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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 
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Odder Golfklub Nyt fra formanden

Kære medlemmer

Først vil jeg gerne ønske alle et godt nyt golfår. Jeg 
håber, vi snart kan komme i gang med Odder Golfklubs 
20. sæson. Den første runde blev spillet uge 32 i 1993, 
så banen kan i år fejre 20 års jubilæum.

I skrivende stund ligger der over hele banen et fint 
lag sne, som jeg håber vil forsvinde uden at efterlade 
greens, som er angrebet af sneskimmel. Vores keepere 
vil jo gerne i gang med plejen, så banen hurtigt kan 
blive lige så flot som i 2012. Det bliver forhåbentlig 
også muligt at få både green 4 og 13 med fra starten 
af sæsonen.

I år er der ikke planlagt større anlægsopgaver på 
banen, men kun mindre forskønnelser. Vi trænger til et 
år, hvor vi blot kan spille golf. Jeg ser frem til, at terras-
sen øst for klubhuset bliver klar til brug, så vi også kan 
nyde solen på denne side.

Husk at vi har naturdag den 23. marts med efterføl-
gende turnering søndag den 24. marts, for alle som har 
været med til at rydde op på banen, pyntet op omkring 
klubhuset m.m. 

Der er åbningsturnering den 7. april med stander-
hejsning, og generalforsamling den 8. april. Jeg håber, 
at medlemmerne vil møde talstærkt op til begge arran-
gementer.

Vi vil også gerne have mange nye medlemmer i år. 
Men hvis vi lever op til indsatsen fra 2012, når vi afhol-
der golfens dag den 14. april, så skal det nok lykkes.

På snarligt gensyn
Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer primo august 2013
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:
Lynge Kjeldsen  2320 7290
E-mail lyngekjeldsen55@gmail.com

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

Bestyrelsesmedl.: privattlf.: Job/mobiltlf.:

Gert Elkjær 4024 3059
E-mail: gel@ideren.dk
Vivi Grangaard 2177 2866 2177 2866
E-mail: vivi.grangaard@gmail.com
Niels Vestergaard 4063 0322 4063 0322
E-mail: niv@tdcspace.dk
Kenneth Rosendahl  2943 7821
E-mail: kennethrosendahl@hotmail.com

Medarbejdere: privattlf.: Job/mobiltlf.:

pro/træner:
Christian Møller  2946 3023
E-mail: cm@danskgolfinstitut.dk

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@gmail.com

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

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm



Bestyrelsens beretning 2012
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er 
meget glade og tilfredse med at kunne indlede beret-
ningen med at fortælle, at 2012 på alle måder blev et 
rigtig godt år for Odder Golfklub.

Vi startede med det mål at hverve mere end 100 
nye medlemmer i 2012. Derfor gennemførte vi 
et arrangement i Kvickly, hvor der i en weekend i 
februar var opstillet en golfsimulator i forhallen. 
Mange frivillige medlemmer tog en tørn på standen 
de 3 dage, og dem skylder vi stor tak. Også en sær-
lig tak til Arne Sørensen i Kvickly for husly. Rigtig 
mange interesserede mennesker kom forbi og fik en 
snak og prøvede at spille i simulatoren. Og vi fik flere 
nye medlemmer allerede disse dage. Det fulgte vi så 
op på Golfens Dag, hvor vi fortsat havde det tilbud, 
som vi startede med i Kvickly: ”Få et begynderforløb 
for kr. 3.000 inkl. et begyndersæt og spil resten af året 
på stor bane, når du har erhvervet dit golfkørekort”. 
Det blev en kæmpe succes, nok større end vi havde 
turdet håbe, i alt 133 nye begyndere. Det var lige ved 
at være for meget for vores træner og klubsekretær, 
men det lykkedes at få alle gennem begynderforløbet, 
med efterfølgende stor tilslutning til onsdagsturnerin-
gerne. Her skal lyde en stor og velfortjent tak til alle 
vejledere og hjælpere.

Vores medlemstal er stabilt, og det er vi både 
stolte af og glade for. Ved årets slutning havde vi 1073 
fuldtidsmedlemmer, heraf 84 under 25 år. Det er en 
fremgang på 14, og der er 94 flexmedlemmer. 

Ved årets naturdag blev der arbejdet hårdt. Vores 
nye pro Christian Møller kom med forslag om et nyt 
tiltag på drivning range. Han ville gerne have etable-
ret nogle punkter, man kunne spille efter. Der blev 
sat mange frivillige på den enorme opgave med at 
etablere greens på drivning range, og der blev ryddet 
op på banen og pyntet op omkring klubhuset. Om 
søndagen havde vi så turnering med rigtig mange på 
banen. I alt 114 frivillige hjælpere deltog. 

Der har også i år været afholdt mange turneringer 
med mange deltagere. Alle turneringerne har næsten 
været fyldt helt op til vort max. på 108 deltagere. Der 
skal også lyde en stor tak til alle vores turneringsspon-
sorer. Uden jeres støtte kunne det ikke lade sig gøre.

Banen fik en god start på året. Vi indkøbte to nye 
greenklippere drevet af el og solenergi. De har virke-
lig været et stort plus for vores greens, da de klipper 
mange flere klip pr. meter, og det giver en meget mere 
jævn green at putte på. Green 13 fik vi i spil igen, og 
keeperne arbejdede intenst på at få den bragt i orden. 
Desværre var menneskelige fejl i forbindelse med 
klipning og sprøjtning medvirkende til, at greenen 
ikke rigtig kom i gang. Men vi håber, den snart er 
perfekt. Green 4 blev klar i eftersommeren, og den er 
rigtig god nu. Henover sommeren fik vi meget regn, 
så alt har virkelig kunnet vokse. Selv roughen har i 
2012 været rigtig svær at arbejde med. Til gengæld 
vi har været heldige med, at selve banen har kunnet 
optage de store mængder regnvand, så vi ikke har 
måttet lukke ned, sådan som mange andre baner 
måtte gøre. Som konsekvens af det store vandtryk 
har vi nu taget en del af spunsvæggen væk ved søen 
på hul 8 og etableret en skråning med græs. Resultatet 
er blevet rigtig flot.

Der er ikke planlagt større opgaver på banen i 
2013. Det er besluttet at lave en østterrasse, så der 
bliver bedre plads på denne side af klubhuset. Og 
så skal der laves henvisning til en bagparkering ved 
gavlen af maskinhuset.

