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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 den rigtige Golfsæson ved at være slut, vi har nu 
haft årets sidste turnering, men jeg håber at vi får en 
mild vinter uden meget sne, så kan vi stadig komme til 
at gå nogle gode runder golf.

Året som nu snart er gået, har budt på mange gode 
oplevelser. Vi har jo haft rigtig meget at se til, ikke 
mindst Christian Møller med de mange prøvemedlem-
mer vi har fået gennem begynder forløbet. og nu skal 
vi blot tage rigtig godt imod dem på den store bane, og 
have tålmodigheden med os.

Banen har også i år været rigtig flot. Vore greens 
har været så gode som aldrig før, takket være vore nye 
greenklipper. Desværre er 4.og 13. greens ikke blevet 
som vi alle havde håbet, det skyldes mange forskellige 
problemer, nu har de fred, så tror vi de bliver i orden 
til foråret.

Jeg har efterhånden skrevet og sagt mange gange: ret 
nu nedslagsmærker og læg turf på plads. Nu gør jeg det 
igen, for der er rigtig mange der ikke retter op, og hvis 
vi vil bevarer vor bane flot, så må vi hjælpes ad.

Nu hvor søen på hul 8 er blevet forskønnet med ny 
skråning, så er der ikke nogle store arbejdsopgaver på 
banen i 2013, så jeg håber vi kan få et år hvor vi kan 
nyde banen fuldt ud.

Vi kan også allerede nu begynde at tænke på, hvem 
vi hver i sær kunne finde som nyt medlem i 2013, så 
vi kan få lige så god en tilgang af medlemmer som i år.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle for 
sæsonen 2012, 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 2013
Deadline: 4. 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:
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: 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@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: Herluf Vestergaard



Kære golfer
Efter en travl men meget spændende og inspirerende 
første sæson i Odder Golfklub, er det på tide at eva-
luere og samle trådene. Et par af mine store ønsker 
er, at være synlig og et af omdrejningspunkterne og 
dermed en stor del af hele golfklubben. Dette har 
jeg ikke kunnet, som jeg gerne vil, primært grundet 
manglende tid og en presset kalender. Der er på bag-
grund af dette også gået en masse info tabt fra min 
side. Dette vil jeg meget gerne gøre noget ved, således 
du som medlem og golfspiller i Odder Golfklub, 
kan følge bedre med i hvad jeg render og laver, samt 
hvilke muligheder du har i forbindelse med træneren 
i klubben. Derfor varer det ikke længe, før du kan 
finde information om ALT, hvad jeg har på sinde. 
Dette gælder både træning, kurser, almen info, priser, 
rejser, shop, udstyr, værksted, nye tiltag, tilbud, tips 
og tricks, firma arrangementer, golf for sjov, gå til 
golf, fysioterapi, massage, fysisk, mental og taktisk 
info samt golfrelaterede artikler. 

For at gøre det nemmere for dig at finde hoved og 
hale i ovenstående temaer har jeg oprettet en hjemme-
side. Min nye hjemmeside www.danskgolfinstitut.dk er 
på trapperne, og du kan herigennem meget snart finde 
svar på mange af dine spørgsmål. 

Der vil ligeledes være et link på klubbens hjem-
meside www.oddergolf.dk under træner i menuen 
til venstre.

Hvad er Dansk Golf Institut?
Dansk Golf Institut ejes og drives af mig, Christian 

Møller. Dansk Golf Institut er ikke et nationalt fore-
tagende, men min egen virksomhed beliggende i 
Odder Golfklub. Dog samarbejder jeg tværfagligt 
med flere eksterne og professionelle eksperter, hvilket 
giver langt større mulighed for hele tiden at udvikles 
og herigennem udvikle dig som golfspiller. Instituttet 
har en nuanceret tilgang til golfsporten og vil gerne 
gøre golf til mere end 18 huller og en fadøl. Dog er 
det stadig vigtigt for mig, ikke at gøre golfsporten al 
for højtidelig. Det skal først og fremmest være sjovt, 
inspirerende og hyggeligt at gå til golf.

Jeg får mange henvendelser hvad angår shopdrift, 
grips og reparationer. Til info deler jeg shoppen med 
Henriette Schødt. Jeg tager mig af alt hardware (golf-
køller, jern og puttere), så skulle du have spørgsmål 
vedrørende udsyr, så tøv ikke med at kontakte mig. 
Ligeledes driver jeg et lille værksted i klubben, hvor 
jeg hurtigt kan hjælpe dig med både grips og repara-
tioner. Påsætning af nye grips og reparationer udføres, 
så du har dem til brug når nødvendigt.

