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Oplevelser ud over det sædvanlige
Kvickly Odder tilbyder en god
handelsoplevelse i
velassorterede specialafdelinger:
Kolonial
Slagter
Isenkram
Galleria
Delikatesse
Ost
Frugt og grønt
Vor vinafdeling
Vin
er en af de
Bager
største
Tekstil
vinhandlere
Parfumeri
Jylland
Kiosk
På 1. sal har vi vekslende kunstudstillinger, 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

w ww. bruhn. as

Nørregade 6 · 8300 Odder
Tlf. 8780 2800
www.kvicklyodder.dk

Odder Golfklub

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451
E-mail:
Hjemmeside:
Kontoret
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bestyrelse:
Formand
Niels Erik Hvillum
E-mail:
Næstformand:
Søren Casparij
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kasserer:
Steen Mikkelsen
E-mail:

E-mail: Legekaeden.odder@dkomail.dk

oddergolf@oddergolf.dk
www.oddergolf.dk
86 54 54 51
Karen Frederiksen
privattlf.:

Job/mobiltlf.:

8654 0829
8654 4276/2381 0906
Legekaeden.odder@dkomail.dk
4542 0145
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Af Niels Erik Hvillum, formand

8627 3617
4038 6538
shm8320@gmail.com
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privattlf.:

Gert Elkjær
E-mail:
Vivi Grangaard
E-mail:
Lynge Kjeldsen
E-mail:
Ib Nygaard
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Medarbejdere:

privattlf.:
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Udvalg

privattlf.:

turneringsudvalg
Vivi Grangaard
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Sponsorudvalg
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4024 3059
gel@ideren.dk

Stof til bladet sendes til:
Knud Lindenstrøm · strandvejen9@profibermail.dk
tryk:
Zeuner Grafisk as

Så er vi kommet gennem første halvdel af året, og
jeg håber, at I har nydt vor bane i år. Set i forhold
til 2010 så har vi virkelig en flot og velholdt bane,
takket være at vi fik greens ryddet for sne i vinter,
og at de prøver som er blevet taget, har klædt vore
greenkepere på til at få greens til at blive så gode,
som de er nu.
Men det hjælper dog ikke på fremtiden at de er
faldet sammen, og at vandet ikke kan trænge gennem dem. Så vi må stadig arbejde med løsning af
dette problem.
Green 13 er snart klar til at blive taget i brug. Den
skal blot lige topdresses færdig, og så skal der sand i
bunkers. Det bliver et spændende hul her i efteråret,
men pas nu godt på den. Ret nedslagsmærkerne
op hver gang. Sådan en ny green er meget sårbar.
Husk det nu. Det gælder selvfølgelig også alle andre
greens.
Nu gror græsset fint på den nye green på hul 4.
Den ser stor ud lige nu, men husk at der både skal
være forgreen og kanter. Så den skal nok blive svær
nok at komme på i ét slag. Men det bliver også et
spændende hul.
Til sidst vil jeg ønske alle en god sommer og et
godt golf efterår.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

www.zeuner.dk · 8746 4010

Oplag: Udkommer 3 gange årligt i 1000 eksempl.
Forsidefoto: Herluf Vestergaard

Kære medlemmer

Næste nummer udkommer ultimo november 2011
Deadline: 1. november.
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propositioner
for afvikling af klubmesterskaber
Turneringsudvalget har besluttet at foretage en mindre tilpasning af propositionerne for afviklingen af
klubmesterskaberne.
Ændringen vedrører måden, hvorpå rækkerne inddeles, og baggrunden for ændringen har alene været
ønsket om at sikre (øge chancerne for), at der er
tilstrækkelig mange deltagere i de respektive rækker.
Som nævnt er det mindre ændringer, og der har i
forløbet været andre og mere radikale løsningsforslag
i spil (eksempelvis har vi drøftet en model, hvor herrerækken og mid-age-rækken slås sammen).

HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER
ØSTERGADE 4, 3. SAL
8000 ÅRHUS C
TLF. 8780 1266
FAX 8780 1277
WWW.ADVOHUS.DK

TLF. 8780 1266
4

deling
rækkeind
: (alle).
Herrerækken
5 i 2011
ge: (fylder 3
Herre mid-a
2011).
lder 55 år i
fy
e
k
ik
g
o
–
i 2011
: (fylder 55
Senior herre
11).
0
lder 65 i 2
lder 65
– og ikke fy
fyldt eller fy
r
(e
:
re
er
h
Veteran
i 2011).
: (alle).
lder 50
Damerækken
fyldt eller fy
r
(e
e:
m
a
d
Senior
i 2011).

Det er turneringsudvalgets ønske, at så mange som
muligt deltager i klubmesterskaberne, og i sagens
natur er det vores håb, at vi tilfredsstiller så mange som
muligt. I dette lys skal de nedenstående propositioner
opfattes som ”udvalgets bedste bud” lige nu, men vi
vil selvfølgelig løbende evaluere, og i øvrigt lytte til de
synspunkter, som kommer fra medlemmerne.
Generelt skal der fra udvalget side lyde en opfordring til at deltage i klubmesterskaberne, og det skal
for god ordens skyld nævnes, at man har lov til at
tilmelde sig i en række, hvor deltagerne er yngre end
man selv er (eksempelvis er alle turneringsspillere
uafhængig af alder særdeles velkomne i herrerækken).
Ændringen består i følgende:
• Juniorer deltager i hhv. herre- og damerækken.
• Seniordamer og veterandamer slås sammen til én
række
Som nævnt ovenfor spiller juniorerne med i hhv.
herre- og damerækken. For fortsat at kunne kåre
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klubbens bedste junior, spiller de bedste 8 juniorer
(de 8 med laveste bruttoscore) efter lørdagens to runder en hulspilsturnering, hvor nr. 1 møder nr. 8, nr. 2
møder nummer 7 etc. i hhv. kvartfinaler, semifinaler
og en afsluttende finale, således vi fortsat kan finde en
klubmester i juniorrækken.
Dette hulspilsarrangement vil i sagens natur skulle
afvikles på et senere tidspunkt, da det må forventes,
at de bedste juniorer skal spille med i søndagens
finalerunde.

Desuden er det i turneringsudvalget besluttet, at
der skal gøres en særlig indsats i forhold til at sikre
turneringsafviklingen mod enkelte bolde, som spiller
ekstraordinært langsomt. Den konkrete procedure er
i skrivende stund ikke afklaret, men der informeres
herom, så snart det konkrete forslag er på plads.
Hilsen Turneringsudvalget

Nydelse, skønhed
og uforglemmelige
øjeblikke...

Torvald Køhlsvej 25 · 8300 Odder · Tlf. 8654 4744
info@ophotel.dk · www.ophotel.dk
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Junior Golf Camp i Odder Golfklub
Uge 26 stod i juniorernes tegn i Odder Golfklub. 22 friske og forventningsfulde
juniorer mødte op mandag morgen kl. 8. 20 drenge og 2 piger i alderen 8-14 år
Flokken blev delt op i 2 jævnbyrdige hold, og der blev
uddelt startposer med bolde, tee, markeringsmærker
og pitchfork sponseret af Golfexperten, en holdkasket
sponseret af Outsport Abacus samt fine bluser fra
Puma. Så skulle der kæmpes og samles point ind til
holdscoren.
Mandag blev der kæmpet i putte discipliner. Korte
og lange put, uret rundt, samt en konkurrence på par
3-banen. Tirsdag stod den på chippekonkurrencer
med cirkelchip, pointjagt og ”få bolden i hul-chip”.
Der blev også tid til spil på stor bane og par 3-banen.
Onsdag startede dagen med opsamling af bolde i
skoven nedenfor driving range, hvorefter der blev
konkurreret i bunkerslag. Jublen var stor, da Rasmus
Graae holede et slag fra bunkeren! Efter dejlig frokost
blev der kæmpet og hujet i Bunker rally. Holdstemningen var intakt. Der blev også prøvet kræfter med
Kongespil udført med golfbolde og putter.
Torsdag var der reserveret tider på den store bane,
både på 9 og 18 huller, vejret var ikke lige rigtig
golfvejr, men så blev regntøjet bare taget i brug. Da