Blandt de mange nye begyndere iværksatte vi en 
tilfredshedsundersøgelse for at finde ud af, hvordan de 
syntes, de var blevet modtaget. Besvarelserne viste, at 
der generelt var stor tilfredshed, men en del klagede 
over, at der ikke var tilstrækkelig trænerkapacitet. Det 
er der taget højde for i 2013, så vi håber, at alle kan få 
den træning, de ønsker. Der blev også gennemført en 
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Generalforsamling
Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

mandag den 8. april 2013 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 2013 og fastlæggelse af kontingent i 2014
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
 På valg er Vivi Grangaard og Niels Vestergaard
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Ang. Punkt 6:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være 
indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse.

undersøgelse blandt alle medlemmerne, som mundede 
ud i et godt arbejdsredskab for bestyrelsen. Mange tak 
for de mange fyldestgørende besvarelser.

Klubber i klubben ser også ud til at fungere rigtig 
fint. Det er vort håb, at problemet omkring venteli-
sten i seniorklubben er blevet løst med starten af VL1 
gruppen.

Østjysk Golfring kører også videre med fritspils-
ordningen og RingMaster, som de vigtigste opgaver 
i denne forening. Vi har dog fået en ansøgning fra 
Skanderborg Golfklub om at blive optaget i 2013. Vi 
er nu 6 medlemsklubber, og derfor koster et fritspil-
kort i 2013 kr.750,00.

Regnskabet er nu afsluttet og revideret. Vi kan 
fremlægge et regnskab med et overskud, der er mere 

end tilfredsstillende. Det er fremkommet ved, at 
vi hele tiden har stram styring på vores udgifter fra 
alle de ansvarlige. Det kan vi alle være stolte af. Det 
bevirker, at vi nu kan gennemføre de nødvendige 
investeringer i nye maskiner hurtigere end planlagt.

Jeg vil gerne takke vort personale for det store og 
flotte stykke arbejde, I har lagt i Odder Golfklub i 
2012. Greenkeeperstaben, med Karsten i spidsen, 
har i år haft rigtig travlt med at slå græsset, da det 
har groet meget på grund af det våde vejr. På kon-
toret har Karen haft meget at se til i år på grund af 
de mange begyndere, men hun har klaret opgaven 
særdeles flot. Bestyrelsen vil også gerne takke dig for 
indsatsen. Christian har også haft en rigtig ilddåb i 
Odder Golfklub. Somme tider har der været lidt mere 
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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

arbejde, end han havde regnet med. Han har været 
ked af, at han ikke har haft mulighed for at betjene 
alle medlemmerne så godt, som han gerne ville. Det 
råder han bod på i 2013. 

Henriette med sit personale passer caféen til alles 
tilfredshed, så vi efter en god runde golf kan nyde en 
lille forfriskning serveret med et smil.

Bestyrelsen vil gerne takke jer alle for den store 
indsats.

Begynderudvalget
Vi har lært meget i løbet af 2012 om virkningen af 
synlighed, et godt introduktionstilbud og en intern 
undersøgelse.

Ikke mindre end 133 var med på begynderforløbet, 
og det er nok det største antal inden for de sidste 10 år. 
Det var på et tidspunkt ved at tage pusten fra både træ-
ner, begynderudvalg, vejledergruppen med flere. Men 
heldigvis kom vi forholdsvis godt ud på den anden side 
med masser af erfaring og med generel stor tilfredshed 
med begynderforløbet. Tilfredshedsundersøgelsen viste 
bl.a. at onsdagsturneringerne på par-3 banen og den 
store bane, vejlederfunktionen og den individuelle 
træning scorer højt. Undersøgelsen pegede også på, at 
vi bør optimere informationen, regelundervisningen 
og gruppetræningerne. Vi var meget glade for, at der i 
undersøgelsen var rigtig mange, der udtrykte stor ros til 
klublivet og den måde, de nye er blevet modtaget på.

Et helt tydeligt signal om tilfredsheden viste sig i 
antallet af indmeldinger. Vi er jublende glade for, at 
der i december indmeldte sig 77 nye medlemmer fra 
begynderholdet 2012. Det er et meget flot resultat, 
og vi vil på alle måder gøre vores bedste for at støtte 
og hjælpe de dejlige, nye mennesker, der får deres 
første rigtige sæson i Odder Golfklub i 2013.

Tak til de frivillige vejledere, begynderudvalget og 
vore dygtige medarbejdere for indsatsen omkring 
nye folk i klubben. Det er jer, vi skal takke for, at 
Odder Golfklub er et sted, hvor man møder en god 
atmosfære, et venligt klubliv og en imødekommende 
hjælpsomhed.

Turneringsudvalget
2012 har været et fantastisk år med en flot opbakning 
til alle turneringerne. Om det har været de ændrede 
hcp. grænser på udvalgte turneringer vides ikke, men 
en øgning på 12 % i forhold til 2011 og 18 % i for-
hold til 2010 er meget glædelig.

I 2012 genoptog vi hulspilsmesterskaberne. Propo-
sitionerne var ikke helt optimale, men det skulle der 
være rådet bod på til 2013, således at alle, uanset alder 
og hcp, har mulighed for at kvalificere sig.

Turneringslederne har, på nær et enkelt medlem, 
været med i adskillige år, og er rutinerede med hen-
syn til afvikling og kontakt til vore sponsorer. Typisk 
har hver turneringsleder mellem 2-4 turneringer i 
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sæsonen. Her er ikke medregnet staben, der står til 
rådighed under klubmesterskaberne, som er to hekti-
ske og lange dage.

Det er glædeligt at også vore sponsorer trofast er 
med år efter år. Det betyder, at vi har haft 13 klub-
turneringer plus klubmesterskaber og en turnering 
for frivillige hjælpere.

Baneservice
Baneservicemedlemmerne har også i 2012 ydet en 
flot indsats. Der har været bemandet på weekender 

og helligdage, i alt 30 dage. Heller ikke i 2012 har 
der været anledning til indberetninger, men dog har 
nogle episoder krævet nærmere undersøgelse, der dog 
viste sig ubegrundede. Flexmedlemskaber, rabatord-
ninger osv. kræver nogle meget klare retningslinjer, så 
baneservice ved, hvad de skal forholde sig til.

Som sædvanligt blev det første par måneder brugt 
på at uddele bagmærker. Husk de står til fri afhent-
ning i cafeen!

Vi har desværre heller ikke i 2012 haft mulighed 
for baneservice på hverdage, da vi ikke har været nok 

Husk naturdagen
Lørdag den 23. marts og Naturdagsturneringen søndag den 24. marts
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Lørdag hjælper vi som sædvanligt til med at gøre 
vores dejlige bane pæn og indbydende til sæson-
start. 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, bliver det årets 
første turnering på sommerbane, udelukkende for 
de medlemmer der har ryddet op lørdag.

Mød op til en af de hyggeligste dage i Odder 
Golfklub.
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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. www.bang-olufsen.com

frivillige. Det bliver der ændret på i 2013, idet der 
via medlemsundersøgelsen har meldt sig mange nye. 
De vil blive oplært løbende sammen med en af de 
rutinerede.

