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Nørregade 6 · 8300 Odder
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www.kvicklyodder.dk 

Oplevelser ud over det sædvanlige
Kvickly Odder tilbyder en god 
handelsoplevelse i 
velassorterede specialafdelinger:
Kolonial
Slagter
Isenkram
Galleria
Delikatesse
Ost
Frugt og grønt
Vin
Bager
Tekstil
Parfumeri
Kiosk

På 1. sal har vi vekslende kunst-
udstillinger, musikoplevelser, events 
og mulighed for trådløs netopkobling 
evt. i forbindelse med et frokostmøde.

MaD uD aF huSeT
Kom og få en brochure eller ring til:
Delikatessen 8780 2825
Galleria 8780 2853
Vi gør det nemt og lækkert for dig
   
- besøg vores hjemmeside med masser af medlemstilbud

www.bruhn.as

- besøg vores hjemmeside med masser af medlemstilbud

Vor vinafdeling 
er en af de 

største 
vinhandlere 

 Jylland



Odder Golfklub Nyt fra formanden

Kære medlemmer.

Så er der snart forår, og vinteren har i år vist sig 
fra den pæne side, dog med lidt frost og sne her 
til sidst. Det har været fint vejr til vintergolf, og 
der har været rigtig mange på banen denne vin-
ter. Det er dejligt. Jeg ved ikke, om det skyldes, 
at vi som noget nyt, har kunnet benytte vogne på 
banen. Vores indendørstræning har også været en 
succes i år. Christian har haft rigtig godt gang i 
træningen indendørs.

Også i år har vi naturdag en hel lørdag. Det bli-
ver den 24. marts, hvor vi rydder op og forskønner 
vores bane. Om søndagen spiller vi så en 18 hul-
lers turnering for de medlemmer, som har hjulpet 
til lørdag. Jeg håber rigtig mange vil møde op til 
naturdagen.

Åbningsturneringen er i år mandag den 9. april. 
Sponsor for denne turnering er som tidligere Pro-
Biler på Ballevej ved Peter Rasmussen.

Jeg håber på, at det lykkes for Karsten at få vores 
greens flotte igen i år, selv om de blev angrebet af 
svamp i efteråret. Den milde vinter har dog givet 
mulighed for at bekæmpe svampene, og græsset 
har kunnet gro, så vi må håbe det bedste.

Husk der er generalforsamling den 16. april i år.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt 

golfår. Rammerne skulle være i orden, og så kan 
jeg varmt anbefale en lektion hos vores nye pro 
Christian Møller.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum 

Af Niels Erik Hvillum, formand
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E-mail: neh@turbopost.dk

Næste nummer udkommer primo august 2012
Deadline: 23. juli.

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

E-mail: oddergolf@oddergolf.dk
Hjemmeside: www.oddergolf.dk
Kontoret 86 54 54 51
Klubsekretær Karen Frederiksen

Bestyrelse: privattlf.: Job/mobiltlf.:

Formand
Niels Erik Hvillum 8654 0829 2381 0906
E-mail: neh@turbopost.dk

næstformand:
Søren Casparij  2145 1049
E-mail sc@casparij.dk

kasserer:
Steen Mikkelsen 8627 3617 4038 6538
E-mail: shm8320@gmail.com

Bestyrelsesmedl.: privattlf.: Job/mobiltlf.:

Gert Elkjær 4024 3059
E-mail: gel@ideren.dk
Vivi Grangaard 2177 2866 2177 2866
E-mail: vivi.grangaard@mail.tele.dk
Lynge Kjeldsen  2320 7290
E-mail: lyngekjeldsen55@gmail.com
Ib Nygaard 2986 1940 2986 1940
E-mail: nygge@kabelmail.dk

Medarbejdere: privattlf.: Job/mobiltlf.:

pro/træner:
Christian Møller  2946 3023
E-mail: cmoller1978@gmail.com

Greenkeeper:
Karsten Bjergø 8654 3138 2328 4149
E-mail: karsten.bjergoe@gmail.com

café og proshop:
Henriette Schødt 8656 0059 2094 5620
E-mail: golfshoppen@hotmail.com

klubsekretær:
Karen Frederiksen 8655 8950 2680 8950
E-mail: oddergolf@oddergolf.dk

udvalg privattlf.: Job/mobiltlf.:

Turneringsudvalg
Vivi Grangaard 2177 2866 2177 2866
E-mail: vivi.grangaard@mail.tele.dk

Sponsorudvalg
Gert Elkjær 4024 3059
E-mail: gel@ideren.dk

Stof til bladet sendes til:
Knud Lindenstrøm · strandvejen9@profibermail.dk

Tryk:
Zeuner Grafisk as www.zeuner.dk · 8746 4010

Oplag: 1000 eksempl.

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm



Bestyrelsens beretning 2011
Efter endnu en lang vinter, hvor der var sne på banen 
til engang i april, og hvor nogle af klubbens medlem-
mer i vinterens løb havde gjort et stort arbejde med 
at rydde sne på vores greens, så var de heldigvis ikke 
så angrebet af sneskimmel som året før. Stor tak til 
snerydningsholdet. 

I vinteren 2010/2011 blev noget af maskinhuset 
ryddet og indrettet, så der var mulighed for indendørs 
træning. Selvom vi havde en lidt forsigtig start, har 
det vist sig at være et godt tiltag, som bliver udnyttet 
rigtig meget i denne vinter.

Årets naturdag blev holdt den 26. marts med stor 
deltagelse. For første gang var det en hel lørdag, hvor 
der virkelig blev ryddet op og forskønnet, og der blev 
så spillet 18 huller om søndagen. Rigtig mange tak til 
alle de frivillige, som gav en hånd med her.

Green 13 blev lavet om i 2010. Den blev taget i 
brug ved klubmesterskaberne, men vi måtte konsta-
tere, at det var for tidligt. Greenen var endnu ikke 
klar, så den fik fred året ud. Først på sommeren gik 
vi i gang med omlægningen af 4. green, som nu er 
blevet større og flottere. Den skulle være klar til brug 
engang i løbet af sommeren 2012. 

Der går vel ikke et år uden problemer, og i efteråret 
måtte vi konstatere, at der var kommet et svampean-
greb på alle greens – også på de to nye. Det var ærger-
ligt, da banen ellers havde været så flot hele somme-
ren. Men skaden var sket, og vi kunne kun håbe på, 
at greenkeeperstaben kunne få styr på svampen. Det 
ser ud til, at det er lykkedes at holde svampen i ro, og 
heldigvis har det vist sig, at hjerteskuddet på græsset 
ikke havde taget skade. Så med intens pasning, ser det 
ud til at ”katastrofen” er afværget.