alle var inde igen, stod det klart, at regnen ikke havde
været nogen hindring. Der var meget flotte scores,
og en del reguleringer. Også minijuniorerne havde
haft en god runde på par 3-banen. Eftermiddagen
blev brugt til social hygge med forskellige indendørs
aktiviteter for dem, som ikke lige lystede at slå bolde
i regnvejret.
Disciplinerne fredag er sjov på par-3 banen samt
puttekonkurrence. Ugen afsluttes fredag med præmieoverrækkelse, med gaver sponseret af Odder Avis,
Nybolig, Legekæden samt Sydbank.
Der har hele ugen igennem været en utrolig dejlig
og god stemning, og alle har bidraget til et godt
humør og til at aktiviteterne har kunnet gennemføres
som planlagt.
Hele dette arrangement har ikke kunnet udføres
uden den store opbakning fra frivillige forældre, der
er kommet hver dag for at hjælpe til. En særlig tak
skal lyde til Tage Iversen, der har været en utrolig stor
hjælp hver eneste dag. En tak skal også lyde til Henriette for dejlig mad og Karen, Karsten og Tim fordi

Vand-Varme-Sanitet-Blik-Ventilation
Ulrik Andersen
Mobil 23 49 32 31

Rønhøjvej 29 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 40 00
www.byensvvsodder.dk · vvs@ byensvvsodder.dk
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Foto: Tina Gammelby
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vi har måttet indtage og forstyrre jeres arbejdsdag og
plads.
Men uden alle de dejlige juniorer var ugen ikke
blevet til noget.
Alle juniorer skal have en STOR tak for deres dejlige måde at være på. Odder Golfklub kan være stolte
af at have så fantastiske dejlige og dygtige golfere. Jeg

håber I alle bevarer lysten til golfen, for I skal jo være
med til at tegne klubben i mange år frem.
God sommer til alle, og tak for en herlig uge.
Tina Gammelby
Initiativtager
7

Nr. 2 2011

Nå lille du, hva’ gør vi nu?
I skrivende stund har vi ikke fået en aftale i stand
med et pengeinstitut om finansiering af vor forbedringsplan for banen, men der arbejdes stadig på en
løsning. Det ligger dog klart, at vi ikke kan foretage
så hurtig en forbedring, som vi tidligere har tænkt
os. Selve planen mangler også den sidste afpudsning,
og vi vil i efteråret afholde endnu et medlemsmøde,
hvor vi vil opnå konsensus om ændringerne, og også
diskutere i hvilken takt disse skal gennemføres. Alt
sammen med økonomien for øje.
Men dette betyder ikke, at vi skal kaster håndklædet i ringen og ikke forsøger at optimere den måde vi
plejer banen på. Jeg er meget glad for at vores bane
er i så god stand lige nu. Det har godt nok taget ca.
to måneder at få de bare pletter til at vokse sammen,
men nu er banen hvor vi gerne vil have den til at
være. Vi har klippet fairways bredere mange steder og
også tættere på teestederne for at gøre banen så spillevenlig som muligt.
”Hvorfor skulle vi forsøge at lægge greens om”, kan
nogen så sige, ”det er jo helt unødvendigt”. Til det
kan jeg oplyse, at de jordbundsundersøgelser vi har
foretaget på fire greens, klart siger at vores vækstjord
på greens er for dårlig, og at vi har rigtig meget 1-årig
græs i greens. Det 1-årige græs vokser fint, mens vores