Baneservice udfører deres arbejde i henhold til 
udvalgsbeskrivelsen, og i den forbindelse benyttes 
ordensreglerne for Odder Golfklub. Vær opmærksom 
på ny opdatering af disse dateret 12. nov. 2012.

Baneservice bliver generelt modtaget positivt ude 
på banen. De er der for, sammen med medlemmer 
og gæster, at passe på vores dejlige bane.

Sponsorudvalget
Odder Golfklub og sponsorudvalget vil takke alle 
vore loyale sponsorer i 2012. Vi har igen mærket en 
fantastisk interesse og opbakning fra alle sponsorer. I 
har været medvirkende til at klubben kan få driften 
og aktiviteterne til at hænge sammen. Jeres engage-
ment er som altid helt uvurderlig. Vi håber, I vil være 
lige så imødekommende og engagerede i 2013.

I 2012 har vi igen haft den fornøjelse at invitere til 

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

vore to årlige sponsorturneringer. GTO sponsorer /
Golf Team Odder afviklede deres turnering fredag 
den 25. maj. Vinder blev Casparij ApS med sidste 
års vinder MR-Sign/Zeuner på 2. pladsen. Fredag 
den 10. august var det alle Banesponsorer, der var 
inviteret. Her blev den endelige vinder Ide-Rengøring 
ApS, med sidste års vinder Byggefirmaet Juul Hansen 
på 2. pladsen.

Vi vil også her gerne byde vore nye sponsorer 
velkommen i Odder Golfklub. I 2012 er følgende 
blevet nye sponsorer: Super Kiosken, Advokatfirmaet 
Isaksen & Nomanni, Holst Advokaterne, Kosan Gas 
og Hørkram Foodservice.

Golf Team Odder
Dameholdet har haft en forrygende sæson i 2012. De 
blev vinder af deres pulje, og i oprykningsspillet blev 
de nr. 3, så de er nu rykket op.

4. division herrer havde også stor succes i 2012. 
Allerede inden sidste match sikrede de oprykning til 
3. division.

Nr. 1 2013



For kvalifikationsrække herrer gik det ikke så godt. 
De vandt kun 2 ud af 6 mulige matcher, men de har 
lovet, at det vil blive bedre i 2013.

Senior 3. divisionsholdet spillede med om opryk-
ning og fik en flot 2. plads i puljen med 8 points ud 
af 12 mulige.

Vores nye træner Christian Møller, har med sin 
entusiasme givet træningen et kæmpe løft, hvilket 
tydeligt ses på spillernes træningsindsats.

Juniorafdelingen 
Året 2013 bliver et spændende år for de 60 juniorer 
og 18 mini-juniorer, der er medlem af Odder Golf-
klub. Der bliver som i 2012 afholdt mange aktiviteter 
f. eks. Fredagsturneringer, Short Game, Junior Cup, 
Overnatning samt Sommer Camp.

Vi har modtaget et stort sponsorat fra Super Kio-
sken i Odder, som gør det muligt at starte et nyt 
projekt, hvor alle juniorer får mulighed for at blive 
endnu bedre til at spille golf.

Vi kan sagtens være flere juniorer. Husk at juniorer 

kun betaler ½ kontingent, hvis der er et voksent med-
lem i familien, der også spiller golf. 

Tak og på gensyn
Det ligger hele bestyrelsen stærkt på sinde, at vi i 
Odder Golfklub har et godt klubliv, glade og tilfredse 
medlemmer, medarbejdere der brænder for deres job, 
en bane som er velplejet og et velfungerende klubhus.

Bestyrelsen vil også gerne her takke alle de frivil-
lige, som trofast møder op på banen ved turneringer, 
og når der ellers skal laves noget ekstra. Stor tak til 
jer alle.

Også en stor tak til alle vore samarbejdspartnere, 
sponsorer, mine bestyrelseskolleger samt alle medlem-
mer for den store opbakning og det gode samarbejde.

Får vi samme opbakning til vort arbejde i 2013 
som vi fik i 2012, ser vi frem til et rigtig godt 2013.

Niels Erik Hvillum
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Fra Handicapudvalget
Så er den første periode med det nye handicapsystem, 
herunder årsrevisionen 2012, forbi. Resultaterne af 
årsrevisionen kan ses side 11.

I 2013 er der et helt år med de nye regler, så der bør 
være mange flere spillere der får registreret mindst 8 
tællende scores, og dermed får et tjek på om handi-
cappet er korrekt ved årsrevisionen i 2013.

Jo flere scores der registreres, jo mere korrekt bliver 
handicappet. Så spil blot så mange EDS runder som 
muligt (dog max. 2 pr. uge på baner i Danmark).

Generhvervelse af EGA handicap
Har du mistet dit EGA handicap, kan du ikke spille 
turneringer i klubben. Du kan heller ikke blive regu-
leret i handicap, hverken op eller ned.

Du kan generhverve dit EGA handicap, når du 
har afleveret 3 scorekort fra EDS runder, indenfor 
en periode på 6 uger. Scorekortene skal afleveres til 
Handicapudvalget (i scorekortkassen).

Er handicap over 18,4 kan det gøres på 9 hullers 
runder.

Er dit handicap under 4,5 skal du spille 3 EDS 
runder, hvorefter du generhverver dit EGA handicap. 
Når du har fået dit EGA handicap tilbage, kan du 
ikke mere spille EDS, og handicap regulering kan 
igen kun ske i turneringer.

Regulering af handicap fra de tre scorekort vil først 
ske, når alle tre scores er registreret.

Ny regel for elitespillere, handicap <4,5
Der er kommet en ny regel, der bestemmer at spillere 
med handicap under 4,5 ikke selv kan indtaste scores 
fra tællende turneringer. Det betyder, at scorekort 
skal afleveres til handicapudvalget for at blive registre-
ret. DGU melder intet om årsagen til beslutningen, 
så en sådan kan derfor ikke gives her.

Sæson 2013
Du kan udmærket spille golf uden EGA handicap, 
men dine muligheder bliver begrænset, og der kan let 
være grupper, som det ikke er muligt at spille med, 
fordi du ikke kan reguleres i handicap, selvom du går 
en runde med mere end 36 point. Så her er ”vores 
mål” for 2013:
• Så mange spillere som muligt får EGA handicap 

tilbage.
• aflevèr mindst 8 scorekort, så du kan deltage i 

Årsrevision 2013. Du skal aflevere mindst 4 for at 
beholde dit EGA handicap.