På sidste generalforsamling fik bestyrelsen konsen-
sus til at optage lån på op til 6 mill. kr. med henblik 
på at komme i gang med omlægning af greens i den 
takt, det er nødvendigt, for at vi stadig kan tilbyde 
nogle flotte greens. Det lykkedes desværre ikke at 

låne penge. Uanset hvilken kreditforening vi rettede 
henvendelse til, fik vi samme svar: ”Golfbaner ingen 
lån”. Derfor har vi besluttet ikke at foretage banefor-
bedringer i 2012. Er der derimod økonomi til det, vil 
vi omlægge green 9-18 i 2013 eller 2014.

Henover sommeren har vi også måttet sige farvel 
til vores mangeårige pro Tim Mitchell, som måtte 
stoppe af helbredsmæssige årsager. Heldigvis kom 
der hurtigt en løsning for resten af året, da Christian 
Møller flyttede til Aarhus og havde mulighed for at 
vikariere, indtil der var fundet en blivende løsning. 
Stillingen som fastansat pro blev opslået, og der kom 
13 ansøgninger. Af de ansøgere, der var indkaldt til 
samtale, var Christian Møller den absolut bedst kva-
lificerede. Han tiltrådte stillingen som pro træner pr. 
1. januar 2012, og vi glæder os meget til samarbejdet 
med Christian, som er blevet rigtig godt modtaget af 
medlemmerne.

Vores medlemsantal er stadig stabilt. Ved årets 
slutning var der 987 fuldgyldige medlemmer og 40 
fleksmedlemmer. Vi skal arbejde på at få flere nye 
medlemmer i 2012, og derfor vi vil igen i år arrangere 
Golfens Dag. Det bliver den 15. april 2012, hvor vi 
håber, at I medlemmer vil forsøge at få en ven/kol-
lega/bekendt/nabo med, som kunne have lyst til at 
prøve kræfter med golfspillet.

Klubber i klubben fungerer stadig fremragende. 
Der er i årets løb arbejdet på ventelisten i seniorklub-
ben, og det ser ud til, at der er fundet en løsning, som 
er til gavn for alle på denne liste.

Fritspilsordningen i Østjysk Golfring kører videre, 
og turneringen Ringmaster blev afholdt i Juelsminde. 
I 2012 vil denne turnering blive afholdt i Himmel-
bjergets Golfklub. Husk at fortælle alle nye/kommen-
de medlemmer at de for kr. 700 får 5 hjemmebaner.

Regnskabet er nu afsluttet og revideret, og igen 
i år kan vi fremlægge et regnskab med overskud. I 
krisetider, hvor mange klubber fremlægger røde tal, 
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må det siges at være ganske godt. Der skal dog føres 
en stram styring af udgifterne i forhold til budgettet 
fra alle ansvarliges side. Årets investeringer er gået til 
færdiggørelsen af green 13 og omlægning af green 4.

Vort personale har atter udført deres opgaver rigtig 
flot. Greenkeeperstaben har lavet et fornemt stykke 
arbejde, så banen næppe har været flottere og mere 
velplejet end i år. Med udgangen af året valgte en af 
vores mangeårige, loyale og fortrinlige greenkeepere 
Niels Ove Schou at fratræde for at gå på efterløn. 
Mange tak til Niels for godt samarbejde. 

På kontoret har Karen som sædvanlig klaret sekre-
tærjobbet til alles tilfredshed. Opstår der problemer, 
finder hun altid en løsning. Bestyrelsen vil gerne 
takke alle for deres store indsats.

 

Juniorerne 2011
Vi har stadig omkring 50 juniorer. Ikke så mange 
som vi gerne vil have, men til gengæld er dem vi har 
meget aktive.

Juniorerne har trænet tirsdag og fredag. Træningen 
har været benyttet af ca. 30 juniorer, hvilket er lidt få, 
men omvendt har de der er kommet til træning været 
meget flittige og gjort store fremskridt. Mere end 10 
juniorer har fået banetilladelse, hvilket er glædeligt.

Vi har i juniorafdelingen haft mere end 20 af vore 
juniorer tilmeldt diverse DGU turneringer. Året har 
budt på mange præmier, deriblandt en sølvmedalje.

Vi har gennemført Golf camp i uge 26, hvor ca. 15 
juniorer fik en fantastisk start på skoleferien.

Mini juniorerne har været meget aktive i år. Som 

Generalforsamling
Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 16. april 2012 kl. 19.30 
i Pyramidesalen på Odder Gymnasium.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget 2012 og fastlæggelse  

af kontingent i 2013
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 På valg er Steen Mikkelsen og Lynge Kjeldsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Ang. punkt 6:
Forslag til behandling på general-
forsamlingen skal jfr. vedtægterne 
være indgivet skriftligt til bestyrel-
sen senest 14 dage før generalfor-
samlingens afholdelse.
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www.nybolig.dk

Nybolig Odder

Rådhusgade 2 • 8300 Odder

Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566

E-mail: 8300@nybolig.dk

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

noget nyt har de modtaget træning af frivillige hjæl-
pere om fredagen, og det har været en stor succes.

Vi har henover sæsonens fredage afviklet 8 ”fre-
dagsturneringer” med deltagelse af gennemsnitlig 15 
juniorer. Hensigten er, at vi med disse turneringer 
kan give vore juniorer en god træning i både spil, 
regler og pointberegning.

Året blev afsluttet med en spørgeskemaundersø-
gelse blandt juniorerne. Svarene vil over vinteren 
blive analyseret og danne grundlag for de aktiviteter, 
der vil præge 2012. 

 
Eliten
Status for sæsonen 2011 må være den dårligste 
nogensinde. Vi havde fire hold tilmeldt DGU, og de 
to hold der kunne rykke ned, rykkede ned. 

Hvorfor gik det så galt? For lidt træning over hele 
linjen. Vi skal have ændret holdningen til at spille golf. 

Kvaliteten generelt er gået meget i vejret det sidste 
par år. Den forbedring har vi ikke haft, fordi vi har 
trænet for lidt. Man skal gå til golf, ligesom man går 
til fodbold og håndbold. 

Vi skal også spille golf i vintermånederne, ellers er 
man bagud ved sæsonstart. Det må være lærestregen 
for sæsonen 2011.

 

Begynderudvalget
Vi har jo desværre ikke længere venteliste for at kunne 
blive medlem af Odder Golfklub. Og lige netop derfor 
har vi brug for et meget aktivt arbejde med hele tiden 
at forbedre den måde, vi møder begyndere og de nyeste 
medlemmer på. Dertil har vi heldigvis haft nogle dyg-
tige frivillige i form af ca. 35 vejledere, begynderudval-
get samt Tim. Tilsammen er der lykkedes fint at lægge 
rammer for og møde nye golfere med masser af gode 
oplevelser og et åbent klubliv.

Der har i 2011 været 43 prøvemedlemmer i gang, 
hvoraf de 21 nu er nye medlemmer og 14 stadig er 
prøvemedlem. Selvom vi havde en flot Golfens Dag 
med tilfredsstillende besøgstal og gennem hele som-
meren en åben spillemulighed på Par 3 banen med 
”Golf og burger”, er det knap lykkedes os at nå målet 
om at få lige så mange nye, som afgående medlemmer.