8

kulturgræsser har dårlige kår. Det er i det 1-årige
græs, at svampeangrebene hovedsageligt kommer, og
vi må næsten ikke sprøjte mere, og det vi må sprøjte
med har ikke den virkning, det havde før i tiden.
Jeg håber, at det bliver muligt at låne penge, så vi
kan sætte ind i tide, så vi også har en bane i god stand
i årene fremover.
Jeg vil her sige tak til greenkeeperne for et rigtigt
godt arbejde med at holde banen i god stand. De
samarbejder med Asbjørn Nyholt, som er plantekyndig i græsser på golfbaner, og sammen har de lagt en
plan for, hvordan de bedst kan pleje banen i år.
Hvorfor nu al den snak om hvor galt det kan gå,
når det hele ser fint ud. Det kan gå meget hurtigt
med at få en bane, der er i dårlig stand. Jeg var
inde og spille på en af vore nabobaner, og det var et
sørgeligt syn. Det plejer at være en bane i fin stand,
men den har taget så meget skade af de to sidste års
hårde vinter, at det er svært at se, hvordan den skal
blive bare nogenlunde at spille på igen. Den har også
en alder, hvor vækstjorden ikke er optimal mere, og
derfor har den svære kår.
Det arbejde vi lagde i at fjerne sne på greens ser
ud til at have været en stor succes, og vi vil gøre det
samme igen. Så kig på hjemmesiden når vi efterlyser
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Foto: Herluf Vestergaard.

arbejdskraft til at fjerne sne, hvis vi skulle få en vinter
som de to foregående år.
Vi har jo to nye greens i gang. Greenen på hul 13
er ved at være i rigtig god stand og ser spændende
ud. Hvis alt går godt, kan vi måske få den i gang i
slutningen af august, men det afhænger helt af hvordan sommeren forløber. Greenen på hul 4 er tilsået,
og der gror græsset fint, så engang til næste år har vi
nok et rigtig spændende hul 4. Vi skal jo huske at det
tager 12 til 16 måneder at få en green gjort spilleklar.
På baneudviklingsudvalgets vegne
Ib Nygaard

Støt klubbens annoncører
og klubbens sponsorer
det betyder noget
for din og klubbens økonomi
9
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Nærmest hullet
– eller nærmest flaget?
Ja, hvad hedder det? Hvad er det vi spiller om? Jeg
tror at alle golfspillere (i hvert fald dem jeg kender),
altid måler fra hulkant til forkant bold. Men det er
vel i bund og grund forkert, for det gælder vel om
at komme nærmest flaget og ikke hullet? I Odder
Golfklubs turneringsbetingelser taler man ganske
vist om at komme nærmest hullet, men det er vel
egentlig bare af ”gammel vane ”at man skriver sådan,
der burde vel egentlig stå nærmest flaget! Eller måske
har man, ligesom i Seniorklubben, bare aldrig tænkt
videre over, at nedenstående situation kunne opstå.
Hvorfor overhovedet bringe spørgsmålet på bane?
Jo, forleden havde vi et tilfælde, hvor bolden ”hang”
en centimeter eller to ind over hulkanten uden at
falde i hullet.*) Hvordan skal man så måle den?

I Seniorklubben er det derfor fremover således:
Vi spiller nærmest flaget, derfor sættes flaget på
plads i hullet, før der måles, og man måler fra
flagstangen til forkanten af bolden!
Husk lige, af hensyn til ensartetheden, bedes I skrive
alle mål i meter, f.eks. 1,08 m eller 0,06 m. Ingen
halve centimeter m.v.
*) Chancen for at denne situation opstår, er måske
”hyppigere” i Seniorklubben, da vi altid spiller nærmest flaget i 2 slag.
p.u.v.
Poul Vithen

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

Brian Westergaard
Jesper Kruse

“Årets Skousen
butik 2009”

SKOUSEN ODDER
v/Jesper Kruse & Brian Westergaard
Rådhusgade 94 A, 8300 Odder
Tlf. 86 55 77 21, odder@skousen.dk
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Støt klUbbeNS aNNONCører
OG klUbbeNS SpONSOrer
det betyder noget
for din og klubbens økonomi
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Ekstraordinær
generalforsamling
Odder Golfklub afholder ekstraordinær generalforsamling
mandag den 22. august 2011 kl. 19.30 i klubhuset, Åkjærvej 200, 8300 Odder.