• spil EDS så du får det mest retvisende handicap.
• TAST SELV din score sammen med din markør så 

du får dit nye handicap med det samme. Du kan 

TLF. 87801266

HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER

ØSTERGADE 4, 3. SAL

8000 ÅRHUS C

TLF. 8780 1266 
FAX 8780 1277

WWW.ADVOHUS.DK
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gøre det på skærmene i klubben eller på din PC 
derhjemme. Vejledning findes på hjemmesiden, i 
Golfbox og i klubben (du må også gerne fortsætte 
med at aflevere scorekort til indtastning i klubben. 
Så får du dit nye handicap, normalt mandagen 
efter). Husk at spille i det nye handicap når du 
spiller næste EDS runde eller turnering. Det gælder 
også, selvom scoren ikke er godkendt af markør 
eller registreret i klubben, og det gælder uanset om 
handicap skal reguleres op eller ned.

Med venlig hilsen og god golfsæson
Ole Willemann

Hovedresultater fra Årsrevisionen 2012
Ovenfor vises hovedresultater fra årsrevision af handi-
cap 2012. Der er i alt 848 spillere, der er med i revi-

sionen. Den gælder kun handicapgrupperne 1-5. Det 
vil sige, at spillere, der har handicap 36 og derover 
ved årets slutning, ikke indgår i handicap revisionen.

266 svarende til 31 % har ikke afleveret 4 scorekort 
i 2012, og får derfor ikke et EGA handicap i 2012.

217 svarende til 26 % har ikke afleveret 8 scorekort 
og får derfor ikke målt om handicap er korrekt.

Det vil sige at 57 % ikke har fået registreret 8 eller 
flere tællende scores i Golfbox.

145 svarende til kun 17 % har det rigtige handicap 
ved årets slutning!

18 er blevet reguleret manuelt, det vil sige EGA han-
dicap er overført manuelt til 2013, fordi spillerne har 
været syge eller skadede i en længere periode i 2012.

God fornøjelse med den nært forestående golfsæ-
son 2013.

Hovedresultater fra Årarevisionen 2012

Liste Antal

Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen 266

Medlemmer med 7 eller færre scores i sæsonen 217

Medlemmer der har opnået handicap 36 i sæsonen 58

Medlemmer der ikke er blevet reguleret 145

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 ned 12

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 ned 10

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 op + stigning over 1,9 7

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 op + stigning over 1,9 15

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 op + stigning under 2,0 46

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 op + stigning under 2,0 54

Medlemmer der er blevet manuelt reguleret 18

Alle medlemmer inkluderet i årsrevisionen 848
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Medlemsstatistik
Medlemsstatistikken fordelt på alder og handicap er 
fra 15. januar 2013. Sammenlignes med samme tids-
punkt i 2011 er der ca. 60 flere aktive spillere. Der er 
dog 94 af de aktive, der er flexmedlemmer. Det er 83 
flere end i 2011. 

Aldersmæssigt er der små forskydninger i forhold 
til 2011. Gruppen under 25 er vokset fra 7 til 8 % og 
gruppen over 60 er vokset fra 52 til 54 %.

Fordelingen på handicap er næsten den samme 
som i 2011, så der kan ikke i statistikken ses en forhø-
jelse af handicap, selvom de nye regler giver mulighed 
for mange EDS runder.

Med venlig hilsen 
Handicapudvalget

Medlemsstatistik: Aktive fordelt på køn og handicapgruppe*

Handicapgruppe Kvinder Mænd I alt

Gruppe 1: Under 4,5: 1 12 13

Gruppe 2: 4,5-11,4: 7 68 75

Gruppe 3: 11,5-18,4: 25 160 185

Gruppe 4: 18,5-26,4: 75 200 275

Gruppe 5: 26,5-36: 161 144 305

Gruppe 6: Over 36: 113 112 225

Medlemmer i alt: 382 696 1078

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe*

Aldersgruppe Kvinder Mænd I alt

Under 25 år 8 76 84

25-60 år 130 277 407

Over 60 år 244 343 587

I alt: 382 696 1078

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem

STøT kLuBBENS ANNONcørEr
OG kLuBBENS SpONSOrEr

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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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

Vigtige datoer MARTS APRIL MAJ

23. marts
Naturdag

7. april
Åbningsturnering

8. april
Generalforsamling

14. april
Golfens Dag

2013201320132013APRIL2013APRIL2013
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Golfens Dag 2013
Inviter venner og familie

Hvis du har venner, bekendte, familie eller kolle-
gaer, som endnu ikke har opdaget golfens glæder, 
så fortæl dem om Golfens Dag i Odder Golfklub. 

Søndag den 14. april kl. 12-17

Vi der spiller golf, ved godt, at en stor del af 
golfsporten er det sociale miljø. Både på banen 
og i klubhuset bagefter, hvor vi kommer ind med 
røde kinder og vind i håret og snakker om vores 

runde over lidt mad og drikke. Den oplevelse 
har du mulighed for at give videre ved at invitere 
gæster med ud i klubben på Golfens Dag.

STOR RABAT for et opstartsmedlemskab i 
2013.

Kom og prøv, det er kvit og frit.
Vel mødt 

Markedsføringsudvalgetrøde kinder og vind i håret og snakker om vores Markedsføringsudvalget

Se mere på www.oddergolf.dk
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Nyt fra 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.

Hjemmesiden
Vi arbejder pt. på højtryk med at få lavet en ny hjem-
meside, som vi satser på at have i luften til sæsonstart.

Dette er en udløber af medlemsundersøgelsen, som 
vi gennemførte i efteråret 2012, hvor der fra medlem-

mernes side blev givet klart udtryk for, at vores hjem-
meside ikke var tidssvarende.

Jeg håber den nye hjemmeside kommer til at 
opfylde alle de krav og ønsker, I har givet udtryk for. 

Mine åbningstider i sæsonen:
Fra 1. april til 31. oktober:
Mandag og torsdag kl. 9.00 -kl. 16.00
Tirsdag og fredag kl. 9.00-kl. 14.00
Onsdag kl. 9.00 - kl. 17.00

Jeg glæder mig til, der igen kommer liv i klubhuset, 
og ønsker jer alle en rigtig god sæson 2013. 

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

Golf Team Odder (GTO)
Dameholdet
Odders damer har haft en forrygende sæson i 2012. 
De blev vindere af deres pulje og derved kvalifice-
rede sig til oprykningsspillet. Oprykningsspillet blev 
afholdt på Jelling golfbane. Damerne klarede en flot 
3. plads ud af 13 kvalificerede hold. Kun 1 sølle slag 
fra den 2. plads der sikrede oprykning. DGU valgte 
dog at ændre reglerne således, at flere hold i den 
store vestkreds kunne rykke op, hvilket betyder, at 
Odder som puljevindere alligevel klarede oprykning. 
Damerne står i 2013 overfor Juelsminde, Lillebælt 
og Sct. Knud. Det skal blive spændende at se, om de 
kan videreføre det gode spil og sammenhold i 2013. 

