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Nørregade 6 · 8300 Odder
Tlf. 8780 2800
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 sæsonen ved at være slut. Det har været et rigtigt godt 
år for vor bane. Der har været rigeligt med vand til den, og 
den har tage fint imod, så vi har kunnet spille det meste 
af tiden, og ikke som i mange af de andre klubber, hvor 
banerne har stået under vand.

Som det ser ud lige nu, så kan vi glæde os til at komme 
i gang til foråret med at spille til både hul 4 og hul 13, jeg 
tror det bliver to flotte huller at få taget i brug, så glæd jer.

Igen i år har vi haft muligheden, for at spille til blåt flag, 
hvis der er frost på banen om morgenen, og så gå på som-
mer green igen når frosten er væk. Men der må vi vente på 
at Karsten tager skiltet væk, og ikke selv mene, hvornår det 
er tid til at gå på sommer green. 

Hvis vi igen i år, skulle få så meget sne som i 2010/11 
håber jeg at der er mange frivillige, som igen vil hjælpe 
med at få det væk fra greens. Det var til stor gavn for banen 
at det blev flyttet sidste vinter. 

Siden sidste nr. af Golfen har vi måtte sige farvel til vor 
mangeårige pro Tim Mitchell, som måtte stoppe på grund 
af sygdom. Jeg vil gerne hermed takke Tim for det store 
arbejde, som han har lagt i Odder Golfklub, og ønsker Tim 
alt held fremover. 

Samtidig vil jeg også gerne byde Christian Møller vel-
kommen, som ny pro her i Odder Golfklub. Jeg håber 
og tror at Christian kommer med mange nye spændende 
idéer til glæde for alle vore medlemmer, så brug ham alt 
det I kan. 

Hvis vi nu alle tænker på, at vi godt kunne bruge lidt 
flere medlemmer fra sæsonstart i 2012, så kan vi jo alle-
rede nu begynde at tale med dem som kunne være et godt 
emne, så de kan komme i gang fra starten af sæsonen. 
Husk at nævne, at ved tilkøb af fritspilsbevis, så har man 5 
hjemmebaner, som man frit kan bruge. 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke alle for 
sæsonen 2011 med ønsket om en god jul og et godt og 
lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer primo marts 2012
Deadline: 1. februar.

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: smikkelsen@mail.tele.dk

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: lynge.kjeldsen@mail.dk
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: Udkommer 3 gange årligt i 1000 eksempl.

Forsidefoto: Herluf Vestergaard



Kære golfer i Odder Golfklub
Først og fremmest skal lyde en stor TAK for den 
varme velkomst. Det har gjort det utrolig nemt at 
komme i gang med mit nye og meget spændende job. 
Jeg glæder mig til fremtiden i klubben og ser frem 
til de mange udfordringer, jobbet som træner byder.

Jeg har i efteråret 2011, fået et godt indblik i klub-
livet og har siden starten af vikariatet aldrig været i 
tvivl om, at jobbet som træner i Odder Golfklub ville 
passe mig helt perfekt. Derfor var det selvfølgelig en 
anelse nervepirrende, at skulle vente på ansættelses-
udvalgets beslutning om, hvem der skulle ansættes.

Jeg går sæsonen 2012 i møde med alle sejl sat og 
stor forventning om, at kunne tilbyde dig en bred 
vifte af tilbud. Jeg vil i denne forbindelse bestræbe 
mig på, at gøre golftræningen attraktiv og dermed en 
vigtig del af din fremtidige golf. Som golfspillere er 
flest, søger vi konstant forbedring og vi arbejder hele 
tiden mod det gode slag og den endnu bedre golfrun-
de. Det er oftest det, der driver os ud på golfbanen 
dag efter dag. Skal ønsket om forbedring opnås, kræ-

ver det en indsats, men denne indsats behøver ikke 
være så stor, når blot du får de nødvendige og rigtige 
midler at arbejde med. Så book en lektion eller meld 
dig på et hold og lad os sammen lave en målrettet 
plan for din fremtidige golf.  

Det skal det være nemt at booke lektioner. Booking 
af lektioner vil derfor foregå via Golfbox, som du 
kender i forvejen. Karen har andet sted i Golfen skre-
vet lidt om hvordan bookingen helt præcist foregår. 

Jeg glæder mig til at kunne tilbyde dig en bred vifte 
af muligheder og nedenstående er blot nogle af de 
mange tiltag, du vil møde fra trænerhuset i fremtiden:

 
•	 Video	som	en	fast	del	af	undervisningen	
•	 Individuel	 og	hold	 træning	–	 golf	 er	meget	mere	

end teknik
•	 Diverse	kurser	–	korte	kurser	og	heldagskurser	i	alle	

spillets facetter
•	 Vintertræning
•	 Foredrag
•	 Reparation	og	fitting	af	dit	udstyr
•	 Rådgivning	om	køb	af	udstyr
•	 Fysisk	 screening/test	 af	 din	 golfkrop	 –	 kan	 din	

krop, hvad du forsøger i dit sving?
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Tidsbookning
hos Christian Møller
Det vil være muligt at booke tider hos pro 
Christian Møller via Golfbox.
1.	 Log	på	Golfbox	helt	som	I	plejer
2.	 Vælg	punktet	”Lektioner”	
3.	 Vælg	”Odder	pro”
4.	 I	er	nu	inde	i	Christians	kalender	og	kan	

finde en tid der passer jer.



Jeg glæder mig rigtig meget til at dele ud af mine ideer 
og erfaringer i den kommende tid og vil inden længe 
lancere en hjemmeside som gør det nemt for dig at 
følge med i de nye tiltag, der kommer fra trænersiden. 

Husk at døren til trænerhuset altid er åben for hen-
vendelser og spørgsmål. Om ikke andet kan du 
kigge ind til en kaffe.

De bedste hilsner og på glædeligt gensyn i 2012
Christian Møller

Torvald Køhlsvej 25 · 8300 Odder · Tlf. 8654 4744
info@ophotel.dk · www.ophotel.dk

Nydelse, skønhed 
og uforglemmelige 

øjeblikke...

