingreen – vi glæder os til det
fremtidige samarbejde.
Der vil for den kommende halvår være regelundervisning for nybegyndere/kaniner følgende datoer:
•
•
•

16. april kl. 19.00
28. maj kl. 19.00
18. juni kl. 19.00

Regelundervisningen består af 2 dele med udgangspunkt i lommeguiden: Del 1 - teoretisk undervisning og Del 2 – banevandring.
Har du brug for at få frisket reglerne op, så er du som
medlem også altid hjerteligt velkommen til undervisningen. Der vil blive hængt tilmeldingslister op ved
tavlen for nybegyndere/ kaniner, hvor du kan skrive
dig på. Ved overtegning af tilmeldinger har nybegyndere/
kaniner fortrinsret
Som noget nyt tilbyder regeludvalget, at oprette et
evt. formiddagshold for dem, der ikke kan deltage på
ovennævnte datoer og tidspunkter. Henvend dig til
Uffe Hafstrøm eller Finn Larsen, og de vil komme
med forslag til dato for regelundervisning

Kort fra bestyrelsens aktuelle og ”ongoing” arbejde:
•
•
•
•
•

Fortsat arbejde med OEG’s Kernefortælling
Opstart af rekrutteringsudvalg
Arbejdet med hjemmesiden
Eventkalender 2020
Forberedelser til GF

Vi vil i bestyrelsen - Hans Henrik (Formand), Steen (Næstformand), Michael (kasserer),
Kasper (Eliten), Daniel (Juniorer), Ove (Begynder og Kaniner), Tina (Regel), Agi (Kommunikation og PR) og vores ”føl” Anne (Rekruttering og PR) ønsker jer alle en god opstart
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af sæsonen 2020 "