Dagsorden iflg. vedtægternes § 4.9:
• Valg af dirigent
• Ændring af vedtægter
• Valg af suppleanter
Bestyrelsen foreslår Henning Schriver
og Lotte Hvenegaard Jensen
• Eventuelt

På den ordinære generalforsamling den 26. april 2011 vedtog 2/3 af de fremmødte to
forslag (suppleanter og fleksibelt medlemskab), som kræver en vedtægtsændring. Men
da vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er
repræsenterede og stemmer for forslaget, og da dette ikke var tilfældet, skal der afholdes
ekstraordinær generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede,
stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
Forslag til ændringer i vedtægterne kan ses på: www.oddergolf.dk

Nybolig Odder

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

Rådhusgade 2 • 8300 Odder
Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566
E-mail: 8300@nybolig.dk

www.nybolig.dk

11

Nr. 2 2011

Husk
medlemsmødet

Odder Golfklub afholder medlemsmøde

Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19.00 i klubben
Emnet for medlemsmødet er baneforbedringsplanen

Horsens: Hestedamsgade 3, tlf. 75 62 86 88 . Vagn Christensen direkte, tlf. 75 66 26 88
Skanderborg: Adelgade 73, tlf. 86 52 40 00

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk · kontakt@houfysio.dk · Tlf 86550545
12

13

Nr. 2 2011

Nyt om fødselsdags-/
kvickly-turneringen
Som noget nyt i år prøver vi at afvikle Kvickly-turneringen på en måde, hvor 4
hold/4 par kan tilmelde sig samlet (husk vi spiller greensome). De 4 par vil således
udgøre én bold og starte på samme hul.
Endnu mere vigtigt er det, at der efter turneringen er stor fødselsdagsfest i teltet
(man kan ikke deltage i turneringen, hvis man ikke deltager i festen).
Med den ændrede tilmeldingsprocedure er det besluttet, at man ikke kan forhåndsreservere bord til festen, men til gengæld vil de 8 spillere fra samme bold blive
placeret ved samme bord.
Tilmelding kan ske ved at sende en mail til kontoret (oddergolf@oddergolf.dk).
Hvis man ønsker at deltage, men ikke umiddelbart kan samle 8 deltagere henvender man sig bare til Karen på kontoret, som så vil være behjælpelig.
Med denne ændring håber turneringsudvalget, at endnu flere medlemmer vil
deltage i ”Årets fest i golfklubben” – der kommer flere detaljer om menu og pris for
deltagelse senere.
Med håb om stor opbakning.
Turneringsudvalget

INSPIRATION TIL NYE OPLEVELSER...
Smørblomstsafari hos
lokale gårdbutikker
GPS-ture
Cykel- og vandreruter
Maritime aktiviteter - aktivkyst.dk
Anmeld din oplevelse

Leje eller udlejning af
OdderKystens sommerhuse
Få info via nyhedsbrev,
på mobilen, på Twitter
og visitodder.dk

Banegårdsgade 3 • 8300 Odder • Tlf. 86 54 26 00 • info@visitOdder.dk
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Murermester
Poul Verner Kristensen ApS
Bredkjærvej 34 · 8300 Odder
Kontor: 86 54 34 28
Søren: 20 67 56 59
www.murermesterpvk.dk

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

Rådhusgade 96 · 8300 Odder · tlf 86 54 29 11
15

www.fiveseasons.se

Nærmeste forhandler henvises på:
+45 86 93 14 44 - Hellen Engstrøm Sportswear ApS
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4 2.