VINTERTRÆNING
i maskinhuset hele vinteren

Christian Møller kan bookes (i Golfbox)  
til lektioner eller du kan træne selv.

Der vil være åbent i det tidsrum 
klubhuset er åbent.
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Fremtidig finansiering

✂

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

På sidste generalforsamling fik bestyrelsen mandat til 
at optage et nyt lån på op til 6 mio.kr. bl.a. til erstat-
ning af det lån hos Nykredit, som vi, alene i årene 
2009-2011 har afdraget 908 tkr. på. Den resterende 
gæld til Nykredit ved årets udgang udgør TDKK 
414. og skal betales de følgende 5 kvartaler.

På bestyrelsens vegne, har Steen Mikkelsen og Søren 
Casparij haft møder med ikke mindre end fem penge-
institutter, for at undersøge mulighederne for en lang-
sigtet finansiering. Alle steder er vi blevet mødt med 
et nej, og alle steder med stort set samme begrundelse, 

alderssammensætning i klubben, indskudsbeviserne og 
golfsportens generelle udvikling. Et enkelt pengein-
stitut tilbød os et lån i mindre målestok, men som et 
kortvarigt lån med en deraf følgende relativ høj rente. 
Dette takkede vi nej til. 

Set i lyset af Odder Golfklubs positive økonomi, 
hvor vi med udgangen af 2012 stort set har indfriet 
vor langfristede gæld, har dette for os været nedslå-
ende forhandlinger. 
Imidlertid	viser	vores	budgetter,	at	vi	nok	skal	klare	

de løbende vedligeholdelsesudgifter, og de nødven-
dige maskininvesteringer i tiden fremover, uden opta-
gelse af lån. Men vi kan ikke indfri forventningerne 
om en renovering af greens i den takt vi fra bestyrelse, 
medlemmer og rådgivere havde ønsket. 
Vi	bliver	således	nødt	til	at	tage	et	år	ad	gangen,	og	

efter medlemsmødet omkring baneforbedringspla-
nen, vil det sige at green nr. 9 og 18 står for tur næste 
gang. Om det så bliver i 2012 eller 2013 må vi vente 
med at tage stilling til, til vi ser medlemstilgang og 
afgang for det kommende år men mere om det når vi 
når til generalforsamlingen i april 2012.

Steen Mikkelsen og Søren Casparij

Ps. Se den opdaterede virksomhedsplan for Odder 
Golfklub på hjemmesiden.

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
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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

Vigtige datoer FEBRUAR MARTSMARTS APRIL

24. marts 2012
Naturdag

9. april 2012
Mulig dato for åbningsturnering

15. april 2012
Golfens Dag

16. april
Generalforsamling

Medlemsmødet 11. oktober 2011 
Der var 27 fremmødte til medlemsmødet hvor 
den reviderede baneudviklingsplan blev fremlagt. 
Baneudviklingsplanen konkurrerede jo med en 
vigtig fodboldkamp.

Der kom mange synspunkter frem, bl.a. 
omkring	sikkerhed	–	tre	teesteder	–	driving	range	
og hul 11. Alt er noteret op til eventuel senere 
brug.  

Der blev endvidere rejst ønske om udbedring af 

specifikke steder på banen, samt 50 m markerin-
ger på fairway. Dette vil bestyrelsen se på under 
de generelle baneforbedringsaktiviteter i 2012.
Der var opbakning til resumeet i baneudviklings-
planen, og konklusionen var, at hul 9 og hul 18 
har første prioritet hvis økonomien tillader det. 
(Se også artiklen om fremtidig finansiering).

Den opdaterede baneudviklingsplan kan ses på 
hjemmesiden.
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Nyt fra turneringsudvalget
Turneringssæsonen 2011 er (næsten) slut. Mens dette 
bliver skrevet, er der kun én turnering tilbage i år, 
nemlig Legekædens Juleturnering. Denne turnering 
plejer at blive spillet den første søndag i december 
måned.	I	2010	blev	turneringen	slet	ikke	afviklet,	da	
banen allerede i midten af november blev dækket af 
sne. Så forhåbentlig får vi mulighed for at spille i år.
Vi	har,	som	de	foregående	år,	haft	13	klubturnerin-

ger med sponsorer. Derudover har vi afholdt turnering 
for de medlemmer der hjalp til med Naturdagen. Her 
var der som sædvanligt en fin opbakning med omkring 
100	medlemmer.	Vi	har	endvidere	afviklet	klubmester-
skaber samt afviklet turneringen for frivillige hjælpere. 

Da turneringsudvalget i november 2010 skulle 
planlægge turneringskalenderen for 2011, havde vi et 
stort ønske om at få flere til at deltage i turneringerne. 
Kun få af vores turneringer er fuldt booket og derfor 
udvidede vi handicap-grænserne i udvalgte turnerin-
ger	og	håbede	dermed	at	 få	 flere	”mellemhandicap-
pere”	 til	 at	 tilmelde	 sig.	 Selv	 om	 det	 ikke	 er	 dette	
tiltag der har slået igennem, er det dog glædelig at vi 
er nået over 2010 niveau. Men der er stadig plads til 
mange flere!
Vores	 turneringssponsorer	 er	 trofaste	 og	 de	 var	

alle gengangere fra 2010. Probiler havde igen i år 
Åbningsturneringen som er en parturnering. Brille-
studiet havde årets første individuelle turnering med 

rækkevis start. Tim’s Pinseturnering havde lidt færre 
deltagere end sidste år. Måske man skulle overveje at 
starte en time senere! Odder Avis turnering havde 
samme turneringspropositioner som i 2010 og det er 
tilsyneladende en succes, idet der er fyldt helt op til 
max. antal. Generationsturneringen med CobraPuma 
som præmiesponsor og Murerfirmaet P.V. Kristensen 
som pokalsponsor var pga. helligdage placeret meget 
tidligt på sæsonen. Propositionerne var blevet ændret 
væsentlig, idet det blev muligt for juniorer der ikke 
havde noget familie, at tilmelde sig og herefter ved 
lodtrækning, at få tildelt en klubspiller som makker. 