På glædeligt gensyn på hjemmesiden og i klubben

De bedste hilsner
Christian Møller 

Old Game,  Modern Bre ed
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Mange nye golfere 
på vej ind i odder Golfklub
En udfordrende sæson med masser af dejlige nye menneskerEn udfordrende sæson med masser af dejlige nye mennesker

Lad mig sige det med det samme. Det har været en 
forrygende sæson omkring tilgangen af nye golfere 
til Odder Golfklub. Ikke mindre end 132 har været 
med på begynderforløbet her i 2012, og det er nok 
det største antal inden for de sidste 10 år. Ja, og det 
har været ved at tage pusten fra både træner, begyn-
derudvalg, vejledergruppen med flere. Men heldigvis 
kom vi forholdsvis godt ud på den anden side, med 
masser af erfaringer og med generel stor tilfredshed 
med begynderforløbet. 

undersøgelse har lært os meget
Tilfredsheden viste sig via den undersøgelse vi fik 
lavet med begynderne hen over sommeren. Den for-
tæller bl.a., at der generelt har været stor tilfredshed 
med begynderforløbet. Her får onsdagsmatcherne på 
Par-3 banen og den store bane, vejlederfunktionen og 
den individuelle træning høje scorer. Undersøgelsen 
peger også på, at vi bør optimere informationen, 
regelundervisningen og gruppetræningerne.

Vi var meget glade for, at der i undersøgelsen er 
rigtig mange, der udtrykker stor ros til klublivet og 
den måde de er blevet modtaget på. Et kendetegn 
for mange positive tilkendegivelser kan opsummeres 
i denne kommentar fra undersøgelsen:

”Jeg er blevet bidt af golfspillet og synes at der er et 
dejligt miljø i klubben.”

75 nye medlemmer indmeldt til 2013
Et andet og måske mere tydeligt signal om tilfredshed 
er nu blevet givet via begynderholdets indmeldinger 
som medlem i Odder Golfklub. Vi har været meget 
spændte på om tilsagnene fra undersøgelsen holdt, 
når der skulle kontingentbetaling op af lommen. 

Og vi er jublende glade for, at der på nuværende 
tidspunkt er indmeldt 75 nye medlemmer fra begyn-
derholdet 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 til næste år.

optimering af modtagelsen af nye golfere
Vi har allerede nu gang i planlægningen og optime-
ring af begynderforløb, onsdagsturneringerne, vejle-
dingen og særlige tiltag vedr. de 75 nye medlemmer. 
Vi kan allerede nu love, at der vil blive taget endnu 
bedre imod både begynderhold og de nye medlem-
mer, når vi kommer ind i det nye år.

Med store forventninger om en rigtig god sæson 
2013, vil jeg endnu en gang sige tak til de frivillige 
vejledere, begynderudvalget og vore dygtige medar-
bejdere for jeres indsats omkring nye folk i klubben.

Lynge Kjeldsen 
Formand for begynderudvalget og næstformand i 

Odder Golfklub
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www.nybolig.dk

Nybolig Odder

Rådhusgade 2 • 8300 Odder

Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566

E-mail: 8300@nybolig.dk

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

Det nye handicapsystem
Gælder kun for spillere med handicap 36,0 og derunder

Et stærkt forandret handicapsystem blev indført fra 2. 
juli 2012. De væsentligste ændringer for spillere med 
handicap op til og med 36 (handicapgrupperne 1-5) 
er, at det kun er muligt at blive reguleret i handicap 
i turneringer og ved at spille EDS, dog højest EDS 2 
gange pr. kalenderuge.

Systemet blev indført for at vi kan have det samme 
system, som alle andre medlemslande i European 
Golf Association. Formålet med systemet, er at den 
enkelte spiller får et mere retvisende handicap ved at 
bruge systemet.

Hvordan er det gået
Spillerne har taget godt i mod systemet. Rigtig mange 
spiller EDS og får registreret mange tællende scores. 
Klubberne i klubben har forholdt sig positivt til det 
nye system og har besluttet, hvordan det anvendes 
ved klubbernes turneringer. Så det ser ud til, at fun-
gere rigtig godt.