4. division herrer
4. division herre havde præcis som damerne stor 
succes i 2012. Holdet formåede allerede inden sidste 
match at sikre oprykning til 3. division. Der er på 
holdet en super blanding af helt unge juniorer og 
erfarne spillere, der i løbet af sæsonen har bakket 
hinanden godt op. Dette har betydet et sammenhold, 
der ikke kun på 4.divisonsholdet, men i hele GTO 
har skabt en kultur, man ikke finder i mange andre 
golfklubber. Holdet møder i 2013 Give, Horsens og 
Juelsminde. Holdet har i 2013 fået tilgang af Nicolai 

Ladefoged fra Silkeborg, 
som er professionel 
golfspiller på Nor-
dic League. Derved 
har holdet fået en 
forstærkning af stor 
klasse. Vi glæder os 
til at følge Nicolai på 
Nordic League og på 3. 
division for Odder.

kvalifikationsrække herrer
Sæsonen må betegnes som en lidt skuffende sæson, 
der kun bød på 2 sejre ud af 6 mulige. Holdet måtte 
blandt andet se sig slået 2 gange af et stærkt Horsens 
hold. Der er dog bred enighed i truppen om, at dette 
resultat klart kan forbedres i 2013. Mange unge 
juniorer har fået muligheden for at prøve kræfter 
med elitegolf, hvilket har været værdifuldt og gør, at 
holdet står stærkere til 2013. Holdet møder i 2013 
Himmelbjerg og Aarhus Aadal.

Senior 3. division
Holdet spillede med om oprykning, men var i sid-
ste spillerunde afhængig af sejr over Frederikshavn. 
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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

Holst,
Advokater

Dette formåede holdet desværre ikke, men indtog 
dog en flot 2. plads i puljen med 8 points ud af 12 
mulige. I 2013 er holdet i pulje med Haderslev, Vejen 
og Himmerland.

Golf Team Odder i 2013
Sæsonen 2013 er allerede i skrivende stund i fuld 
gang med vintertræning i maskinhuset, og der er sket 
andre tiltag med nye træningsmetoder. I slutningen 
af januar var 17 GTO spillere mødt op til Powercross 
træning i Odder, hvor den stod på hård fysisk træning 
af hele kroppen. GTO har i 2013 fået samarbejde 
med fysioterapeut Jakob Strand Nielsen, der vil lave 
personlige træningsprogrammer til spillerne. Her-
rerne tager i marts på træningsweekend til Samsø, 
hvor der spilles matcher mod Samsøs elitespillere. Så 
alle holdene i Golf Team Odder går en spændende 
sæson i møde med forhåbentlig sportslige succeser 
samt et endnu større sammenhold, som med sik-
kerhed forplanter sig til endnu flere dygtige juniorer. 

Vores nye træner Christian Møller, har med sin 

entusiasme givet træningen et kæmpe løft, hvilket 
tydeligt ses på spillernes træningsindsats. 

Ib Nygaard har i slutningen af 2012 valgt at 
udtræde af GTO udvalget, og der skal lyde en stor 
tak til Ib for den kæmpe arbejdsindsats, han har ydet 
igennem årene.

Afslutningsvis skal der lyde en kæmpe tak til alle de 
sponsorer, der i 2012 har støttet Golf Team Odder og 
gjort det muligt at opnå de positive resultater. I har 
medvirket til, at Golf Team Odder har udviklet sig 
og vil udvikle sig i årene fremover. Trods en igangvæ-
rende finanskrise har de fleste af jer tilkendegivet et 
fortsat sponsorat i 2013. Det betyder utroligt meget 
for den positive udvikling der er i gang. Vi håber igen 
i år at se så mange som muligt af jer til GTO spons-
ormatchen den 17. maj 2013.

Følg med i Golf Team Odder på hjemmesiden 
www.golfteamodder.dk

På vegne af GTO udvalget 
Peter Forsberg & Kenneth Rosendahl
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ringMaster
Finalen i RingMaster 2013 afvikles i år på vores bane 
i Odder. Sidste år blev finalen afholdt på Himmel-
bjerget i fint vejr. I år bliver det 4. gang vi afholder 
RingMaster, og Odder Golfklub har hver gang været 
flot repræsenteret. To medlemmer i Odder er tidli-
gere blevet RingMaster. 

Det er Østjysk Golfring, der afholder årets Ring-
Master-finale, og det bliver den 18. august 2013 
med deltagere fra de 6 klubber i Østjysk Golfring. 
Der kåres en RingMaster i rækkerne A, B og C. Det 
er besluttet, at juniorrækken udgår på grund af ringe 
tilslutning.

Da RingMaster-finalen afholdes på vores ”hjem-
mebane” i år, mener jeg, at vi skal vise de 
øvrige klubber, at vi er fuldt repræsenteret 
i alle rækker. Hjemmebane-fordelen 
kan måske give os et par RingMaster-
titler. Jeg vil derfor opfordre til stor 
tilslutning til de 2 kvalifikationstur-
neringer:

Brillestudiets Turnering den 20. 
april 2013 og 

Superkioskens Pinseturnering 
den 19. maj 2013

De 2 turneringer har derfor en dobbelt funktion. 
Det er en almindelig klubturnering med præmier 
m.m. fra sponsoren, og er samtidig kvalifikationstur-
nering til RingMaster. Det er scoren i begge turne-
ringer, der tæller, og det er de 4 bedste i hver række, 
der går til finalen.

Finalen i ringMaster afvikles i 3 rækker:
A-rækken, HCP 0,0-17,9
B-rækken, HCP 18,0-27,9
C-rækken, HCP 28,0-42,0
og det er dit HCP på dagen, der afgør rækkeind-
delingen. 

Som tidligere oplyst, er Skanderborg 
Golfklub optaget i Østjysk Golfring i 

2013, og derfor bliver vi mange spil-
lere til finalen.

Sæt ✘ i din kalender for oven-
nævnte to datoer.

Med venlig hilsen
Erling Rovelt, 

formand for Styregruppen

R���M�����
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�
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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

Standerhejsning
og åbningsturnering

Søndag den 7. 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.

Standerhejsning
og åbningsturnering

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.
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klubmesterskaberne
Nu laver vi om igen

Men denne gang handler det heldigvis kun om 
enkelte tilpasninger i forhold til den form, der blev 
anvendt i forbindelse med klubmesterskaberne i 
august 2012.

Vi har lyttet til den kritik og de kommentarer, der 
er blevet fremsat, og disse kommentarer har i den 
korte form været:
• Der ønskes mulighed for at tilmelde sig i en ”yngre 

række”.
• Alle ønsker – uafhængigt af rækkeinddeling – at 

have mulighed for at kvalificere sig til hulspilsme-
sterskabet.

• Det er blevet fremført, at det er uheldigt, at resul-
taterne fra søndagens runde ikke påvirker hulspils-
kvalifikationen.

Der efterspørges starter fra 1. 
tee med mere end 8 minut-

ters intervaller for derved 
at opnå smidigere afvik-
ling af spillet (læs: min-
dre venten på banen).