Montra Odder Parkhotel’s aftenturnering var, lige 
som	i	2010	en	stor	succes.	Vejret	var	igen	med	os	og	
108 spillere deltog med efterfølgende grill og salatbar, 
hvor Odder Parkhotel var sponsor.

Kviclyturneringen ændrede også propositioner i år. 
Der blev stadig spillet greensome, men der blev åbnet 
mulighed for, at man selv kunne sætte sit hold. Dette 
var et tiltag i håb om, at flere ville tilmelde sig. Til-
melding til turneringen er samtidig en tilmelding til 
aftenfesten, hvor præmierne bliver uddelt. Desværre 
var tilslutningen ikke tilfredsstillende og der vil derfor 
i 2012 alene blive afholdt Kvicklyturnering uden 
aftenfest. 

Horsens: Hestedamsgade 3, tlf. 75 62 86 88 .  Vagn Christensen direkte, tlf. 75 66 26 88 
Skanderborg: Adelgade 73, tlf. 86 52 40 00
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Deltagerantallet i AK-computer turneringen var 
stort set uændret i forhold til 2010. Det betyder, at 
der	fortsat	er	plads	til	væsentligt	flere.	I	2010	deltog	
under 50 damer i Matas/ Mikkel turnering, så det 
var dejligt at deltager-antallet her blev øget og 59 
damer havde en hyggelig dag med spil, spisning, 
modeopvisning og makeup.

Carlsberg Herreturnering havde det laveste delta-
gerantal der endnu er set. Kan det skyldes, at der i år 
ikke var ølsmagning, eller!

Mørup Ure og Guld havde forud for turneringens 
afholdelse offentliggjort præmielisten som var meget 
imponerende.	Resultatet	var	da	også	et	deltagerantal	
på 105, hvilket kunne være ønskelig for vores øvrige 
turneringer, både til gavn for vores sponsorer og for 
Odder Golfklub.

Der var i år sat deltagerbegrænsning til Henriettes 
Golfshop og Café turnering som er med løbende 

start.	I	2010	nåede	de	sidst	startende	spillere	ikke	alle	
18 huller før mørkets frembrud. Derfor var der i år sat 
en begrænsning på 112 deltagere som også viste sig, at 
være absolut max. antal.

Legekædens Juleturnering afholdes som året sidste 
turnering og afholdes også for sidste gang, da butik-
ken har skiftet ejer. Da Odder Golfklub har rigtig 
mange medlemmer der spiller hele året, plejer der til 
denne vinterturnering at være pænt mange deltagere. 

Turneringen for vores frivillige hjælpere havde igen 
i år en god tilslutning. Traditionen tro blev der startet 
med morgenkaffe, derefter gunstart hvor der blev 
spillet An Odder Texas Scramble. Efter spil var der 
frokost og præmie-uddeling. 

Næste års turneringskalender er under planlæg-
ning. Den vil blive offentliggjort på hjemmesiden så 
snart der er accept fra vores turneringssponsorer.

Til vore turneringssponsorer, vil vi sige mange tak 
for jeres støtte til vores klubturneringer og på forhå-
bentlig gensyn næste år.
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Golf Team Odder’s sponsorer:

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

Vi har en klar vision...vi vil være

dan
 marks

 trykkeri

 bed
 ste

zeuner annonce.indd   1 11/03/10   16:35:01

 
 

                 Golfcafeen  
                                                                    sørger for 
                                                             at du og din mave har det godt. 

                                                            
                                                                Åbningstiden 
                                                                   Man. 11- spørg. 
                                                                                                 Tir-søn 11-21. 
                                                                                    
 
                                                                                      Vidste du at cafeen 
                                                              leverer mad ud af huset, 
                                                                                  samt afholder  festarrangementer  
                                                                                                       i huset. 
                                                                                   
                                                                                          Du er meget velkommen til 
                                                                                                   at kontakte os og få et tilbud. 
                                                                                                    Tlf: 8654 5451 / 2094 5620 
                                                                                                 Mail: Golfshoppen@hotmail.com 
                                                        
 
 
                                                              Golfshoppen 
                                                                  Odder Golfklub 
                                                                                                 Tlf: 86545451 / 20945620. 
 
                                                                                  Ny sensommer mode til damer & herrer.    
                                                                                                     Alt indenfor udstyr & meget andet .               

                                                     I butikken medio August 
                                                              Åbningstider. 
                                                                  Man. lukket. 
                                                                                                          Tir-søn 11-17. 
                                                                                             Har du spørgsmål/ bestilling. 
                                                                                      Da kontakt os i butikken eller på mail. 
                                                                                            Mail: golfshoppen@hotmail.com 

             
 
 

Ikas

Tage Iversen Holding






Præmiesponsor:

innivizor.dk

GTO turneringen
Er vi ikke bare heldige

Fredag den 27. maj blev der afviklet den årlige 
GTO-turnering. Som de fire foregående år blev 
deltagerne mødt med rigtig fint vejr og der var 
en god stemning lige fra starten. Efter velkom-
sten blev der trukket lod om turneringsspil-
lerne. Der var 18 deltagende hold. Der bliver 
spillet en speciel form for An Odder scramble 
og det er en populær turneringsform. 

Det blev heller ikke i år at det lykkedes et 
hold at vinde to gange. 
Vinderen	 blev	 MR-Sign/Zeuner	 Grafisk.	

Holdet bestod af Torben Astrup, Claus Astrup, 
Søren	Nørskov	Hansen	og	Mogens	Rasmussen.	

Peter Bygballe stopper i GTO og jeg vil 
gerne sige tak til Peter for hans store indsats 
for drengene. Fremtiden tegner godt for Odder 
Golfklub, der er rigtig mange af de helt unge 
juniorer der i år har gjort så store fremskridt 
at de har kunnet spille sig på herreturnerings-
holdene. Med de nye tiltag i klubben håber jeg 
at denne udvikling forstærkes i årene fremover. 