Onsdag aften i Odder Golfklub er noget helt 
særligt. Her mødes golfere på vej, de nye golfere og 
nuværende erfarne golfere til spil, snak og samvær. 
Det spændende er blandt andet: hvem man kommer 
til at spille sammen med i dag? Samtalen handler 
meget om golf og golfoplevelser, men også om alt, 
hvad der sker mellem aktive, engagerede mennesker, 
der gerne vil hinanden. En smuk og lun sommer-
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Ulrik Andersen
Mobil 23 49 32 31

Rønhøjvej 29 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 40 00
www.byensvvsodder.dk · vvs@ byensvvsodder.dk

Vand-Varme-Sanitet-Blik-Ventilation

solaften på golfklubbens terrasse byder i høj grad på 
den muntre og imødekommende stemning, der får 
alle til at føle sig godt tilpas. Det er bl.a. her man får 
lysten til at komme igen, selvom bolden ikke lige i 
dag ville derhen, hvor den burde.

Tak til alle der har bidraget til at tage godt mod 
begynderne i løbet af året. En særlig tak til Tim Mit-
chell og de afgående fra begynderudvalget: Elin og 
Kurt Jensen, Ellen og Kaj Dalgaard. 

 
Turneringsudvalget 2011
Takket være vores trofaste sponsorer har der i 2011 
været afholdt samme antal turneringer som de foregå-
ende år. Det glædelige er også, at antallet af deltagere 
er øget, ikke voldsomt, men dog øget. Der er fortsat 
plads til mange flere, hvilket vi håber der kommer i 
2012.

Turneringsudvalget havde en udfordring i at finde 
en model for afholdelse af klubmesterskaber, der 
tilgodeser flest mulige medlemmer. Det er en svær 
øvelse, og det lykkedes heller ikke i 2011. Nye pro-
positioner for 2012 er udarbejdet, og vi håber de vil 
blive bedre modtaget.

Antallet af turneringsledere har heldigvis heller 
ikke ændret sig. Når en takker af efter lang og tro 

tjeneste, supplerer udvalget sig selv. Vi har i 2011 
været 16 medlemmer til at dække de almindelige 
turneringer og har fået ekstra hjælp til afholdelse af 
klubmesterskaber.

Turneringsudvalget blev i sidste halvdel af sæsonen 
suppleret med et nyt medlem, således at udvalget igen 
består af 4 personer.

Baneservice 2011
Også i 2011 har frivillige hjælpere i baneservice ydet 
en fin indsats. 15 medlemmer har fordelt 35 vagter 
imellem sig. Det er både lørdage, søndage og hellig-
dage. I 2011 har vi haft et medlem som udelukkende 
kørte baneservice på hverdage. Dette har vi efterlyst i 
flere år, så det er dejligt, at det endeligt lod sig gøre.

Heldigvis er det sådan, at der heller ikke i 2011 
var alvorlige indberetninger. Baneservice skal påse, 
at klubbens regler og etikette for spil på banen over-
holdes, samt at spillere har gyldigt bagmærke eller 
green-feekvittering. 

Gyldigt bagmærke har man først, når det nye års-
mærke er påsat, og regler overholdes først, når man 
har sin pitchfork liggende i sin bukselomme og ikke 
i sin bag.

Baneservice bliver generelt modtaget positivt ude 
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Bang & Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio

Bestil et hjemmebesøg 
af et fi rma, du kender, 
og har vi leveret 
kender vi jo også dig!
Vi servicerer det 
Østjyske område.

Ring Vagn Christensen
7025 1188.

✂

Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17

STøT kluBBEnS annoncørEr
oG kluBBEnS SponSorEr

det betyder noget
for din og klubbens økonomi

på banen. De er der for sammen med medlemmer og 
gæster at passe på vores dejlige bane.

 
Sponsorudvalget
OGK vil benytte lejligheden til at sende en kæmpe 
”TAK” til alle de mange trofaste og loyale sponsorer. 
Samlet set har vi haft ca. 60 sponsorer, som støtter op 
omkring banen, Golf Team Odder, klubturneringer 
og annoncer. Jeres opbakning er helt uvurderlig, og 
vi glæder os til forsat positivt samarbejde fremover.

Vejret var igen i år med os i forbindelse med de 2 
årlige sponsorturneringer. Golf Team Odder (GTO) 
inviterede alle sponsorerne til stævne fredag den 27. 
maj. Vinderen blev det sammensatte hold fra MR-
Sign og Zeuner Grafisk. Fredag den 12. august var 
det banesponsorerne, der tog udfordringen op. Byg-
gefirmaet Juul Hansen blev her den store vinder for 
andet år i træk. I forlængelse af begge turneringer blev 
der serveret en lækker menu af Golfcafeen, og der var 
præmier til de stolte vindere.

Nye banesponsorer i 2011: Ide-rengøring har over-
taget hul 6, Nordea har udvidet deres sponsorat til 

hele hul 8, og på Drivning Range har OK sponseret 
nye træningsbolde til glæde for alle. Som annon-
cesponsor i Golfen, har vi fået tilgang af Skousen 
Odder. Husk – vi skal opfordre alle til at støtte op 
om vores sponsorer.

 
Tak og på gensyn
Bestyrelsen lægger stadig stor vægt på, at Odder Golf-
klub skal være en klub, hvor medlemmer, personale 
og banen er i højsædet. 

Bestyrelsen vil gerne her takke alle frivillige hjæl-
pere, som trofast møder op, når der er noget ekstra, 
der skal laves. Mange tak til jer alle sammen.

Der skal også herfra lyde en stor tak til alle vores 
sponsorer på banen, i klubbladet og ved turneringer. 
Uden jeres støtte kunne vi ikke drive vores golfklub.

Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger for 
den store indsats, I yder for vores klub.

Får vi lige så stor opbakning til opgaverne i 2012 
som i 2011, kan vi se frem til et rigtigt godt golfår.

Niels Erik Hvillum

Nr. 1 2012



Naturdagen er en rigtig forårsbebuder.
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Lørdag hjælper vi som sædvanligt til med at gøre 
vores dejlige bane pæn og indbydende til sæsonstart. 
Vi rydder op HELE lørdag. Man kan melde sig til at 
hjælpe formiddag, eftermiddag eller hele dagen. Der 
er håndmadder til formiddags- og heldagsholdet, og 
kaffe og kage til eftermiddagsholdet.

Og så snupper vi 18 huller søndag, med gunstart 
kl. 9. Hvis Vor Herre er med os, første turnering på 
sommerbane, udelukkende for de medlemmer der 
har ryd det op lørdag.

Mød op til en af de hyggeligste dage i Odder Golf-
klub.

Husk naturdagen
Lørdag den 24. marts og 
Naturdagsturnering søndag den 25. marts
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rammer for afvikling af klubmesterskaber

Nu forsøger turneringsudvalget igen med en ny 
model for afviklingen af klubmesterskaberne.