www.christensen-kjaer.dk

www.millemakrel.dk
Rosensgade 32 · 8300 Odder · tlf. 86 54 44 33

Bliv synlig i lokalsamfundet

Rosensgade 15
8300 odder
tlf. 86 54 10 11
fax 86 54 10 97
annoncer@odderavis.dk
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Juniorafdelingen
Juniorafdelingen tæller nu i alt 57 juniorer og 13
minijuniorer. Det er desværre stadig lidt færre juniormedlemmer, end vi kunne ønske os. Kender I nogle
unge mennesker, der vil spille golf, så lad dem endelig
kontakte en af os i juniorudvalget.
Vi har i dette forår delt juniorerne i tre hold, og
trænet dem tirsdag og fredag. Træningen har været
benyttet af ca. 25 juniorer, hvilket er lidt få, men
omvendt har de, der er kommet til træningen været
meget aktive. 7 juniorer har fået banetilladelse her i
foråret, hvilket er glædeligt.
Vi har afviklet fire fredagsturneringer med over
15 spillere hver gang. Yderligere fire følger hen over
efteråret.
Vi har i juniorafdelingen haft mange spillere med i
diverse turneringer:
Vi vinder U16 pulje 3, og skal spille mellemrunde
i august. De andre to hold U16A og U16C var med
i turneringen og fik spillet nogle nye baner, men gik
desværre ikke videre.
Yderligere har vi haft 6 spillere med til Junior
Distrikts Tour. Her har alle klaret cuttet og skal spille
videre efter sommerferien.
Junior Cup’en blev afviklet med en klubkvalifikation den 13. maj, hvor 5 juniorer gik videre til
distriktsfinalen den 19. juni i Jelling. Her fik Rasmus
og Søren Lind en flot andenplads i henholdsvis U16
og U14 drengerækken. I U14 pigerækken vandt

Camilla Wagtmann og skal dermed videre til Landsfinalen i Hobro. Men da vinderen af U16 ikke kan
deltage i Landsfinalen skal nummer 2 med, og det er
Rasmus. Så held og lykke til jer begge i Hobro.
Short game blev afviklet den 6. maj. Her gik 4 juniorer videre til Landsdelsfinalen i Give, midt i august.
Følgende spillere har deltaget i ranglisteturneringer: Jens Vestergaard, Rasmus Wagtmann (en 1. og
en 2. plads), Rasmus Lind (en 1. plads) og Viktor
Ulriksen.
Træningen efter sommerferien starter uge 32 og slutter uge 40. Der trænes tirsdage og fredage. Holdinddeling findes på hjemmesiden fra primo august.
Vi havde en rigtig sjov overnatning i klubhuset,
hvor 17 børn havde tilmeldt sig. Vi havde planlagt
”Adventure Natgolf ”, hvor vi spillede med selvlysende golfbolde. Det krævede et skarpt syn, da man
skulle holde øje med boldene. Der var enkelte, der
aldrig nåede hovedpuden, men fik spillet mange huller. Det var en super god og sjov nat.
Golf camp uge 26 var en stor succes og er omtalt et
andet sted i bladet.
Husk også at orientere jer på juniorhjemmesiden,
på Facebook siden ”Odder Golfklub Juniorer” og på
opslagstavlen. Der er altid relevante oplysninger.
Sommer hilsen fra juniorudvalget

Støt klubbens annoncører
og klubbens sponsorer
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Sammen
bygger vi professionelt
Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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Men’s Section
Fuldt sving på mændenes sæson

Foto: Bent Kruse.