Det er derfor dejligt at kunne sige en stor tak 
til vore sponsorer og jeg håber selvfølgelig at alle 
vil være med igen til næste år. 
Virklund	Sport	har	i	alle	årene	været	præmie-

sponsor, men stopper nu. En stor tak til Dem. 
Til næste år overtages dette sponsorat af Torben 
G. Pedersen. 

Jeg vil også gerne takke alle vore sponsorer for 
deres bidrag, det gør at vi har en mulighed for at 
gøre lidt mere for de spillere der gerne vil blive 
bedre til at spille golf.

På GTO’s vegne
Ib Nygaard

10

Nr. 3 2011



11

Ryder Cup
Hvor er det herligt
at	 blive	 inviteret	 til	 Ryder	Cup	 igen.	Det	 foregår	 jo	
som den rigtige, den hvor USA spiller mod Europa. 
I	år	spiller	jeg	som	Alvaro	Quiros.	Det	hjalp	nu	ikke	
meget for Thor og jeg tabte til Anders og Mathias, 
stort endda. Men det gør jo ikke noget, for det er dejlig 
bare at være med, er det ikke sådan det hedder. USA 
var stort foran på første dagen, men Europa har ikke 
opgivet at komme tilbage. Næste dag var det foursome 
det gjaldt og det blev ikke meget bedre. Mathias og 
jeg	tabte	til	Rasmus	og	Torben,	ikke	helt	så	stort,	men	
vi ydede fin modstand og kendetegnende for begge 
dage var, at det var en rigtig hyggelig runde sammen 
med de unge mennesker. De lagde turf på plads, rev 
i bunkers når vi kom deri og rettede nedslagsmærker 
på greens. Jo de ved godt hvordan man opfører sig på 
den store bane. Dagen efter fik jeg en anmodning om 
at være venner med Thor på Facebook, se det var jeg 
jo stolt af. Som pensionist at blive udvalgt til at være 
ven med en junior. Så må jeg ikke være helt umulig, set 

med de unges øjne. Jeg var kommet på Facebook for 
at jeg kunne komme i kontakt med de spillere der spil-
ler turnering, ellers er det ikke noget jeg bruger (altså 
Facebook). Jeg bliver desværre nød til at sige nej tak, 
ikke bare til Thor, men også andre der har opfordret 
mig til det samme. Jeg kommer ikke til at bruge de 
unges vaner, men tak for tilliden alligevel. Jeg vil gerne 
hilse og snakke med jer alligevel. 

Da dagene var forbi havde USA desværre vundet, 
men så kunne vi jo se frem til noget godt mad og rig-
tig mange præmier. Der var ca. 80 voksne og børn der 
deltog i spisningen. Fin stemning og flotte præmier. 

Sådan et arrangement kommer ikke bare af sig selv, 
en masse mennesker har ydet en stor indsats med 
planlægning, invitationer, holdsammensætning og 
andet. En stor tak fra min side. Det er bare dejligt at 
der er nogen der gider gøre så meget for andre. Hvis 
jeg er kvik til næste år, deltager jeg gerne igen, hvis 
jeg bliver inviteret.

Ib Nygaard

FORPREMIERE & PRÆSENTATION 
af golfsimulator

Sidste weekend i februar 2012 – hos Kvickly Odder

For ALLE både nuværende 
og ikke golfspillere

Kom forbi og test dine evner.
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Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk  ·  kontakt@houfysio.dk  ·  Tlf 86550545

Nyt fra kontoret

Årsopkrævninger

Ligesom	 sidste	 år	 vil	 I	 inden	 længe	 modtage	 jeres	
årsopkrævning.	I	modtager	kun	én	faktura,	men	må	
gerne dele indbetalingen i to rater. 

Gem fakturaen og genbrug den til indbetaling af 
anden rate senest 30. juni 2012. 
Man	kan	dog	IKKE	dele	sin	betaling	i	to	rater,	hvis	

den er tilmeldt Betalingsservice.

Tidsbestillingen
forsætter vinteren igennem, også når banen vendes. 
Jeg lukker den ene skærm ned, men tiderne skal 
stadig bekræftes - også selvom der ikke kan udskrives 
scorekort.

Fritspilsordningen 
med Horsens, Hedensted, Juelsminde og Himmel-
bjerget kører videre i 2012. 

Som noget nyt kan de af jer der har haft fritspil-
skort i år, nøjes med at forny dem ved at købe et 
årsmærke	hos	mig.	I	beholder	jeres	gamle	nummer.	

Kontoret holder lukket 
den 23. december og mellem jul og nytår. 

Jeg vil ligeledes tillade mig, at holde ferie i uge 4 
og uge 5.

Så tilbage er der bare at ønske jer alle en rigtig dejlig 
jul og et godt nytår.

Mange hilsner
Karen
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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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HUSK – GOLFENS DAG 2012
Søndag den 15. april kl. 12-17

Vi	har	fornøjelsen,	at	præsentere

FANTASTISK TRICKSHOW
ved Karsten Maas

Juniorafdelingen
Tak for et godt år alle I juniorer
Traditionen	tro	afsluttede	vi	sæsonen	med	Ryder	Cup	
i efterårsferien. USA vandt. Et par rigtig hyggelige 
dage med over 40 spillere og med søskende, foræl-
dre og bedsteforældre var vi 80 til den afsluttende 
middag. Dejligt at se så mange til den traditionsrige 
afslutning på sæsonen. Præmierne var helt overvæl-
dende, så tak til vore mange sponsorer. 

Tillykke til årets junior, Camilla Wagtmann og 
årets fredagsjunior, Sebastian Høeg Wiis.
I	 DGU’s	 landsdækkende	 turnering	 vandt	 vores	

U16 A hold den indledende pulje, og var videre til 
landsfinalerne der blev spillet i Holsted. Her deltog 
Rasmus	 Wagtmann,	 Viktor	 Ulriksen	 og	 Rasmus	
Lind. De ramte desværre ikke dagen og kom hjem 
med sølv. Stort tillykke. 