Og denne gang sidder udvalget igen med fornem-
melsen af, at propositionerne vil kunne gøres til 
genstand for debat, men denne gang må det vel siges, 
at forslaget er mere ”radikalt” end tidligere. Dette 
er sagt/skrevet ud fra det forhold, at vi også denne 
gang er mere end villige til at høre eventuelle kom-
mentarer.

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at der 
også denne gang er et ønske om, at ændringen giver 
så mange som overhovedet muligt lyst til at deltage i 
klubmesterskaberne.

Den væsentligste ændring kommer til udtryk ved, 
at der ikke længere er et krav om, at mindst 6 spillere 
skal være tilmeldt som en betingelse for, at pågæl-
dende række afvikles. Konkret betyder ændringen, at 

såfremt blot 2 spillere er tilmeldt i en række, så findes 
der en klubmester i denne række.

Endvidere er det besluttet at gå tilbage til tidligere 
års propositioner, hvor der afvikles et selvstændigt 
mesterskab i juniorrækken (sidste år spillede junior-
spillerne med i herre-/damerækken).

Der spilles således i følgende rækker:
•	 Herrerækken	(19	til	34	år)
•	 Herre-midage	(35	til	54	år)
•	 Seniorherre	(55	til	64	år)
•	 Veteranherre	(65	år	og	ældre)

•	 Damerækken	(19	til	49	år)
•	 Seniordame	(50	til	59	år)
•	 Veterandamer	(60	år	og	ældre)

•	 Juniorrække	(til	og	med	18	år)

Der vil desuden blive taget initiativ til, at der som 
et supplement afvikles en turnering, hvor vi finder 
hulspils klubmestre for hhv. damer og herrer. Denne 
turnering vil blive afviklet med udgangspunkt i resul-
taterne fra klubmesterskaberne. Mere konkret betyder 
dette, at der blandt de spillere, der spiller 36 huller 
lørdag, findes de 16 bedste herrer (også juniorer) og de 
8 bedste damer (også juniorer). Hulspilsturneringen 
afvikles en efterfølgende weekend. For herrernes ved-
kommende spilles både lørdag formiddag og eftermid-
dag, mens damerne spiller kvartfinaler lørdag efter-
middag. Søndag spilles der i begge rækker semifinaler 
formiddag, og finalerne spilles søndag eftermiddag.

Med håb om en god sæson til alle
Hilsen

Turneringsudvalget

Vi udfører alt 
i tømrer- og 
EL-arbejde

Knudsminde 12 · 8300 Odder · Tlf. 8654 1271 · www.brdr-jh.dk
Brdr. Juul Hansen A/S

 Invester i solens stråler,  
 spar penge samt CO2

 – godt for dig og miljøet!

Din lokale leverandør af 
kvalitetssolcelleanlæg til konkurrencedygtige 
priser. Vores faguddannede tømrere og 
elektrikere udfører professionel montage.
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læserbrev

Brug af vogn på vinterbane
Kære bestyrelse
Jeg er så glad, for jeg har nemlig spillet meget golf henover jul, nytår og januar måned.

Skønt at se, hvor mange der også har fået samme gode ide. Hilser og snakker.
Tjekker lige kalenderen, men det er rigtig nok, vi er i januar måned 2012.
En helt uvant situation, at finde mig på vinterbanen, synes det er for hårdt med 

bære-bag, men nu er jeg her og har stor glæde ved at spille golf, så skidt, pyt, med 
måtten ... @¥${#+*^ (censureret bort), det er helt ok.

Det er nemlig bestyrelsens beslutning om, at vi må bruge vores normale vogn, der 
er årsagen til min store glæde. Det er godt nok et forsøg, men jeg håber rigtig meget, 
at bestyrelsen vil lade forsøget blive permanent. 

Tusind tak kære bestyrelse, super beslutning, jeg er sikker på I har gjort rigtig mange 
golfere glade.

Venligst Karin Lux Brixen
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Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk  ·  kontakt@houfysio.dk  ·  Tlf 86550545

Vigtige datoer FEBRUAR MARTSMARTS APR

24. marts
Naturdag

9. april
Mulig dato for åbningsturnering

15. april
Golfens Dag

16. april
Generalforsamling

Frivillige hjælpere søges
Har du lyst til at bruge 2-3 timer 3 gange i løbet af 
sæsonen på at udføre baneservice, så læs videre her:

Da to af vores frivillige hjælpere som har udført 
baneservice i flere år, har valgt at stoppe, søger vi nye 
medlemmer. Opgaven består i at servicere medlem-
mer og gæster, dels ude på banen og dels omkring 
klubhuset efter behov. Primært handler det om at 
få spillet til at glide, og i den forbindelse også påse 
at klubbens vedtagne regler og etikette for spil på 
banen overholdes. Baneservice  checker endvidere om 
bag’en er påsat gyldigt årsmærke og om der er  gyldig 

green-fee kvittering. Opgaven udføres primært week-
ender og helligdage.

Du vil blive grundigt oplært før du sendes ud på 
egen hånd.

I slutningen af sæsonen vil du sammen med de 
mere end 120 andre frivillige hjælpere i klubben, 
blive inviteret til turneringen for frivillige hjælpere.

Hvis du har lyst til at være blandt de mange frivil-
lige og blive en del af baneservice kan du melde dig 
til Karen på kontoret eller til formand for udvalget 
Vivi Grangaard på mail: vivi.grangaard@gmail.com

12
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Entreprenør og aut. kloakmester 
Rasmus Ellegaard Pedersen
Beder Landevej 48 · 8330 Beder · Tlf. 8693 6260 · Mobil 2127 3940 
Mail: rep@entreprenor-kloak-beder.dk 
www.entreprenor-kloak-beder.dk
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oplev trickshow i verdensklasse
ved carsten Maas.

I anledning af Golfens Dag håber vi, at I vil invitere venner, arbejds-
kolleger, naboer, familie eller alle andre personlige relationer ud til en 
oplevelse hos Odder Golfklub.

Odder Golfklubs medlemmer og sponsorer vil altid være de vigtig-
ste ambassadører for klubbens fremtid og tilgang af nye golfspillere. Vi 
har brug for jeres hjælp – og så er den GRATIS. 

”Golf giver velværd og altid en fantastisk natur oplevelse”

GolFEnS DaG 2012
Odder Golfklub afholder ”Golfens Dag” – Golf for alle

Søndag den 15. april kl. 12-17

Prøv selv – alle interesserede kan se frem til en præsentation I sent vil glemme

14
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Rådhusgade 96 · 8300 Odder · tlf 86 54 29 11

Besøg områdets største butik
inden for hvidevarer, belysning og radio/tv

– Har altid en specialuddannet elektriker  
med servicevogn klar til en hurtig og effektiv service 

ved enhver el-opgave

Murermester
Poul Verner Kristensen ApS

Bredkjærvej 34 · 8300 Odder

www.murermesterpvk.dk

Kontor: 86 54 34 28
Søren:   20 67 56 59

15
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nyt for medlemmer 
på senior-ventelisten
Golfklubbens bestyrelse har i længere tid iagttaget 
den lange venteliste af medlemmer, som ønsker at 
blive optaget i SeniorKlubben. Der kan p.t. ikke 
optages flere medlemmer i SeniorKlubben, og over-
førsel fra ventelisten til SeniorKlubben sker kun i 
forbindelse et medlems afgang fra SeniorKlubben. 
Derfor overføres der årligt kun få medlemmer fra 
ventelisten, som p.t. er på ca. 80 medlemmer.