Registrering af scores/tast selv
Der er virkelig mange, der nu selv taster scores ind 
i GOLFBOX. Det synes vi er meget positivt. Men 
vi vil gerne have mange flere, der selv taster ind. 

Det er meget let og så får du det rigtige handicap i 
GOLFBOX, så snart din markør har godkendt ind-
tastningen. Det letter også handicapudvalgets med-
lemmer, når der skal tastes resultater fra de afleverede 
scorekort. Der er mange flere scorekort afleveret end 
tidligere, formentlig 3-4 gange så mange.

Vi har dog ingen planer om at reducere i den 
service, det er, at taste medlemmernes score ind i 
GOLFBOX.

4 tællende scores
For at beholde sit EGA-handicap i 2013 skal den 
enkelte spiller have registreret 4 tællende scores i 
GOLFBOX i kalenderåret 2012. Er der registreret 
mindre end 4 overføres EGA-handicappet ikke til 
2013. Spilleren får overført sit nuværende ”handicap”, 
men kan så ikke deltage i visse turneringer og kan ikke 
blive reguleret i handicap, hverken op eller ned.

Hvordan generhverves EGA-handicap?
En spiller kan altid generhverve sit EGA-handicap 
ved at registrere scores fra 3 tællende runder, EDS 
og/eller turneringer indenfor en periode på 6 uger. 
Ved længerevarende sygdom og skader kan EGA-
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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

handicap overføres, selvom der ikke er registreret 4 
scorekort. Det kan ske ved henvendelse til Handica-
pudvalget.

Årsrevision 2012
Ved årsskiftet gennemføres der i GOLFBOX en 
automatisk revision af den enkelte spillers handicap.          
Er der registreret mindst 4 tællende scores i dit sco-
rearkiv i GOLFBOX overføres dit EGA-handicap 
automatisk til 2013.

Er der registreret mindst 8 tællende scores deltager 
du automatisk i en revision af dit handicap. Det bety-
der, at dit handicap kan blive ændret, hvis det afviger 
for meget fra norm – scoren (se nedenfor). Hvis gen-
nemsnittet (medianen) af alle de tællende scores, der 
er registreret i dit scorearkiv afviger med mere end 
2,9 fra norm – scoren i tabellen nedenfor, reguleres 

dit handicap med 1. Hvis afvigelsen er større end 5,0 
reguleres dit handicap med 2. Er gennemsnitsscoren 
dårligere end normen forhøjes dit handicap. Er din 
gennemsnitsscore bedre end normen reguleres dit 
handicap nedad.

(Husk, det sker helt automatisk og du får besked 
direkte herom fra GOLFBOX, når revisionen er 
sket).

Spillere, der har lavere handicap nu end ved 
årets begyndelse, bliver ikke reguleret ved årsre-
visionen. Spillere, hvis handicap er mere end 1,9 
højere nu end ved årets begyndelse, bliver heller 
ikke reguleret.

Ole Willemann.
Handicapudvalget

Handicap <4,5 4,5-8,0 8,1-11,4 11,5-15,0 15,1-18,4 18,5-26,4 26,5-36,0

EASS 33 32,5 32 31,5 31 30,5 30

EASS = European Average Stableford Score (europæisk norm – score for spillere i de enkelte handicap grupper).

Norm – score:

7

Nr. 3 2012



8

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

Vigtige datoer MARTS APRIL MAJ

23.-24. marts
Naturdag

7. april
Åbningsturnering

8. april
Generalforsamling

14. april
Golfens Dag

201320132013APRIL2013APRIL2013

Nyt fra kontoret

Årsopkrævninger
Ligesom sidste år vil I inden længe modtage jeres 
årsopkrævninger. I modtager kun én faktura, men 
må gerne dele indbetalingen i to rater. I skal gemme 
fakturaen og genbruge den til indbetaling af anden 
rate 30. juni 2013. Man kan 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 2013. Som noget nyt er Skan-
derborg kommet med i ordningen. Fra 2013 er det så 
muligt at spille 5 baner for kr. 750. 

Dansk Golf. Bladet Dansk Golf (udgivet af DGU) 
vil fra 2013 ikke længere blive husstandsomdelt, 
men vil i stedet blive sendt til klubben hvor I så kan 
afhente det. 

Det vil dog være muligt, ved at tegne et abon-
nement der dækker portoen og håndteringen, stadig 
at få bladet leveret på jeres adresse. Dette sker ved 
henvendelse til DGU.