Med udgangspunkt 
i ovenstående er det 

besluttet, at alle rækker i 
2013 spiller 18 huller såvel 

lørdag som søndag. Turneringen 
afvikles således uden ”cut”. 

Det samlede resultat efter søndagens 18 huller er 
afgørende for, hvilke spillere der kvalificerer sig til 
hulspilsmesterskaberne.

Som noget nyt er det besluttet, at der skal kåres én 
klubmester i hhv. damerækken og i herrerækken. Der 
vil derfor blive sammentalt scores for alle 36 huller 
og dette vel at mærke på tværs af alle rækker, og dette 

giver anledning til, at der ud over de normale ”ræk-
keklubmestre” kåres de to overordnede klubmestre.

Endvidere er det besluttet, at juniorerne spiller i 
juniorrækken, men alle andre deltagere gives mulig-
hed for at tilmelde sig i en række, hvor deltagerne er 
yngre end i den række, hvor man ellers er berettiget/
kvalificeret til at deltage i.

Beslutningen om at alle kun spiller 18 huller lørdag 
giver ”mere luft” i programmet, hvorfor flere derved 
kan få mulighed for at deltage, og tilsvarende kan 
vi sende deltagerne ud i 3-bolde med 10 minutters 
intervaller.

Så summa summarum vil vi i 2013 kunne kåre 
klubmestre som vi plejer, og vi vil endvidere kunne 
kåre en overordnet klubmester i hhv. dame- og i 
herrerækken, og alle uafhængigt af alder/rækketil-
hørsforhold får mulighed for at kvalificere sig til 
hulspilsmesterskaberne.

Og slutteligt skal det nævnes, at der arbejdes på at 
give mulighed for at deltage i fællesspisning lørdag 
aften – altså fællesspisning, ikke en fest, for der er jo 
mange, der skal tidligt op for at spille golf søndag 
formiddag. Deltagelse i denne fællesspisning er selv-
følgelig frivillig, men turneringsudvalget opfordrer 
til at så mange som muligt deltager i spisningen, og 
dette uafhængigt af om man har deltaget aktivt i spil-
let lørdag.

Med håb om en god sæson til alle

Hilsen
Turneringsudvalget
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Odder Golfklub
Inviterer til Golf & Burger

“Man siger det er svært at gentage en succes, 
men vi gør forsøget alligevel”

Åben alle dage fra den 15. april
og helt frem til den 31. oktober 2013 mellem kl. 10-16

Til glæde for alle intereserede kan vi tilbyde en oplevelse for 
en dag: 

Spil et par runder golf på klubbens par 3 bane og få 
efterfølgende serveret en dejlig burger i vores hyggelige café 
– Samlet pris kun 125 kr.

Tag familien, arbejdskolleger eller vennerne med ud i et 
skønt miljø. Golfudstyr kan vi også hjælpe med i dagens 
anledning.
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Vi håber sneen snart er væk, og det smukke forår er 
på vej, så vi kan sige velkommen til såvel nye som 
”gamle” medlemmer. En ny golfsæson venter 
med hyggeligt og rart sam-
vær om tirsdagen.

Hvem kan deltage i 
Ladies Section
Alle kvindelige medlemmer 
af odder golfklub over 18 år 
med max. handicap 40.

Kontingentet er kr. 400,- 
for sæsonen, gæstespillere kr. 
40,- pr. turnering.

Vi har ingen venteliste – alle 
er velkomne.

Nyt i år
Efter indførelsen af nyt handicap s y s t e m , 
har bestyrelsen besluttet, at for at en spiller kan få 
præmie i LS, så skal spilleren have et EGA-handicap 
samt på spilledagen have spillet og registreret EDS. 

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen
Tirsdag den 19. marts inviterer Henriette Pro Shop til 
åbent hus arrangement kl. 19.30.

Torsdag den 23. maj inviterer ”Mens Section” til 
hunnematch, hvor vi skal forsvare sidste års flotte 
sejr. Søndag den 2. juni arrangerer vi en endagstur til 
et sted i jylland.

Weekenden 14-15. september er der Ladies Section 
finale, hvis vi kvalificerer os. Alternativt arrangerer vi 
en endagstur, hvis der er tilslutning til det.

Vi starter op tirsdag den 26. marts kl. 16.30 med en 
9 hullers turnering med gunstart. Turneringsformen 
er texas scramble.

22

Ladies section 2013

Derefter er der fællesspisning og infor-
mationer for den kommende sæson.

Tirsdag d. 26. marts vil bestyrelsen 
være i klubhuset fra ca. kl. 15.00.

Mød op i god tid og få jer tilmeldt/
betalt.

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

Jyske bank: reg. Nr. 7250 Kontonr. 108956-8

Bestyrelsen glæder sig til at byde både medlemmer 
og sponsorer velkommen til en ny sæson med mange 
forhåbentlig 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

Fra sidste års hunnematch.

”gamle” medlemmer. En ny golfsæson venter 

af odder golfklub over 18 år 

Kontingentet er kr. 400,- 
for sæsonen, gæstespillere kr. 

Vi har ingen venteliste – alle 

betalt.

Fra sidste års hunnematch.
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Mens Section er klar til  
at tee og slå ud til en ny sæson
Vinteren er mørk, kold og lang. Men der er håb 
forude. Torsdag den 4. april starter den nye sæson i 
Mens Section.

Det er en klub i klubben, der igennem mere end 
20 år har samlet herrespillere i Odder Golf Klub 
omkring hyggeligt samvær kombineret med golfspil. 
Vi spiller i konkurrencer hvor alle kan være med hvis 
man opfylder betingelserne om at være over 18 år og 
spille i et handicap på max 36 slag.

Bestyrelsen for Mens Section håber at mange nye 
medlemmer vil tilslutte sig, og at selvfølgelig alle 
dem, der var medlem sidste år igen i år melder sig til. 
Der er plads nok til alle selv om Mens Section Odder 
allerede er en af de største i Østjylland.

Man kan melde sig ind ved at benytte tilmel-
dingsblanketterne, der ligger i klubben eller benytte 
hjemmesiden www.menssectionodder.dk til at læse 
nærmere. Kontingentet er 450 kr.

Bestyrelsen er på vej med årets program, der fore-
ligger i trykt form i god tid inden sæsonstart.

Det er vigtigt allerede nu at reservere weekenden 
den 14.-16. juni, hvor sommerudflugt finder sted.

Turen går i år til Hobro 
med golfspil på Volstrup 
og Mariagerfjord. 

Med i arrangemen-
tet er tre greenfee, to x 
3 retters menu, ro over-
natninger, 2 morgenbuf-
fet og to madpakker. Dertil 
kommer præmier og hyggeligt 
samvær i store mængder. Prisen for hele herligheden 
er 1.598 kr.