DGU´s Junior Distrikts Tour. klarede alle 6 delta-

gere	cuttet,	og	bedste	placering	blev	Rasmus	Broholt	
Lind der vandt et 3 dages ophold.
Vi	har	henover	efterårs	sæsonen	afviklet	4	”fredags-

turneringer”,	og	der	har	været	god	tilslutning	til	disse	
turneringer. Hensigten er at juniorerne får en god 
træning i både spil, regler, og pointberegning. 

Mini juniorerne har været aktive i efteråret, og det 
har været en stor succes med fredagstræningen.
I	løbet	af	vinteren	har	vi	intentioner	om	at	samles	

en	gang	 imellem,	og	sammen	holde	spillet	”varmt”.	
Følg med på hjemmesiden og på facebook.
Vi	har	i	den	nye	sæson	plads	til	yderligere	juniorer,	

så	hvis	I	kender	nogen,	der	har	lyst,	så	lad	dem	kon-
takte en af udvalgets medlemmer eller Karen.

Juniorudvalget siger tak for en god sæson til alle, og 
vi glæder os allerede til næste år. 

Juniorudvalget.

Inviter	alle	I	kender	med	ud	til	Odder	Golfklub	på	denne	dag.	
Det bliver med garanti en kæmpe oplevelse 

som	I	sent	vil	glemme!	

Vi	glæder	os	til	at	se	jer	alle

Odder Golfklubs markedsføringsudvalg.

14

Nr. 3 2011



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

www.fiveseasons.se
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4 2. www.christensen-kjaer.dk

w w w . m i l l e m a k r e l . d k
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



Sponsorudvalget
Efter et år på både ondt og godt, kan vi se tilbage 
på en fantastisk sæson i Odder Golfklub. Masser af 
sne i starten af året kunne ikke ødelægge banen og 
voldsomme regnskyl i eftersommeren kunne ikke ta´ 
humøret fra golfentusiasterne. 

Heldigvis har der også været mange dejlige dage, 
hvor både banen og vejret har vist sig fra den gode 
side. På to af disse dage, har vi været heldige at afvikle 
vores årlige sponsorturneringer. Golf Team Odder 
(GTO) inviterede alle sponsorerne til stævne fredag 
den 27. maj, hvor vinderen blev det sammensatte 
hold	fra	MR-Sign	og	Zeuner	Grafisk.	Fredag	den	12.	
august var det banesponsorerne der tog udfordringen 
op. Byggefirmaet Juul Hansen blev her den store vin-
der	for	andet	år	i	træk.	I	forlængelse	af	begge	turne-
ringer fik alle serveret en lækker menu af Golfcafeen, 
hvor efter der blev dyrket masser af netværk, samtidig 
med at dagens præstationer blev vendt en ekstra gang.

Odder Golfklub sender en kæmpe TAK til alle de 
mange	trofaste	og	loyale	sponsorer	–	banesponsorer,	
GTO sponsorer, turneringssponsorer og bladsponso-
rer.	Jeres	engagement	er	helt	uvurderlig,	vi	håber	I	vil	

være lige så imødekommende i 2012. Derfor tusind 
tak til jer alle for den uundværlige opbakning.

Nye banesponsorer i 2011 
Hul	 6:	 Ide-Rengøring.	 Nordea	 har	 udvidet	 deres	
sponsorat	 til	 hele	 hul	 8.	 På	Drivning	Range	 har	 vi	
som noget nyt i 2011 fået nye træningsbolde med 
firmalogo. OK har sponseret 6.000 gule bolde til 
glæde for alle som sikkert har behov for denne form 
for træning. 
Vi	ønsker	de	nye	sponsorater	velkommen	og	håber	

det	vil	blive	til	gensidig	glæde	mange	år	fremover.	Vi	
er på nuværende tidspunkt bevidste om, at for næste 
sæson mangler vi en hulsponsor til hul 15. Skulle der 
være	en	læser	eller	en	som	I	kender	der	kunne	være	
emne for at lukke dette hul, høre vi meget gerne fra 
jer.

Med opfordring om at støtte op om alle vore 
sponsorer ønsker vi alle en Glædelig Jul og på gensyn 
i 2012.

De bedste hilsner
Gert Elkjær
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Sammen
bygger vi professionelt 

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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PLANTE & HAVE CENTER

RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER

TLF.: 86 54 11 33
FAMILY-GARDEN@MAIL.DK
WWW.FAMILY-GARDEN.DK

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.

Golf firmamesterskabet 2011
Håndværkervirksomheden Brødrene Juul Hansen 
blev for andet år i træk bedste firmahold ved den 
årlige sponsorturnering i Odder Golfklub.

Vinderholdet	bestod	af	indehaver	Henrik	Juul	Han-
sen, Mick Kjær, Torben Lund og klubspiller Einar 
Jakobsen. Firmaet der er flagsponsor på banen opnåede 
114 point mod 123 point sidste år.
I	alt	27	firmahold	kæmpede	om	Ove	Bonde	Mik-

kelsen pokalen af 1993
Efter heldagsregn dagen i forvejen oprandt en dag 

med solskin og let blæst og den velholdte golfbane 
i Odder var på sit højeste med meget flotte greens.
Runner	up	blev	Ide	Rengøring.	Firmaet	der	er	ny	

banesponsor på hul 6 deltog for første gang i Golf-
klubbens sponsorturnering. Holdet bestod af Claus 
Magnussen, Gert Elkjær, Leif Sig Kristensen og klub-
spiller Hans B. Hansen. Holdet opnåede 112 point.
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Hole in one med nøjagtig ti års mellemrumDen	26.	august	2011	lavede	Mogens	Ras-
mussen hole in one på hul 10. Han er selvfølgelig ikke den eneste der 

har lavet hole in one i år, men det er da 
bemærkelsesværdigt, at på samme dato i 
2001 lavede Mogens også hole in one (på 
hul 1). 

Så nu ser han frem til den 26. august 
2021.  