Kontoret holder lukket 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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pink cup 2012
Årets resultat af Pink Cup indsamlingen til brystkræftforskning blev 
igen en stor sucses. Trods krisetider kunne vi sende et stort beløb til 
det gode formål. Kr. 55.010,- er blevet sendt til Kræftens Bekæmpelse.

Også i år har der fra vores sponsorer været en stor opbakning til 
vores arrangement, derfor siger vi tusind tak til alle forretnings- og 
erhvervsdrivende

For uden deres støtte havde det ikke været muligt at opnå det flotte 
resultat.

Også en stor tak til alle medlemmer i klubben, tak til alle der har 
givet en hånd med alt det praktiske, – indsamling af gevinster – salg 
af lodder o.s.v.

På Pink Cup udvalgets vegne
Agnethe Kristensen.

Årets resultat af Pink Cup indsamlingen til brystkræftforskning blev 
igen en stor sucses. Trods krisetider kunne vi sende et stort beløb til 
det gode formål. Kr. 55.010,- er blevet sendt til Kræftens Bekæmpelse.

Også i år har der fra vores sponsorer været en stor opbakning til 
vores arrangement, derfor siger vi tusind tak til alle forretnings- og 

For uden deres støtte havde det ikke været muligt at opnå det flotte 

Også en stor tak til alle medlemmer i klubben, tak til alle der har 
givet en hånd med alt det praktiske, – indsamling af gevinster – salg 

På Pink Cup udvalgets vegne
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Nyt fra turneringsudvalget
Der har i 2012 været en fantastisk opbakning til 
turneringerne. Turneringsudvalget besluttede i efter-
året 2010 at udvide handicapgrænserne for at få 
flere medlemmer med i klubturneringerne. Allerede 
i 2011 var der væsentlig flere end de foregående år, 
men 2012 har været helt fantastisk, da ikke færre end 
1562 medlemmer har spillet klubturnering/klubme-
sterskaber.

Og uden vores trofaste turneringsledere kunne 
dette ikke lykkedes. Der er løbende udskiftning af de 
gamle garvede turneringsledere med nye, men dette 
forløber heldigvis uden problemer. Turneringslederne 
skal ofte afse det meste af en dag og der er derfor altid 
2 personer på til en gunstart og 4 til en turnering med 
løbende start. 

En stor tak til alle turneringsledere og andre der 
har givet en hjælpende hånd til f.eks. klubmester-
skaberne.

Vi har også i år haft vores trofaste sponsorer med. 
To nye sponsorer har vi fået i 2012. Superkiosken 
var sponsor til pinseturneringen og da der de foregå-
ende år var lidt sløjt med deltagere, måske pga. af den 
tidlige start, valgte vi i år at ændre starttiden. Det gav 
lige en løft på 36 deltagere! 

Ny sponsor er også Hørkram Foodservice som var 
sponsor til årets sidste turnering den 10. november. 
Et dejligt varmt glas gløgg var der sponseret til alle 
efter hul 9 og vi sluttede dagen af med andesteg med 
det hele, samt ris a’ la mande. Henriette sponserede 
man delgaven. En rigtig god dag som vi kan håbe at 
gøre til en tradition.

Af vores øvrige sponsorer havde Probiler igen 
Åbningsturneringen. Brillestudiet havde årets før-
ste turnering med løbende start, hvor der altid er 
mange deltagere der rigtig skal i gang med en ny 
sæson. Proportionerne for Odder Avis turnering er 
tilsyneladende en succes, idet den var fuldt booket. 
Generationsturneringen tog CobraPuma sig af. Også 

her var der flere deltagere end sidste år, men da det er 
en parturnering er der plads til mange flere. 

Aftenturneringen havde igen i år Montra Odder 
Parkhotel som sponsor. I år var det uden fællesspis-
ning bagefter, men vi kunne glæde os over at turne-
ringen alligevel var fuldt besat.

For første gang i mange år var Kvickly-turneringen 
uden efterfølgende aftenfest og det må siges at være 
en kæmpe succes. AK-computer havde øget deltager-
antal, det samme havde Matas/Mikkel turneringen 
der som sædvanligt blev afsluttet med modeopvisning 
fra Mikkel og Golfshoppen, mens Matas havde en 
konsulent til at fortælle om hårprodukter.

Ølsmagning eller ej. Det er glædeligt at deltageran-
tallet til Carlsberg Herreturnering igen er stigende.