Efter aftale med golfklubbens bestyrelse er følgende 
iværksat med henblik på aktivering af ventelistemed-
lemmer:
•	 Der	er	nedsat	en	styregruppe	på	4	medlemmer	for	

ventelistemedlemmer
•	 Alle	medlemmer	på	 ventelisten	 er	 kontaktet	med	

tilbud om deltagelse i et antal turneringer
•	 Styregruppen	har	modtaget	positivt	svar	fra	ca.	50	

% af ventelistemedlemmerne

•	 På	 baggrund	 heraf	 etableres	 VL	 Gruppe	 1,	 som	
er navnet på gruppen af ventelistemedlemmer der 
deltager i planlagte golfturneringer

•	 Der	sker	ingen	ændring	i	SeniorKlubbens	venteli-
steregistrering, idet alle bevarer deres nummer på 
listen uanset deltagelse i VL Gruppe 1

•	 Der	 betales	 en	 fee	 for	 deltagelse	 i	VL	 Gruppe	 1,	
som primært anvendes til præmier

•	 VL	Gruppe	1	er	således	ikke	en	ny	klub-i-klubben,	
og der er ingen vedtægter for VL Gruppe 1

Der er fortsat mulighed for tilmelding til VL Gruppe 
1 for øvrige medlemmer på Senior-ventelisten, idet 
første turnering er planlagt til medio april måned. 
Alle nye medlemmer der optages på SeniorKlubbens 
venteliste vil modtage vort tilbud. 

Erling Rovelt
Formand for VL Styregruppen 

Standerhejsning
og åbningsturnering
2. påskedag den 9. april

Vi starter med standerhejsning kl. 9.00, og derefter spiller vi 18 hullers greensome/
stableford med 4 par på hvert hul.

Golfbox kan ikke håndtere tilmelding til greensome via forhallens touchscreens.
Derfor kun tilmelding fra egen PC eller på opslaget i forhallen. Fo
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Nærmeste forhandler henvises på:
+45 86 93 14 44 - Hellen Engstrøm Sportswear ApS

www.fiveseasons.se
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Igen i år afholder Østjysk 
Golfring mesterskab for klub-
bernes medlemmer.

Der spilles i 4 rækker A-, B- og 
C-rækken samt en juniorrække.
Det er muligt at kvalificere sig via følgende 
turneringer:

Brillestudiets Turnering 21. april
Pinseturneringen 28. maj
Montra Odder Parkhotel 25. juni

De 4 bedste i hver række kvalificerer sig 
til finalen som afholdes i Himmelbjerg Golfklub 
søndag den 19. august

Finalen afvikles som en stableford-turnering, og 
der kåres en Ring Master i hver række.

R���M�����

Ø������ G�����

��

ring Master turneringer

ringMaster
Østjysk Golfring har afviklet RingMaster finaler i 
2010 i Hedensted og i 2011 i Juelsminde. Finalen 
i RingMaster 2012 skal afholdes den 19. august på 
Himmelbjerg Golfklub, og der kåres en RingMaster i 
hver af 4 rækker. Der spilles kvalifikationsturneringer 
i alle 5 klubber i Østjysk Golfring, hvor de 4 bedst 
kvalificerede spillere i hver række deltager i RingMa-
ster finalen.

I Odder Golfklub er det turneringsudvalget der 
beslutter, hvilke turneringer der – udover at være en 
almindelig klubturnering – også er en kvalifikations-
turnering til RingMaster. Der skal være minimum 2 
kvalifikationsturneringer.

Det er dejligt at se, at Odder Goldklub hvert år har 
været fuldt repræsenteret i alle rækker, og at vi også 
markerer os ganske pænt i finalen. Bjarne Mogensen 
blev RingMaster i A-rækken i 2010, og Rasmus 
Wagtmann blev RingMaster i junior-rækken i 2011.

Jeg håber, at dette har inspireret til deltagelse i 
RingMaster 2012, og jeg kan oplyse, at der ikke 
betales green-fee for deltagelse i finalen, og at Østjysk 
Golfring er vært ved den afsluttende spisning, hvor 
der tillige er præmieuddeling.

Erling Rovelt
Formand for RingMaster-udvalget
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Sammen
bygger vi professionelt 

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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Tandlægerne
rosensgade 35 · 8300 Odder

86 54 10 07 · www.oddersmil.dk

Mikael Hussmann apS · Bente Hjortshøj

den gode vej til hullerne, smilet m.m.

Fritspil 2012:

Alle medlemmer der havde tilkøbt fritspilsordningen i 
2011 er i løbet af februar blevet faktureret for fritspil 
2012. Man kører altså videre med det fritspilsnummer 
man brugte sidste år, og sætter et nyt årstal på kortet.

Har du mod forventning ikke lyst til at købe fritspil-
skort igen i 2012, skal du blot henvende dig på konto-
ret med det tilsendte årsmærke, så bliver du slettet igen. 

Det er selvfølgelig stadig muligt at købe fritspil-
skort for 2012, selv om du ikke havde et i 2011. 
Prisen er uændret kr. 700. Du skal bare henvende dig 
til kontoret.

Årsregnskab og budget:
Ligesom de tidligere år, vil regnskab, budget og esti-
mat blive lagt på hjemmesiden når de er klar.

Årsmærker:
Årsmærkerne kan afhentes i klubhuset når de kom-
mer fra bogtrykkeren. Stor tak til Zeuner der endnu 
engang sponserer mærkerne.

Tidsbestilling:
Nu skal vi forhåbentlig snart i gang med at spille golf 

Nyt fra kontoret

igen, og jeg vil derfor, endnu en gang, indtrængende 
bede jer huske at bekræfte jeres tider i tidsbestillingen. 
Jeg har mulighed for at se i Golfbox hvem der ikke 
bekræfter, og der er mange gengangere. Om det er 
fordi det bliver glemt, eller der er fordi man ikke benyt-
ter sin tid kan jeg ikke se, men det er ikke rimeligt 
overfor andre, at det ser ud som om alle tider er opta-
get, og man så kan konstatere, at der er plads på banen.

Og så synes jeg vi skal væk fra den uvane med at 
booke en 4-bold når man kun er to. Tro mig – der 
er faktisk kun søde medlemmer i denne klub, og 
det kunne jo være en positiv oplevelse at komme på 
banen med to man normalt ikke spiller med.

Mine åbningstider er uændrede:
Fra 1. april til 31. oktober: 
Mandag og torsdag kl. 9.00-kl. 15.00
Tirsdag og fredag kl. 9.00-kl. 14.00
Onsdag kl. 9.00-kl. 16.00

Jeg glæder mig til der igen kommer liv i klubhuset, og 
ønsker jeg alle en rigtig god sæson 2012. 