Bedste individuelle resultat opnåede LarsTropp fra 
Danfex holdet. Lars spiller i hcp.4,6 og opnåede allige-
vel 38 point og bliver dermed reguleret ned i handicap.

Nærmest flaget i 2 slag på det 314 m lange hul 18 
var Henrik Bering fra Kvickly med 1,23 m.

Odder Golfklub kan glæde sig over meget stor 
opbakning fra sine i alt 29 banesponsorer, hvoraf 
mange har været med fra banens åbning i 1993.

Det er rygtedes, at der bliver et hul ledigt i 2012, 
og det bliver der nok rift om af få.

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

INSPIRATION TIL NYE OPLEVELSER...

Banegårdsgade 3 • 8300 Odder • Tlf. 86 54 26 00 • info@visitOdder.dk

Sponsor turneringen blev afsluttet med frokost i 
teltet og med taler af Borgmester Elvin Hansen, klub-
formand Niels Erik Hvillum og turneringsleder Jens 
Skovhus med stor tak for en skøn dag i golfklubben.
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Seniorerne
Poul	 Vithen	 takker	 af	 efter	 6	 år	 som	 formand	 for	
Seniorklubben

På generalforsamlingen den 26. oktober 2011 
aflagde	 Poul	 Vithen	 sin	 sidste	 beretning	 efter	 6	 år	
som formand.
I	Pouls	formandsperiode	har	Seniorklubben	udvik-

let sig til en af de største og mest velfungerende 
Seniorklubber i landet og er særdeles attraktiv med 
219 medlemmer og 70 på venteliste.

Der var stor ros og applaus til Poul for det store og 
flotte arbejde han har udført.

Også Stella Jensen takkede af efter 6 år som kasserer 
og vinindkøber. Der var også stor ros til Stella for 
veludført arbejde.

Begge fik overrakt en velfortjent afskedsgave fra 
seniorklubben.

På generalforsamlingen skulle der vælges 2 per-
soner til erstatning for Poul og Stella og udvalget 
ønskede derudover at blive udvidet med yderligere 
2 personer.

Birtha Bjerregaard Pedersen, Marianne Christof-
fersen,	John	Rohde-Madsen	og	Arne	Holm	Pedersen	
blev valgt og udvalget har konstitueret sig således:
•	 Formand: Hans Henrik Conrad
•	 Næstformand: Lotte Hvenegaard Jensen
•	 Kasserer: Birtha Bjerregaard Pedersen
•	 Sekretær: Henning Schriver
•	 Udvalgsmedlem: Marianne Christoffersen
•	 Udvalgsmedlem:	John	Rohde-Madsen
•	 Udvalgsmedlem: Arne Holm Pedersen

Der skulle også vælges ny revisor, da Bente Trier 
ønskede at fratræde efter flere år på posten. Som ny 
revisor valgtes Karen Bech.

Jens Skovhus pokal for årets største hcp. forbedring 
blev	på	generalforsamlingen	tildelt	 Inge	Rasmussen,	
som havde forbedret sit hcp. fra 43 til 35,5.

Generalforsamlingen sluttede med et leve for 
seniorklubben og Odder Golfklub.

Husk at vi fra onsdag den 2. november starter med 
vintergolf,	 med	 en	 ”starter”	 om	 morgenen.	 Vi	 har	
banelukning	/	tidsreservation	i	vinterperioden.	Vi	star-
ter, som tidligere år, med gunstart 09:00, aflevering af 
scorekort senest 08:45. Det blev ikke til meget vinter-
golf	i	2010	/	2011,	så	det	er	stadig	nyt,	at	der	vil	være	
vinpræmier i mindre målestok til vinderne i de 3 ræk-
ker. Det skulle gerne trække lidt flere spillere på banen 
om vinteren og samtidig være med til lidt mere socialt 
samvær. Det er naturligvis stadigvæk en betingelse, at 
man er til stede hvis man skal have præmie, ellers går 
præmien videre til den næste i rækken.
Vi	har	endvidere	inviteret	vente-listemedlemmerne	

til at spille med her i vintersæsonen indtil 31. marts 
2012 mod et gebyr på 150 kr. 

God vintersæson
p.u.v.

Henning Schriver 
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Jesper Kruse

Brian Westergaard

“Årets Skousen 
butik 2009”

SKOUSEN ODDER
v/Jesper Kruse & Brian Westergaard 

Rådhusgade 94 A, 8300 Odder 
Tlf. 86 55 77 21, odder@skousen.dk

TLF. 87801266

HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER

ØSTERGADE 4, 3. SAL

8000 ÅRHUS C

TLF. 8780 1266 
FAX 8780 1277

WWW.ADVOHUS.DK

Baneservice
Medlemmerne af baneservice har også i 2011 udført 
et godt og meningsfyldt arbejde. 15 medlemmer har 
fordelt 35 planlagte week-ends og helligdage mellem 
sig, mens vi i år også har haft et medlem der har kørt 
på hverdage, hvilket er rigtig dejligt, da langsomt spil, 
manglende etikette og andre uregelmæssigheder jo 
ikke er forbeholdt week-ends! Der har heldigvis ikke 
været nogen anledning til at indrapportere hverken til 
Odder Golfklub eller til andre klubber.
I	starten	af	sæsonen	var	der	som	sædvanligt	en	del	

udlevering af 2011 årsmærker! De udleveres ikke kun 
fra kontoret, men kan afhentes i caféen, hvor en kasse 
står fremme.

Generelt mødes baneservice af imødekommende 
medlemmer og gæster. Også selv om de ind imellem 
får at vide, at de skal sætte farten op, huske at lægge 
tørv på plads og selvfølgelig ikke gå ud på banen uden 
en pitchfork i lommen osv osv!

Nu går vi vinteren i møde og baneservice går i vin-
terhi. Men husk at vinterregler skal overholdes såvel 
som	”sommerregler”.

På gensyn til foråret.
Vivi Grangaard
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Ladies Section
Notat fra Årsmødet den 4. oktober 2011

Referent:	Tina Gammelby
60 medlemmer deltog.