I forbindelse med torsdags-matcherne konkurreres 
der om præmier i de forskellige rækker, men der kæm-
pes også om at få en plads på holdet til ”De Uofficielle 
Østjyske Mesterskaber” – sidste år kendt som Stark 
Cup. I år skal slaget slås i Fredericia den 7. september.

I tråd med tidligere år er der et par bymatcher ind-
lagt. Horsens kommer på besøg hos os, og vi skal på 
besøg i Juelsminde. Og som sædvanlig skal den årlige 
Hunnematch mod Ladies Section afvikles. 

Alt i alt er der lagt om til en forrygende sæson i 
Mens Section. 

www.kontorhandel.dk
87-800-709
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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.

Det er bare om at komme ud af starthullerne den 4. 
april. Vel mødt!

Efter endnu en god sæson med mange oplevelser 
tager Men’s Section hul på en ny spændende – den 
20. sæson torsdag den 4. april 2013, hvor vi respekt-
fuldt vil bygge videre på mere end 20 års traditioner. 

Bestyrelsen vil arbejde for, at 2013 skal blive et 
godt år, hvor formålet med denne ’’klub i klubben’’ 
er, at kombinere golfspil på konkurrenceniveau med 
kammeratligt samvær uanset alder, handicap og andre 
biting. Endvidere er det hensigten at dygtiggøre og 
udvikle såvel rutinerede som urutinerede spilleres 
viden om golf- og etiketteregler gennem diskussioner 
baseret på oplevelser på banen.

Det betyder, at vi alle kan glæde os over med-
lemskab af en klub der på en og samme tid forener 
sportslige udfordringer med godt kammeratskab og 
hyggelig ”aftergolf”.

Mens Section skal igen i år på udflugt i juni. Sidste år 
gik turen til Vestjylland. Her er det captain Bent Kruse 
sammen med Poul Kejlberg og Preben Hingeberg på et 
teested på Trehøje golfbane.
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Seniorklubben
Det er nu 15. januar, og jeg har for anden gang måt-
tet skrive ”aflyst” på bloggen. Det er ikke det en for-
mand skal lave, men det beviser jo bare, at vi ikke har 
så meget magt over vejrguderne, som vi kunne ønske.

Der er dog noget vi må gøre godt, ellers ville der 
ikke være så mange medlemmer i klubben – og på 
ventelisten.

Ligegyldigt hvor vi kommer hen, er man forbavset 
over, at vi kan mønstre så mange medlemmer. Det er 
dejligt at tænke på når sneen daler. Men snart bliver 
det forår, så vi kan komme ud og ”lege” igen, og nyde 
hinandens selskab. 

Det var positivt at se den medlemsundersøgelse, 
DGU har lavet i Odder Golfklub. Blandt de mange 
besvarelser var der kun 3 personer, der var utilfredse 
med Seniorklubben. Lad os høre hvad det er man er 
utilfreds med, så vi kan rette eller forklare situationen.

Som jeg sagde ved generalforsamlingen, er jeg 
meget glad for vores samarbejde i udvalget. Det bety-
der meget, at man arbejder så godt sammen til gavn 
for de mange medlemmer, der kommer for at have en 
glad og spændende golfdag i Seniorklubben.

Heldigvis kom et nyt rejseudvalg på banen. De har 
forberedt 2 veltilrettelagte ture i 2013, som har fået 
stor tilslutning.

Dette års udflugtsprogram er nu på plads. Vi besø-
ger 3 spændende baner: Brande, Hammel og Tange 

Sø. Der er 2 gengangere fra 2012, men efter de posi-
tive tilbagemeldinger vi har fået fra medlemmerne 
om dem, vover vi gentagelsen. 

Brande er jo ny. Det bliver spændende at komme 
derned og se, hvad de kan byde på. Vi modtager 
gerne gode ideer til udflugter, for i løbet af sommeren 
begynder vi at forberede sæson 2014. Det er vigtigt 
at være tidligt ude, da det er svært at finde klubber, 
der er i stand til at modtage den flok spillere, som vi 
kan mønstre.

På opfordring fra Kræftens Bekæmpelse vil vi i 
foråret i Seniorklubben ”slå et slag ” for Kræftens 
Bekæmpelse. Vi har ikke besluttet hvilken onsdag det 
bliver, men det vil komme på bloggen. Det indsamlede 
beløb (startgebyr) vil gå ubeskåret til det gode formål. 

Vi starter den nye sæson onsdag den 3. april 2013 
med gunstart kl. 8.30, registrering og betaling kl. 
7.30 – 8.00. briefing og flaghejsning kl. 8.15.

Husk de nye tilmeldingsblanketter i korrekt 
udfyldt stand. Det er vigtigt med rigtige telefon nr. 
samt mailadresser, da vi ellers ikke har en chance for 
at komme i forbindelse med jer.

På snarligt gensyn. Forhåbentlig er foråret lige om 
hjørnet, så vi igen kan ses på vores dejlige bane.

På udvalgets vegne
Hans Henrik Conrad

STøT kLuBBENS ANNONcørEr
OG kLuBBENS SpONSOrEr

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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STøT kLuBBENS ANNONcørEr
OG kLuBBENS SpONSOrEr

det betyder noget for din og klubbens økonomi

Mandagspigerne
Sæsonstart mandag den 8. april

Mandag den 8. 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. 

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

Kontingentet er hævet til 350,- kr. For 9 huls spil-
lere er kontingentet 200,- kr. Gæstespillere betaler 
40,00 kr. pr. gang. I skal være opmærksomme på, at 
kontingentet i år skal indbetales via netbank senest 
den 30. april på konto: 1944 5368185991 med 
oplysning om medlemsnummer og navn.

Hvis tidligere medlemmer melder fra eller undlader 
at aflevere en tilmeldingsblanket/betaler kontingent, 
vil de der står på ventelisten – efter tilmeldingsfristens 
udløb – blive kontaktet. Ventelisten fra året før er 
gældende igen i år, og man optages efter rækkefølgen 
på ventelisten. Der er handicapbegrænsning på 45 for 
nye medlemmer.

Fra maj til oktober afleveres scorekort senest kl. 

8.00 med start 8.15, og i april og oktober senest kl. 
8.30 med start kl. 8.45.

Tilmeldingsblanketten vil være tilgængelig på man-
dagspigernes blog.

Arrangementer
Der er truffet aftale med Hammel og Moesgård om 
venskabsturneringerne: Mandag den 5. maj får vi 
besøg af Hammel og tirsdag den 13. august besøger 
vi Moesgård.

Udflugterne er endnu ikke endelig planlagte, men 
vil fremgå af turneringsplanen.

Arrangementerne vil blive annonceret ved opslag, 
på mandagspigernes opslagstavle og på bloggen. 
Udvalgsmedlemmerne er turneringsledere på skift.

