
Kjære seniorgolfere 

Her kommer litt info om hva som har skjedd og hva som kommer til å skje i nærmeste framtid. 

Gutta har spilt simulatorgolf hver onsdag i hele vinter. Siste spilledag blir onsdag 25. mars. Vi skal 

spille på Bay Hill og vi tror på stor oppslutning. Det er plass til 32 spillere. Påmelding i Golfbox. Først 

til mølla. 

Mange av våre spillere har feriert i utlandet og spilt masse golf. Flere har spilt over 40 runder. Disse 

vil nok gjerne vise seg fram! 

Enkelte baner i Østfold er allerede åpne og det er vel ikke utenkelig at medlemmer av vår gruppe vil 

spille på disse banene i påsken. 

Vårturen går, som i fjor, til Polen 14. april. Foreløpig er vi 28 deltagere og har plass til flere. Info 

ligger på våre hjemmesider. Acu-weather melder om rundt 15 grader i området når vi er der. 

Første konkurranse på egen bane blir onsdagsgolfen 29. april. Forbehold om at banen er åpen. Vi 

håper og tror at banen åpner før det.  Påmelding i Golfbox. 

Det blir 3 klasser. Klasse C er kun for herrer som spiller fra tee 44. Ellers klasse A og B som i fjor med 

både damer og herrer basert på hcp. Info om evt. nye regler vil bli gitt i klubbhuset 60 min. før 

utslag. 

Scrambleturneringene vil starte mandag 11. mai, videre hver 14.de dag. 

Noen av våre seniorer har hatt dugnad med å rydde klubbhusets loft og ganger for gamle møbler og 

annet skrot. Det ble seks fulle tilhengere til gjenbruksstasjonen. 

Pelle har spurt oss om vi kan plukke rangeballer på siden av drivingrangen. Jeg har svart ja. 

Førstkommende tirsdag kl. 10.00 møtes vi ved klubbhuset. Ta på deg hansker og ta med en wedge 

for å slå de enkleste ballene ut. 

Våre ønsker til deg før sesongen: 

·       La det aldri regne på vår bane når du er der                                                       

·       La hver drive bli lang og rett                                                                                 

·       La hver putt finne senter av koppen                                                                  

·       La deg ikke miste en ball                                                                                      

·       La et hvert vannhinder føles som en liten pytt 



Vi gleder oss til baneåpning 

 

GOD PÅSKE 

Seniorgruppen i Oppegård Golfklubb 

Stein 