Mørup Ure og Guld var lige som de foregående år 
rigtig godt besat. 

Da vi sidste år spillede Shop og Cafeturnering var 
det ikke alle der nåede de 18 huller inden mørkets 
frembrud. Og med 118 medlemmer på startlisten 
var det da også med en vis spænding, at turneringsle-
derne holdt øje med hastigheden på banen. Henriette 
gav gratis pølser efter hul 9 og det var en fantastisk 
succes. På grund af frost på greens fra morgenstun-
den, spillede alle rækker til blåt flag, hvilket måske 
også var med til at alle nåede ind inden mørkets 
frembrud. 

Turneringen for Frivillige hjælpere blev spillet 
efter samme koncept som de foregående år. Turne-
ringen er en påskønnelse til alle medlemmer i Odder 
Golfklub, som på den ene eller anden måde hjælper 
til med at få diverse opgaver løst. 

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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GolFENS DAG

Søndag den 14. april kl. 12-17

HUSK  at inviter familien, venner og bekendte ud til Odder Golfklub 
 og få samtidig en naturoplevelse med motion og samvær.

GolFENS DAG2013
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Forpremiere i Kvickly
Sidste weekend i februar 2013

Vi gentager succesen fra sidst og åbner den nye sæson 
med et par FANTASTISKE dage, hvor vi har præsentation 

af golfsimulator hos Kvickly Odder.

Kom forbi og test dine evner, for ALLE nuværende 
og ikke golfspillere.

Vi glæder os til at se jer alle

Vel mødt
Markedsføringsudvalget, Odder Golfklub

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk  ·  kontakt@houfysio.dk  ·  Tlf 86550545
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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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Tak for et godt år til alle juniorer
Traditionen tro sluttede vi året af med Ryder Cup 
i efterårsferien, hvor USA vandt, igen. Et par rigtig 
hyggelige dage med over 75 spillere. Til den afslut-
tende middag fredag aften, deltog 106 juniorer, 
søskende, forældre og bedsteforældre. Dejligt at se så 
mange til den traditionsrige afslutning på sæsonen. 

Igen i år havde vi fået rigtig flotte præmier til præ-
miebordet og ikke mindst nogle meget lækre startpak-
ker til alle juniorerne. Det var helt overvældende, så 
endnu engang en stor tak til vores mange sponsorer. 
I år kunne vi sige tillykke til Sebastian Wiis, der blev 
årets junior og Emil Fuglsang Graae der blev årets 
fredagsjunior.

I DGU’s landsdækkende turnering vandt vores U16 
B hold den indledende pulje, og var videre til lands-
finalerne der blev spillet i Randers Fjord Golfklub. 
Her deltog Emil Fuglsang Graae, Jonas Gammelby 
og Anders Calmar Jakobsen. De ramte desværre ikke 
dagen, men kom hjem, som det andet bedste hold i 
Danmark i deres årgang. Et stort tillykke.

Ryder Cup.

DR's Ramasjang var på besøg i september.

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. 
I september havde vi besøg af DR’s Ramasjang. De 
skulle filme til deres live program og havde bl.a. valgt 
Odder Golfklub. De filmede de 9-12 årige, mens de 
trænede og derefter udvalgte de to juniorer, som ugen 
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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

efter skulle dyste mod to fra Odder 
Skytteklub på Odder Bibliotek. Med 
stor opbakning fra vores seje juniorer 
løb William Vidar Kristensen og Ras-
mus Tropp med sejren og golfklubben 
blev en pokal rigere. Et rigtig sjovt 
arrangement, med stor tilslutning fra 
juniorerne.

Mini juniorerne har været meget 
aktive i efteråret og nogle er blevet 
rigtige juniorer. Et par onsdage har 
der været fællesspisning efter træ-
ningen og disse arrangementer har 
haft stor tilslutning.

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.

Der vil også komme nyt om træ-
nings tider for 2012 på facebook og 
på mail i løbet af foråret.

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. 

På juniorudvalgets vegne.
Henriette Wagtmann & Kenneth Rosendahl

Årets junior, Sebastian Wiis.
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Golf i Biffen… 
 
Biffen præsenterer i samarbejde med 
Odder Golfklub FILM & FOREDRAG 
 
Kom og hør Headpro Christian Møller 
fortælle om planer og tiltag i Odder 
Golfklub i 2013 og slut aftenen af med 
en gedigen golf-film på det store lærred! 
 