Mange hilsner
Karen
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4 2. www.christensen-kjaer.dk

Bliv synlig i lokalsamfundet

Rosensgade 15
8300 odder
tlf. 86 54 10 11
fax 86 54 10 97
annoncer@odderavis.dk

PLANTE & HAVE CENTER

RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER

TLF.: 86 54 11 33
FAMILY-GARDEN@MAIL.DK
WWW.FAMILY-GARDEN.DK
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nyt fra Handicapudvalget
Turneringer og scorekort
I forbindelse med afvikling af turneringer, især med 
gunstart, har turneringslederne en meget travl periode, 
når der skal modtages scorekort og indtastes resultater.

For at spillerne ikke skal vente alt for længe på 
præmieoverrækkelsen, er der nogle få regler, som kan 
hjælpe turneringslederne med at spare tid.
•	 aflever	altid	scorekort	samlet	for	alle	i	den	enkelte	

bold, gerne i spilleorden (spillernes numre på sco-
rekortene).

•	 tæl	resultaterne	på	scorekortet	sammen.	Det	gælder	
stablefordscoren og i slagspil også slagspilscoren. Det 
letter kontrol af indtastningen af scoren helt enormt.

•	 kontroller	 scoren	 sammen	 med	 markøren,	 både	
for enkelte huller og sammentællingen. (se også 
nedenfor under diskvalifikation).

•	 og	endelig:	 skriv	pænt,	eller	 i	hvert	 fald	 så	 turne-
ringslederne kan læse scorekortene.

Med disse simple regler spares megen tid, og venteti-
den efter en turnering begrænses.

Diskvalifikation og scorekort
Der har i de sidste par år været enkelte spillere, der er 
blevet diskvalificeret p.g.a. forkert udfyldt scorekort.

I turneringer tastes scoren, d.v.s. antal slag, ind på 
de enkelte huller. Det gælder også selvom det er en 
stablefordturnering.

Så uanset turneringsform så kontroller altid scoren 
på de enkelte huller – og sammentællingen – med din 
markør. Husk at kontrollere både antal slag pr. hul og 
stableford-pointene.

Hvis der er anført for høj en score på et hul, er det 
denne – høje – score, der er gældende. Det er bare 
ærgerligt, især hvis spilleren er i præmierækken.

Hvis der er anført for lav en score på et hul, og 
scorekortet er afleveret, bliver spilleren diskvalificeret.

Vi har haft et par eksempler, hvor en markør har 
byttet om på spillerens score på hul 12 og det midler-
tidige hul 13, medførende en for lav score på hul 12.

Afleveres et scorekort med en sådan score har turne-
ringsledelsen ikke andet valg end en diskvalifikation, 
selvom det både er hændeligt og delvist uforskyldt.

nyt handicapsystem pr. 1. juli 2012

uddrag af information fra DGu:

Som orienteret om på efterårets 

regionalmøder har DGU det sene-

ste halve år haft drøftelser med 

EGA om det nye handicap system, 

der blandt andet medfører, at:

•	 10-procentsreglen	 erstattes	 af	 en	

anden beregningsmetode 

•	 årsrevision	gælder	for	alle	handi-

cap-grupper

•	 resultatet	 fra	private	runder	 ikke	

længere kan bruges til handicap-

regulering

Handicapregulering efter private 

runder har aldrig været accepteret 

af EGA, og det har kun været de 

nordiske lande, der har benyttet sig 

af dem. 

Fremover vil det derfor kun være 

muligt, at blive handicapreguleret i 

turneringer og i EDS-runder. 

Til gengæld vil der blive mulig-

hed for at spille flere EDS-runder 

pr. uge.

Formålet med ændringerne er at 

få et mere retvisende handicap i over-

ensstemmelse med resten af Europa.

For at få foretaget de nødven-

dige IT-tilpasninger og få informeret 

klubberne og deres medlemmer om 

disse ændringer har DGU fået dis-

pensation til at vente med ændrin-

gerne indtil 1. juli 2012. I perioden 

frem til denne dato gælder de hidti-

dige handicapregler.

22

Nr. 1 2012



Så husk, kontroller scoren for hvert enkelt hul, 
både slag og point med din markør før aflevering. 
Gør det til en vane, hver gang du spiller.

nye golfregler 2012
Der er en revision i gang af golfreglerne. Revisionen 
skulle være færdig ved årets begyndelse, men er åben-
bart forsinket.

Se efter opslag og hjemmeside, hvor ændringerne 
vil blive meddelt, når de er modtaget/offentliggjort.

nye handicapregler pr. 1. juli 2012
DGU har besluttet at ændre handicapreglerne, så 
de er i overensstemmelse med reglerne i resten af 
Europa. Reglerne vil blive ændret fra 1. juli 2012.

Den væsentligste ændring er, at det ikke længere 
er muligt at ændre handicap efter private golfrunder.

Det forekommer noget mærkeligt. Hvordan skal 
en yngre nybegynder ellers komme ned i handicap?

Aktive fordelt på køn og handicapgruppe*

Handicapgruppe Kvinder Mænd I alt

Gruppe 1: Under 4,5: 1 13 14

Gruppe 2: 4,5-11,4: 7 70 77

Gruppe 3: 11,5-18,4: 26 152 178

Gruppe 4: 18,5-26,4: 81 186 267

Gruppe 5: 26,5-36: 146 131 277

Gruppe 6: Over 36: 100 82 182

Medlemmer i alt: 361 634 995

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe*

Aldersgruppe Kvinder Mænd I alt

Under 25 år 8 61 69

25-60 år 123 266 389

Over 60 år 230 307 537

I alt: 361 634 995

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem

Det vides ikke hvordan reglerne bliver, men en eller 
anden form for tilmeldingssystem til private runder 
vil formentlig blive indført, og vi skal nok overveje, 
om der kan laves nogle tællende runder i klubberne 
i Klubben. En startliste er egentlig nok for at lave en 
tællende runde.

Så snart der er nyt, vil der blive informeret om det.

Medlemsstatistik
Der er ikke de store forskydninger fra sidste år, men 
det er ikke blevet nemmere, og de nye medlemsfor-
mer giver ikke så mange penge i klubkassen som 
seniormedlemmer. 

Det enkelte medlem i Odder Golfklub må derfor 
overveje, om der er nogen i nabolag eller bekendt-
skabskreds, der skal have et skub for at komme i gang 
med at spille golf i Odder Golfklub.

Ole Willemann
Handicapudvalget Odder Golfklub

23

Nr. 1 2012



Eliten
En forunderlig verden
Der er sket en mindre revolution hos elitespillerne. 
Man er begyndt at træne indendørs inden sæsonstart. 
I januar og februar måneder er der blevet kaldt til 
træning for alle turneringsspillerne. Fremmødet har 
været imponerende, og stemningen og tonen er rigtig 
god, og der bliver varmet op, ændret på sving og grip 
og slået til bolde som aldrig før. Det ender med, at der 
er trænet mere end nogensinde allerede inden sæson-
start og konkurrencen for at komme på de forskellige 
hold er stor. 