1. Valg af dirigent: Susanne Møller blev valgt som 
dirigent.

2. Beretning v/Rikke: Rikke	berettede	om	sæsonen	
2011, om mange gode resultater både for mange 
medlemmer individuelt, samt som hold i vores 
venskabsmatcher og til LS-DK finalen. Også Pink 
Cup uge blev endnu engang en stor succes, hvor 
vi sendte 2 repræsentanter af sted. 

 Lissie Stæhr og Agnethe Kristensen blev hyldet 
for deres indsats i LS-DK og Pink Cup regi.

3. Regnskab v/Connie: Connie gennemgik regn-
skabet som til kassererens glæde viste et overskud 
på	 6.423	 kr.	 Regnskabet	 blev	 godkendt	 uden	
bemærkninger.

4. Indkommende forslag fra medlemmer: Der var 
indkommet 2 forslag fra 2 medlemmer.

  Forslag 1: Udmeldelse af LS-DK. Dette for at 
tilgodese at alle kunne komme med, da LS-DK 
har begrænsning i antal deltager. Der blev også 
givet udtryk for at en tur i LS-O regi ville give 
mere til det sociale. 

  Forslaget kom til afstemning: 6 stemte for en 
udmeldelse og et stort flertal stemte imod en 
udmeldelse.

 Forslag 2: At der 
til gun-starterne 
skulle serveres en 
buffet, så man kunne 
begynde spisningen 
løbende når man kom ind, i stedet for at vi 
først spiser når alle er kommet ind. Bestyrelsen 
havde snakket med Henriette fra Cafeen inden 
Årsmødet, hun var ikke afvisende men kunne 
ikke lave buffet til samme pris som vi giver i dag, 
men nævnte også at den ville stå og blive kold og 
kedelig.	Vi	besluttede	at	dette	var	noget	bestyrel-
sen ville bearbejde til næste sæson start.

5. Indkommende forslag fra bestyrelsen: Bestyrel-
sen havde 2 forslag.

	 	 Forslag	 om	 ændring	 af	 ordet	 ”matcher”	 til	
”turneringer”	 alle	 aktuelle	 steder	 i	 vedtægterne.	
Jf. DGUs bestemmelser om turneringer i DK.

  Forslag til ændring og præcisering af §4 tredje 
linie. LS-O afvikler sine turneringer på tirsdage 
med start fra hul 1mellem kl. 14.00 og 17.30

6. Fastsættelse af næste års kontingent: Bestyrel-
sen forslog uændret kontingent. Godkendt.

7. Valg til bestyrelsen: Rikke,	Jytte	og	Tina	var	på	
valg og var villig til genvalg. Der var ingen mod-
kandidater, så de blev valgt for de næste 2 år. 

8. Valg af revisor: Elin Jensen ønskede genvalg, 
godtaget.

9. Eventuelt: 
 a.  Tina ønskede en samarbejdspartner til opstart 

af en ny hjemmeside for LS-O. Anne Marie 
Vestergaard	meldte	sig.

 b.	 	Var	det	muligt	at	ændre	datoen	for	venskabs-
turneringen med Skanderborg?

 c.  Der blev nedsat et udvalg der skulle se på 
hele udflugts konceptet, hvor mange ture skal 
vi have, skal det være endags-ture, en eller 
flere weekend-ture, hvad hvis vi kvalificere 

 At der 
til gun-starterne 
skulle serveres en 
buffet, så man kunne 
begynde spisningen 
buffet, så man kunne 
begynde spisningen 
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os til LS-DK? Forslaget sendes inden jul til 
bestyrelsen, som arbejder videre med forsla-
gene. Udvalget består af: Carina Carlsen, Lissie 
Stæhr, Tina Casparij, Joan Hingeberg og Anne 
Marie	Vestergaard.

 d.	 	Velkomstbrevet,	kan	det	sendes	elektronisk?

Mandagspigerne
Vi	har	nu	afsluttet	golfen	 for	 i	 sommer	med	afslut-
ningsmatchen mandag den 31. oktober, som sædvan-
ligt deltog mange glade damer.
Vejret	 denne	 sommer	 har	 været	 noget	 blandet,	

men alligevel har der været rigtig god deltagelse til 
mandagsmatcherne.	 Vi	 har	 nydt	 at	 spille	 på	 vores	
veltrimmede bane og spillet er blevet afviklet uden 
kødannelse. Det er også gået fint med at flette 9 hul-
lers spillerne ind.

Mandagspigerne har haft meget vellykkede udflug-
ter dels til Ådalens Golfklub og Himmelbjergets 
Golfklub. Desuden har vi haft hyggelige venskabs 
matcher med damerne i Århus Golfklub og med 
damerne	fra	Horsens	Golfklub.	Vejret	har	været	med	
os på alle turene.

Desværre har vi måttet afslutte samarbejdet med 
Horsens damerne, da der ikke har været tilslutning 
til turene til Horsens. Lidt ærgerligt, for vi har haft et 
fint samarbejde med damerne der. 
I	 år	 udtræder	 Hanne	 Blach	 og	 Connie	 Jacobsen	

af udvalget. Hanne har taget en ekstra tørn og været 

med i udvalget i 4 år og de to sidste år som en meget 
pligtopfyldende formand. Connie udtræder efter tre 
år	 i	udvalget.	Vi	siger	mange	tak	til	 jer	begge	for	et	
meget veludført arbejde.

Det sidste arrangement i år var jule-matchen den 
21. november, hvor vi spillede Texas-golf med efter-
følgende spisning og hygge.

Der er stadig venteliste, men der kommer nye med, 
når der bliver plads.

Udvalget består næste år af
Inga Bay Lange 8627 0770 formand
Lis H. Mogensen 8654 0081
Signe Clausen 5192 6796
Else Aunsholt 2119 3914
Hanne Niklasson 2235 0435

God vinter og på gensyn til foråret.
P.u.v. 