Udvalget består af: 
Inga Bay Lange (formand)
Inge Rasmussen (kasserer)
Else Aunsholt (sekretær)
Hanne Niklasson
Emmy Bjertrup
Kirsten Jensen

På udvalgets vegne, Else Aunsholt
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Sammen
bygger vi professionelt 

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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Juniorafdelingen
Året 2013 bliver et spændende år for de 60 juniorer 
og 18 mini-juniorer, der er medlem af Odder Golf-
klub.

Vi har modtaget et stort sponsorat fra Super Kio-
sken i Odder, som gør det muligt at starte et nyt 
projekt op, hvor alle juniorer får mulighed for at 
blive endnu bedre til at spille golf. Det glæder vi os 
rigtig meget til at komme i gang med, og vil hermed 
endnu engang gerne takke Super Kiosken for at gøre 
det muligt.

Der er trænings opstart i uge 15. De enkelte 
træningshold og træningsdage er ikke helt på plads 
endnu, men kan findes på hjemmesiden primo marts.

Der bliver igen i år flere aktiviteter for juniorerne. 
Heriblandt kan nævnes:

• Fredagsturneringer
• Short Game
• Junior Cup
• Overnatning
• Sommer Camp

Derudover afholder vi en junior dag lørdag den 1. 
juni, hvor alle skoleklasser i Odder bliver inviteret til 
at komme og prøve kræfter med golfspillet. Der vil 
være div. konkurrencer og en heldig vinder et junior 
medlemskab for 2013.

Følg med på hjemmesiden, vores Facebook profil 
og på opslagstavlen i klubhuset. De vil være opdateret 
med de seneste nyheder og tilmeldinger. Endvidere 
kommunikerer vi også direkte med jer på mail. Hvis 
du ikke tidligere har hørt fra os så send en mail til 
ogk.juniorer@gmail.com

Vi kan sagtens være flere juniorer, så hvis I kender 
nogen, der gerne vil prøve at spille golf, så tag dem 
med ud i klubben. Husk at juniorer kun betaler ½ 
kontingent, hvis der er et voksent medlem i familien, 
der også spiller golf.

Vi ser frem til en rigtig sjov og spændende golfsæson.

Juniorudvalget

|   Advokat Erik Jensen   |   Holst, Advokater   |   Hans Broges Gade 2   |   DK-8100 Århus C   |
|   T,  8934 1114   |   M,  3010 2214   |   E,  eje@holst-law.com   |   www.holst-law.com   |

|   Advokat Erik Jensen   |   Holst, Advokater   |   Hans Broges Gade 2   |   DK-8100 Århus C   |
|   T,  8934 1114   |   M,  3010 2214   |   E,  eje@holst-law.com   |   www.holst-law.com   |
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Bliv synlig i lokalsamfundet

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

STøT kLuBBENS ANNONcørEr
OG kLuBBENS SpONSOrEr

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Murermester
Poul Verner Kristensen ApS

Bredkjærvej 34 · 8300 Odder

www.murermesterpvk.dk

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

Turneringer 2013
Inden længe står en ny sæson for døren. Med den 
følger også 13 officielle klubturneringer, klubmester-
skaber, frivillig turnering og Ringmaster Finale hvor 
Odder Golfklub i år er værter.

2012 var en rigtig god sæson, hvor vi havde det 
hidtil højeste antal deltagere i en sæson. Men vi kan 
stadig blive flere. 

Hvis du er interesseret i at spille med i klubturne-
ringerne, er det vigtigt, at du går ind under proposi-
tionerne for de enkelte turneringer. Der fremgår det, 
om f.eks. turneringen er åben for juniorer, eller hvor 
handicapgrænsen er for deltagelse. 

Der er f.eks. kun 2 turneringer, der ikke er åbne 
for juniorer, nemlig Kvickly-turneringen og Carls-
berg herreturnering. Mikkel/Matas dameturnering er, 
trods navnet, åben for juniorpiger.

Med de mange nye medlemmer fra 2012 kan vi 
også håbe på, at flere ”højhandicappere” har lyst til at 
deltage. De fleste klubturneringer er åbne for spillere 
op til hcp. 45. Check propositionerne og tilmeld dig 
så via Golfbox eller evt. i særlige tilfælde på opslag i 
klubhuset.

Velkommen til en ny sæson.
Vivi Grangaard
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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.

4 2. www.christensen-kjaer.dk

PLANTE & HAVE CENTER

RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER

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

STøT kLuBBENS ANNONcørEr
OG kLuBBENS SpONSOrEr

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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østjysk Golfring
Østjysk Golfring er i år blevet udvidet med en ny 

klub, idet Skanderborg Golfklub igen er kom-
met med. Det betyder, at vi nu kan spille 

fritspil på 6 baner for kun kr. 750,-. Ikke 
mange andre klubber kan tilbyde deres 
medlemmer 6 hjemmebaner for en 
banes kontingent + kr. 750,-

I 2013 har Odder Golfklub for-
mandskabet i Østjysk Golfring. 
Derfor er det også os, der som værter 
lægger bane til RingMaster turnerin-
gen den 18. august.

Husk når I møder op i de andre 
medlemsklubber at skrive jer ind i 

FRITSPILSBOGEN med jeres fritspils-
nummer. I Himmelbjergets Golfklub skal 

I dog huske at registrere jer på PROBOX 
X24 automaten, da de registrerer jer i denne 

automat og ikke i en fritspilsbog.
 

Niels Erik Hvillum

STøT kLuBBENS ANNONcørEr
OG kLuBBENS SpONSOrEr

det betyder noget
for din og klubbens økonomi

fritspil på 6 baner for kun kr. 750,-. Ikke 
mange andre klubber kan tilbyde deres 

FRITSPILSBOGEN med jeres fritspils-

✂

Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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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 1000 kr.: bonus på 10 %  
  

Fordele for dig:  
 Spar op til 10 %  
 Slip for at huske pungen før, under og 

efter runden  
  

For at oprette en konto skal du blot 
sende en mail til 

oddergolfcafe@gmail.com  
eller ringe 20 94 56 20. 

 
Vidste du at Cafeen også meget gerne 
slår dørene op for din fødselsdag eller 
anden form for privat arrangement. 

Vi leverer også gerne mad ud af huset. 
 

Henvend dig blot og få et godt tilbud. 
Eller gå ind på: odder-golfcafe.dk 

 
Med venlig hilsen  

Henriette 
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86 54 40 00

87 80 12 66

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

  Flag på for-ni          ·          Par 3 banen          ·          Afstandsmarkeringer

86 54 32 66

Danmarks
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trykkeri

Vi har en klar vision. Vi vil være
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HuSk!

Deadline for næste
nummer af Golfen er

den 23. juli 2013

www.oddergolf.dk
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