Christian Møller vil have skabt et træningsmiljø, 
og det ser rigtig godt ud, for det er den eneste vej til 
at blive en bedre golfspiller. Vi er begyndt at gå til 
golf, og det betyder, at man mødes mindst en gang 
om ugen for at træne. Det er ikke kun elitespillerne 
der bør gøre det, men alle i klubben. For det er noget 
sjovere og lettere at spille golf, hvis man har øvet sig, 
inden man starter runden. 

Der bliver igen i år fire turneringshold. Seniorhol-
det i 3. division. Herreholdet i 4. division og et dame- 
og et herrehold i kvalifikationsrækken. 

Jeg glæder mig til at se den forhåbentligt store 
forskel på kvaliteten i spillet hos den enkelte spiller. 

Jeg kunne også godt tænke mig, om der var nogen, 
der havde interesse i at komme og se og heppe på spil-
lerne, når vi spiller turneringskampe. Det er faktisk 
spændende, og der bliver slået mange fine golfslag. 
Vi vil gøre opmærksom på datoerne og tidspunkt på 
hjemmesiden. 

Med ønsket om en rigtig god sæson og godt kam-
meratskab håber jeg, at vinteren vil være god ved 
vores bane, så vi igen kan få en fin bane at spille på.

Ib Nygaard

odder Golfklub
inviterer til

Golf & Burger
Åben alle dage fra den 16. april og frem til 
den 31. oktober 2012 mellem kl. 10-16

Vi kan tilbyde alle intereserede, at spille golf 
på klubbens par 3 bane og efterfølgende få 
serveret en dejlig burger i 
vores hyggelige café – samlet 
pris kun 125 kr.

En oplevelse for en dag – 
det fortjener du.

Vi glæder os til at byde alle velkommen i et 
skønt miljø.

Skulle du ikke have golf-
udstyr, kan vi også hjælpe 
dig med et sæt i dagens 
anledning.
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Tag på oplevelsestur i din egen 
baghave. Find inspiration 
til aktiviteter online.
Tilmeld nyhedsbrev på
visitodder@odder.dk

Maritime aktiviteter 
AktivKyst.dk
Smagssafari hos Smørblomsten
Smorblomst.dk 
Sommerens børneaktiviteter 
ActiveKid.dk

INSPIRATION TIL NYE OPLEVELSER...

Turneringskalender 2012
25. marts
Naturdagsturnering

9. april
Åbningsturnering
Sponsor: ProBiler

21. april
Brillestudiets Turnering
Sponsor: Brillestudiet Rosensgade

5. maj
Odder Avis Holdturnering
Sponsor: Odder Avis

28. maj
Super Kiosken Pinseturnering
Sponsor: Super Kiosken

10. juni
Cobra/Puma Generationsturnering
Sponsor: Cobra/Puma
Pokalsponsor: Murerfirmaet P.V. Kristensen

27. juni
Montra Odder Parkhotel Aftenturnering
Sponsor: Montra Odder Parkhotel

11. august
Kvickly Turnering
Sponsor: Kvickly Odder

15. September
Matas/Mikkel Dameturnering
Sponsor: Matas/Mikkel

16. September
Carlsberg Herreturnering
Sponsor: Carlsberg

23. september
AK-computer Turnering
Sponsor: AK-computer

6. oktober
Mørup Guld-Ure turnering
Sponsor: Mørup Guld-Ure

28. oktober
Shop og Cafeturnering
Sponsor: Henriette

10. november
Hørkrams Andeturnering
Sponsor: Hørkram Schulz
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ladies Section 2012

TLF. 87801266

HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER

ØSTERGADE 4, 3. SAL

8000 ÅRHUS C

TLF. 8780 1266 
FAX 8780 1277

WWW.ADVOHUS.DK

Foråret er lige om hjørnet – bag’en står klar med 
rengjorte køller. En ny golfsæson er lige på trapperne.

Ladies Section er klar til at sige goddag til såvel nye 
som ”gamle” medlemmer.

Vi starter op tirsdag d. 27. marts kl. 16.30
Med en 9 hullers turnering med gunstart. Turnerings-
formen er Texas scramble.

Herefter fællesspisning og informationer for den 
kommende sæson.

nyt i år
Efter ønske fra flere medlemmer ved generalforsam-
lingen, vil der blive arrangeret en weekendtur d. 9. 
– 10. juni, så sæt kryds i kalenderen.

Ladies Section finale d. 8.-9. september, hvis vi 
kvalificerer os. Alternativt endagstur søndag d. 9. 
september.

Hunnematch d. 26. juni
Vi må lægge hovederne i blød for at kunne vinde over 
Mens Section.

Hvem kan deltage i ladies Section:
Alle kvindelige aktive medlemmer af Odder Golfklub 
over 18 år med max handicap 54.

Kontingent er kr. 350,- for sæsonen, gæstespiller kr. 
40,- pr. turnering.

Vi har ingen venteliste – alle er velkomne.

Tirsdag d. 27. marts vil bestyrelsen være i klubhuset 
fra ca. kl. 15.00.

Mød op i god tid for at få jer tilmeldt/betalt

Beløbet kan evt. overføres til vores bankkonto, med 
angivelse af navn og medlemsnummer.

Jyske bank: reg 7250 kontonr. 108956-8

Bestyrelsen glæder sig til at byde både medlem-
mer og sponsorer velkommen, til en ny sæson, med 
mange gode golfrunder og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen bestyrelsen
Ladies Section Odder

Rikke Mikkelsen, formand 4031 1033
Tina Gammelby, sekretær 2463 7507
Connie Hartmann, kasserer 2564 0040
Jytte Rasmussen, best. medlem 2026 1466
Ellen Møller Kristensen,
best. medlem 3063 1274
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Mens Section er klar til den 20. sæson
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enMens Section er klar til endnu 
en sæson, som er den 20. for 
denne klub i klubben, og der er 
lagt op til endnu en sæson, der 
byder på godt og udfordrende 
golfspil samt fint og hyggeligt 
kammeratligt samvær. 

Som de foregående år bydes 
der på bymatcher mod Horsens 
og Juelsminde samt selvfølgelig 
den årlige hunnematch mod 
Odders Ladies Section. Det er 
traditionelt sjove og interessan-
te matcher, hvor man også får 
lejlighed til at spille med nogle andre golfere end dem, 
man normalt spiller med.

Igen i år bliver der en hulspilsturnering, og igen i år 
er det en par-turnering, som giver gode og spændende 
matcher i hyggeligt samvær. Gennem hulspilsturnerin-
gen kan man kvalificere sig til årets 4-klub turnering, 
der i år holdes på hjemmebane i Odder. Sæt kryds i 
kalenderen den 1. september. Det bliver en stor dag.