Der er fuldt sving på Mens Section Odders 2011
sæson. Foreløbig har 138 forskellige herrer været ude
at spille en eller flere torsdagsmatcher. Det høje antal
gør Mens Section Odder til en af de større herreklubber i Danmark.
Det høje antal medlemmer skyldes de mange hyggelige former samværet om golfen dyrkes under, men
også de mange aktiviteter, der er gang i.
Foruden de almindelige torsdagmatcher, og
månedsafslutninger med gunstart og fællesspisning

De glade vindere af årets turnering på weekend-turen.

har vi i foråret spillet to bymatcher mod henholdsvis
Horsens på vores egen bane og Juelsminde på udebane. Resultatmæssigt kunne det være gået bedre.
Det kunne faktisk ikke gå værre. Men det er ikke
det vigtigste. Det er at have det hyggeligt sammen og
møde nye spændende golfspillere.
Årets Hunnematch, hvor vi spiller mod Ladies Section er også vel overstået. Det var som sædvanlig en
meget hyggelig dag, hvor mange friske piger mødte
op. Og som hold opnåede de en meget hæderfuld
andenplads!
I midten af juni var små 30 Mens Section-deltagere
på weekendtur til Midtjylland. Med udgangspunkt
på Hotel Lyngheden i Grindsted blev der spiller golf
på banerne i Give, Gyttegård og Brande.
Det var en meget sjov weekend for deltagerne, og
regnen der faldt under runden lørdag, kunne ikke
ødelægge det gode humør, som kammeratskabet og
god mad og drikke skabte.
Søndag var det perfekt golfvejr og alle kunne tage
hjem med en god oplevelse i bagagen.
Når det gælder årsturneringen og kvalifikationen
til årets højdepunkt – golfslaget mod Mens Section

PLANTE & HAVE CENTER
RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER
TLF.: 86 54 11 33
FAMILY-GARDEN@MAIL.DK
WWW.FAMILY-GARDEN.DK
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Foto: Bent Kruse.

Nr. 2 2011

Uden mad og drikke går det slet ikke. Og det gik rigtig godt.
i Vejle, Fredericia og Horsens – er det stadig muligt
at gøre sig gældende. Der er også gang i hulspilsmatcherne, der igen i år spilles for par.
De bedste i årsturneringen og hulspilsturneringen
kvalificerer sig til det, vi troede hed KM Telecom
Cup. Det hedder det ikke længere, da sponsoren er
gået konkurs. Vores kasserer Claus Bonde Mikkelsen
har skaffet en ny sponsor til i år. Firmaet hedder

Eiland Teledata A/S. Så der er stadig noget at kæmpe
for, hvis man vil kvalificere sig til en spændende dag
den 3. september i Vejle.
Når det gælder gunstart, så er det besluttet at der
fra og med månedsafslutningen den 28. juli er indført
tilmelding via Golfbox , og det vil også være Golfbox,
der laver startlisterne.
Niels Christensen

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.
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På udflugt med seniorklubben
Seniorklubben afholder hvert år tre udflugter til
andre golfbaner. I 2011 er valget faldet på Hammel Golf Klub, Stensballegaard Golf og Tange Sø
Golfklub.
Udflugterne har de seneste år udviklet sig til et rent
tilløbsstykke, og onsdag den 25. maj 2011 besøgte
ikke mindre end 137 seniorer fra Odder Golfklub,
Hammel Golf Klub´s dejlige bane med Frijsenborg
skov og Frijsenborg slot som naboer.
Vejret var perfekt og Hammel Golf Klub udviste en
imponerende form for god service. Startliste og scorekort var udskrevet af sekretariatet og lå fremlagt hulvis
sorteret på et bord klar til udlevering, da vi ankom.
Som en ekstra bonusinformation kunne sekretariatet oplyse, at vi var:
• 61 damer med gennemsnitsalder 67,6 år og hcp.
27,7.
• 76 herrer med gennemsnitsalder 69,7 år og hcp.
21,5.
• Gennemsnitsalder for samtlige deltagere 68,7 år og
hcp. 24,3.
En information som fremkaldte stor morskab ved
breefingen.