Signe Clausen

 e.  Opfordring til at deltage i LS-DK general-
forsamling så vi kan komme med forslag og 
kommentar til ændringer.

 f.  Alle er velkommen til at skrive til Karen om 
gode resultater fx i forbindelse med Pink Cup og 
LS-DK, for at få det på klubbens hjemmeside.

 g.  Hvis nogen ønsker Golfhæftet 2012, kan en 
bestilling	sendes	til	Kirsten	Vithen	(Kvithen@
post.tele.dk) som vil lave en fælles bestilling så 
prisen kan sættes ned.

Mødet sluttede med at bestyrelsen og dirigenten tak-
kede for et godt møde.

Alle medlemmer ønskes en god vinter og på et for-
håbentligt gensyn til den nye sæson 2012.
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Mens Section
Mens Section Odder har haft en forrygende sæson

Mens Section Odder har igen haft en forrygende 
sæson med omkring 140 forskellige mandlige golf-
spillere, der har deltaget i torsdagsmatcherne.

Bestyrelsen er meget glade for den store tilslutning 
og opbakning, der er til Mens Section Odder. Det 
gælder både de almindelige torsdage, hvor der er fri 
start, men også de torsdage, hvor der er månedsafslut-
ning med gunstart og fælles spisning.
Vi	er	en	af	de	største	herreklubber	inden	for	dansk	

golf
Efter sommerferien blev der indført tilmelding til 

gunstart via Golfbox. Efter lidt tilvænningsproblemer 
har Mens Section-medlemmerne taget det til sig. For 
bestyrelsen er der ingen tvivl om, at det er vejen frem.
Ved	 sæsonafslutningen	 gik	 Årspokalen	 til	 Jørn	

Jensen, der vandt i et tæt opløb med Preben Balsby 
Thomsen og Kim Kristensen. Jørn Jensen var en vel-
fortjent vinder, og formentlig også det Mens Section-
medlem, der har været mest trofast til at møde frem.

Den 3. september blev der spillet Eiland Tele-
data	Cup	 i	Vejle.	Det	 er	det,	 der	 tidligere	har	hed-

det Damstahl, Home og KM Telecom. Sidstnævnte 
gik desværre konkurs, men medlem i Mens Section 
Odder Frank Hechmann fra Eiland Teledata trådte 
til. Det betød at det igen blev en rigtig god dag med 
standsmæssigt afslutning og hyggeligt samvær. 

Næste år er det Odder, der skal stå for værtskabet 
og byde vore mens sectionkammerater fra Fredericia, 
Vejle	 og	 Horsens	 velkommen.	 Det	 bliver	 en	 stor	
opgave, men Odder har ry for at gøre det rigtig godt 
som værter og det vil vi gerne leve op til næste år.

Næste års sæson er allerede ved at blive planlagt. 
Der bliver igen en udflugt og stedet og datoen er alle-
rede	lagt	fast.	Det	bliver	i	weekenden	den	15.	–	17.	
juni, hvor overnatningen bliver på Hotel Fjordgården 
i	 Ringkøbing	 og	 der	 skal	 spilles	 golf	 på	 banerne	 i	
Trehøje	og	Dejbjerg.	Reserver	allerede	nu	datoen.	Gå	
ikke glip af denne fantastiske mulighed for hyggeligt 
samvær og god mulighed for golf.

Og husk der er kun godt fire måneder til en ny for-
rygende	sæson	i	Mens	Section	Odder	starter	på	ny.	Vi	
ses på teestedet omkring 1. april
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Eliten
Den dårligste sæson nogensinde

U16 A spillede finale om det danske mesterskab og 
blev en flot nummer to. De tre spillere deltager alle-
rede på turneringsholdene. Med de tiltag der bliver 
gjort til næste år er jeg optimist for fremtiden, men 
det kræver en stor indsats af alle omkring holdene. 

Torben G. Pedersen og Peter Bygballe stopper som 
holdkaptajner for henholdsvis damerne og kvalifika-
tionsholdet for herrer. Jeg vil gerne sige begge to tak 
for jeres store arbejde. 
I	skrivende	stund	ved	vi	ikke	om	seniorholdet	bli-

ver til noget. DGU har igen placeret holdet i en pulje 
sammen med to københavnerhold og et fynsk hold. 
Det er meget langt og dyrt, bare for at spille motions-
golf.	Vi	har	protesteret	mod	denne	puljeinddeling,	så	
vi må se hvad DGU melder tilbage. 

Torben Hansen har igen gjort et stort arbejde for 
holdet og fortsætter som kaptajn hvis holdet bliver 
til noget.

Ib Nygaard

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

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.

Brandt bare billigere

Status for sæsonen 2011 må være den dårligste 
nogensinde.	Vi	havde	fire	hold	tilmeldt	DGU,	og	de	
to rykkede ned. De to sidste kunne ikke rykke ned. 
Hvorfor gik det så galt. For seniorernes vedkom-
mende kan man sige at holdet havde den sædvanlige 
styrke, men da man var kommet i turnering med to 
københavnerhold og et nedrykket 1. divisionshold 
skulle det næsten gå galt. Københavnerne er bare 
meget stærkere end de jyske hold, sådan er det bare. 
Herreholdet i 3. division var svækket i forhold til sid-
ste sæson og vi vidste at vi skulle spille optimalt hvis 
vi skulle klare at blive i divisionen. Spillerne gjorde 
hvad de kunne, men det rakte bare ikke i år. 
Vi	må	konstatere	 at	der	 skal	 en	 større	 indsats	 til,	

hvis man skal kunne begå sig hos herrerne. Kvaliteten 
er gået meget i vejret de sidste par år. Det vil vi for-
søge at gøre noget ved i den nye sæson. 

Der er mange af vores juniorer der gør det rigtig flot 
og de bliver bare bedre og bedre. Jeg kan her nævne at 

28

Nr. 3 2011







Banesponsorer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 

86 54 40 00

87 80 12 66

v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder

  Flag på for-ni          ·          Flag på bag-ni          ·          Hulkopper          ·          Afstandsmarkeringer

Entreprenør
Søren Peter Pedersen
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