Indtil videre hedder det en 4-klub-turnering, men 
får andet navn, når det er afgjort, hvem der skal være 
sponsor. Foruden at kvalificere sig gennem hulspils-
turneringen, kan man kvalificere sig ved den gen-
nemgående årsturnering. I alt 16 spillere fra Mens 

Section Odder mødes den 1. 
september i en Ryder Cup-
lignende turnering mens 
section-spillere fra Fredericia, 
Vejle og Horsens. Mens Sec-
tion bestyrelsen i Odder er 
godt i gang med forberedelser 
til 4-klub turneringen.

Et andet stort højdepunkt i 
den kommende sæson bliver 
den årlige weekend-udflugt. 
Den er blevet en fast og skat-
tet tradition for dem, der har 
deltaget. I år går turen til Vest-

kysten. Med udgangspunkt på Hotel Fjordgården i 
Ringkøbing skal der spilles på banerne i Trehøje og 
Dejbjerg. Turen er den 15.-17. juni og koster 1295 kr. 
og det omfatter to greenfee, to gange tre-retters menu, 
to gange morgenbuffet og to gange overnatning. Mens 
Section udflugten er et absolut højdepunkt, når det 
gælder mens section-hygge og godt golfspil.

Der er lagt op til en forrygende sæson. Den starter 
den 5. april og man kan læse hele programmet og 
få mange flere oplysninger på Mens Section Odders 
hjemmeside: www.menssectionodder.dk

Niels Christensen

Weekend-udflugten med Mens Section Odder 
byder på hyggeligt samvær og golfspil på gode 
baner.

Mandagspigerne
Sæsonstart mandag den 2. april
Mandag den 2. april starter vi med at spille 18-hul-
lers stableford med efterfølgende kaffe og ostemad. 
Udvalget vil kort orientere om den kommende 
sæson, og turneringsplanen vil blive udleveret.

I april måned er der hver mandag – inden vi går 

ud – tilmelding til den nye sæson. De ”gamle” med-
lemmer er sikre på medlemskab, men skal aflevere en 
tilmeldingsblanket og betale kontingent. 

Hvis tidligere medlemmer melder fra eller undla-
der at tilmelde sig, vil de der står på ventelisten – efter 
tilmeldingsfristens udløb – blive kontaktet. Venteli-
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Juniorafdelingen
Her ved sæsonens start er vi 52 juniorer og 15 mini-
juniorer i Odder Golfklub. Vi kan sagtens være flere 
juniorer, så hvis I kender nogle, der gerne vil prøve at 
spille golf, så tag dem med ud i klubben! 

Og husk at juniorer kun betaler ½ kontingent, 
hvis der er et voksent medlem i familien, der også 
spiller golf.

I juniorudvalget har vi følgende aktiviteter på pro-
grammet frem til sommerferien:
•	 Træningen	starter	tirsdag	10.	april	og	slutter	fredag	

27. juni:
 Mandage 16:00-17:00
 Tirsdage 16:00-17:00
 Onsdage 15:30-16:30
 Onsdage 16:30-17:30 Kun for mini-juniorerne.
•	 Holdinddelingen	er	klar	medio	marts.
•	 Short	 Game	 -	 mandag	 11.	 juni,	 tirsdag	 12.	 juni	

og onsdag 13. juni. Alle dagene i forbindelse med 
træningen. 

•	 Junior	Cup	bliver	fredag	1.	juni	i	forbindelse	med	
fredagsturneringen.

•	 Fredagsturneringer	der	starter	kl.	15.30
 Fredag 13. april.
 Fredag 01. juni
 Fredag 20. juni.
•	 Overnatning	i	klubben	bliver	i	år	fredag	den	22.	juni,	

og den 24. juni er der kredsturnering på vores bane.
Sommer camp bliver i uge 27.

Vi glæder os til at se jer alle i klubben.
Husk at følge med på hjemmesiden, på vores Face-

book profil, og på opslagstavlen i klubhuset. De er 
altid opdateret med de seneste nyheder og tilmeldin-
ger. Endvidere vil vi i år kommunikere direkte med 
jer på mail. Så hvis du endnu ikke har hørt fra os, så 
send en mail til sc@casparij.dk.

Vi ser frem til en rigtig sjov golf sæson
Hilsen fra juniorudvalget

sten fra året før er gældende igen i år, og man optages 
efter rækkefølgen på ventelisten. Der er handicapbe-
grænsning på 45 for nye medlemmer.

Igen i år er der mulighed for at spille 9 huller, men 
kun efter aftale med udvalget.

Kontingentet er uændret 300 kr. For 9 hullers spil-
lere er kontingentet 200 kr. Gæstespillere betaler 40 
kr. pr. gang.

I maj – september afleveres scorekort senest kl. 
8.00 – start 8.15, og i april og oktober senest kl. 8.30 
– start 8.45.

Tilmeldingsblanketten ligger på mandagspigernes 
blog.

arrangementer
Der er truffet aftale med Hammel og Moesgård om 

venskabsturneringer: Onsdag den 16. maj besøger vi 
Hammel, og mandag den 20. august får Odder besøg 
fra Moesgård.

Udflugterne går i år til Mariagerfjord mandag den 
18. juni og til Aarhus Aadal den 3. september.

Arrangementerne vil blive annonceret ved opslag 
på Mandagspigernes opslagstavle og på bloggen. 
Udvalgsmedlemmerne er holdledere på skift.

Udvalget består af: 
Inga Bay Lange (formand) Lis H. Mogensen
Signe Clausen Hanne Niklasson
Else Aunsholt.

På udvalgets vegne
Else Aunsholt
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Få et gratis kaffekort til cafeen     
og 10% på alt tøj & sko du handler i shoppen  

 
Hvis du indsætter kr. 1.000,- på en  

cafékonto inden den 5. marts 
 

Indsæt til konto og angiv dit medlems nr. ved indsættelsen. 
Reg.: 4633 Konto 4633459177. 

Til dig der allerede har en konto gælder tilbudet også. 
 
 

               Læs mere om dine fordele her 
Du har nu muligheden for at oprette en konto i cafeen, og spare 

helt op til 10 % på alt hvad du handler for i cafeen. 
Ved indsættelse af 500,-: Bonus på 5% ( Kaffekort/rabat i shop gælder ikke her)  

Ved indsættelse af 1000,-: Bonus på 10 % + alle fordele. 
 
  

Fordele for dig:  

 
 Spar op til 10 %  
 Slip for at huske pungen, før, efter og under runden  
 Gratis kaffekort i april & Maj (værdi 300,-) 
 10 % på alt tøj og sko du handler i shoppen i april & maj 

  
OBS: Pr. 1000,- der indsættes = kaffekort og shop rabat for en person 
 
Har du spørgsmål til dette super tilbud, da kan du kontakte os på  
Tlf.: 20 945 620 eller Mail: golfshoppen@hotmail.com   
    

 Med venlig hilsen. 
 Henriette Schødt. 
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