Efter indtagelse af et flot morgenmåltid var der
gunstart kl. 9:00.
Seniorerne i Odder Golfklub er kendt for at afvikle
en match i rask tempo. Ved de almindelige onsdagsmatcher i klubben, hvor vi almindeligvis er over 100
deltagere med gunstart kl. 8:00, er alle inde efter 4
timer. I Hammel måtte vi lige bruge et kvarter mere,
men flot på en fremmed bane og med så mange spillere.
Dagen sluttede med et flot frokostbord og præmieoverrækkelse med følgende vindere:
A - rækken: Erling Rasmussen, 36 point
B - rækken: Else Krabbe, 34 point
C - rækken: Alice Andersen, 34 point
Stor ros til Hammel Golf Klub for et perfekt arrangement med god service, fortræffelig mad og drikke
til særdeles rimelige priser. Vi kommer meget gerne
igen næste år.
Henning Schriver
Matchleder på udflugten til Hammel

Rådhusgade 96c · 8300 Odder · Tlf.: 8654 0842 · Fax 8654 0841

Brandt bare billigere
Kontakt Brandts Tæpper og hør mere om vores professionelle gulvløsninger

Tlf. 86 54 08 42

Vi har altid et godt tilbud - både til private og erhvervskunder. Vi glæder os til at byde Dem velkommen.
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ladies Section
Efter en halvgående sæson kan vi gøre resultatet op og
med stor tilfredshed konstatere, at vi i Ladies Section
Danmark kvalifikationerne har spillet os frem til finalestævnet i både a-rækken og b-rækken.
Dette betyder at vi i weekenden den 10. – 11.
september skal spille på Royal Oak golfbanen, og
overnatte på Vejen Hotelcenter, Jacob Gades Allé 1,
6600 Vejen.
A-rækken hcp. 00,0 - 24,0 spiller 18 huller slagspil, og B-rækken hcp. 24,1 - 36,0 spiller 18 huller
stableford.
De damer der over sommeren har mulighed for at
prøvespille Royal Oak vil jo således have en fordel
frem for de der spiller den for 1. gang. Bare kom ud
og træn, så vi kan vinde landsstævnet.

Angående vores
venskabsdyster har
vi tabt på Moesgårdbanen til Aarhus golfklub, men
vundet på hjemmebane
over pigerne fra Aadalen.
Vi tabte dysten til Mens Section, men har nu retten til at udfordre i 2012 på vores betingelser. Så skal
hunnen i dametøj næste år.
Vi spiller med tidsbestilling hele juli efter gunstarten den 5. juli.
Obs.: Vi tager den 16. august til Juelsminde og
dyster på deres bane, og omvendt får vi besøg af
pigerne fra Skanderborg den 6. september.

Fra pink Cup pigerne
Tillykke til os alle i Odder golfklub. Vi har indsamlet mere end 53.000 kr., som vi indsender
til Pink Cup, og håber at det rækker til en plads
i finalestævnet den 23. september på Silkeborg
golfbane.
Vores vindere i a- og b-rækken er: Emmy
Bjertrup og Lone Andersen.
Øvrige resultater vil kunne ses på klubbens
hjemmeside under ”Ladies Section”.
Vi vil også i år rette en stor tak til vore mange
velvillige sponsorere, der har gjort det muligt at
opnå dette flotte resultat.
Varme golfhilsner fra Pink Cup udvalget.
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Cafeen har et rigtig godt tilbud til dig
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 kr.: Bonus på 5 %
Ved indsættelse af 1.000 kr.: Bonus på 10 %

Fordele for dig:

 Spare op til 10 %
 Slippe for at huske pungen, før,
under & efter runden

For at oprette en konto skal du blot
sende en mail til
Golfshoppen@hotmail.com
eller ringe 2094 5620

Viste du også at Cafeen meget gerne
slår dørene op for din fødselsdag eller
anden form for privat arrangement.
Vi leverer også gerne mad ud af huset
samt julefrokost.
Henvend dig blot og få et godt tilbud.
Med venlig hilsen Henriette

Banesponsorer
1 10
v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder
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Entreprenør
Søren Peter Pedersen
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Vi har en klar vision. Vi vil være

Danmarks
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HUSK!
Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 1. november 2011

Zeuner Grafisk as · Skovdalsvej 22 · 8300 Odder · www.zeuner.dk

www.oddergolf.dk