Arrangementet afholdes i Biffen Odder i 
februar – dato og film annonceres i ca-
feen og på hjemmesiden først i det nye 
år. 
 
Vel mødt til alle golfere! 
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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.

TLF. 87801266

HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER

ØSTERGADE 4, 3. SAL

8000 ÅRHUS C

TLF. 8780 1266 
FAX 8780 1277

WWW.ADVOHUS.DK

17

Nr. 3 2012



Mandagspigerne
Med afslutningsturneringen den 29. oktober sluttede 
golfsæsonen for i år og som sædvanlig var der stor 
tilslutning.

Trods blandet vejr sæsonen igennem har der været 
pæn deltagelse til vores mandagsturneringer. De 
enkelte turneringer er blevet afviklet uden de store 
kødannelser og 9 hullers spillerne har været flettet ind 
uden problemer.

Der har i sæsonen været afviklet vellykkede ven-
skabsturneringer med Hammel og Moesgård. Også 
vores udflugter til Mariagerfjord og Ådalen har været 
vellykkede.

På generalforsamlingen, der blev holdt i forlæn-
gelse af sidste mandagsturnering, aflagde formanden 
beretning og regnskabet blev godkendt. Klubben 
har 91 medlemmer og en venteliste, men der kom-
mer nye ind, når der er plads. Der skulle vælges nye 

medlemmer i stedet for Signe Clausen og Lis H. 
Mogensen der udtræder af udvalget. En stor tak til 
begge for veludført arbejde gennem de 3 år, de har 
siddet i udvalget.

Det blev vedtaget at udvide udvalget med yderli-
gere en person og følgende blev valgt: Emmy Bjer-
trup, Kirsten Jensen og Inge Rasmussen. Udvalgets 
sammensætning er herefter:

Inga Bay Lange, Hanne Niklasson, Else Aunsholt, 
Emmy Bjertrup, Kirsten Jensen og Inge Rasmussen. 
Udvalget vil senere konstituere sig.

Det sidste arrangement i år var juleturneringen 
den 19. november, hvor vi spillede Texax-golf med 
efterfølgende spisning og hygge.

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

Else Aunsholt

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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Sammen
bygger vi professionelt 

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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ladies Section
LS bestyrelsen takker alle medlemmer for en rigtig 
flot sæson, hvor vi vandt 3 ud af 4 bymatcher samt 
sikrede os at ”hunden” overvintrer i sin fine lyserøde 
kjole.

ladies Section finalestævne:
Vi spillede på Royal Oak golfklub for A-rækken og 
Vejen Golfklub for B –rækken.

Vi havde en hyggelig og munter weekend, hvor det 
sociale var i højsædet, med flotte individuelle resulta-
ter. Vi blev nummer 4 i både A og B rækken.

Vi glæder os til at se alle medlemmer igen, når sæso-
nen starter i 2013.

Resultaterne fra årets gennemgående 
turneringer:

A-rækken
1. Lisbeth Poulsen 117 point
2. Andrea Moreno 111 point
3. Anne Marie Vestergaaard 92 point
4. Katrine Pedersen 85 point
5. Lis Kjeldsen 84 point
6. Tina Lind 84 point
7. Anne Dorthe Kristensen 73 point

B-rækken
1. Birgit Nørgaard 120 point
2. Jane Kjær Jensen 113 point
3. Gunhild Møller 105 point
4. Kirsten Pagh 102 point
5. Carina Carlsen 92 point
6. Inge Marie Kristensen 63 point
7. Ellen Møller Kristensen 62 point

Hulspilsturneringen:

Vindersiden:
1. Susanne Jensen
2. Kirsten E. Pedersen

Tabersiden:
1. Birgit Nørgaard
2. Jette Koch

Electric:
A-rækken:
1. Lis Kjeldsen
2. Alice Kruse

B-rækken:
1. Kirsten Pagh
2. Gunhild Møller

Bestyrelsen vil gerne takke alle vore sponsorer , for 
en god sæson og godt Samarbejde. Vi håber at kunne 
fortsætte samarbejdet næste sæson.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Connie, Tina, Ellen, Rikke og Jytte
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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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Mens Section
Mens Section Odder er helt på toppen

Endnu en forrygende sæson for Mens Section 
Odder er afsluttet og der er heldigvis kun nogle få 
måneder til den 1. april, hvor Mens Section Odder 
tager hul på den nye sæson.

Odder kan bryste sig af, at have en af de allerstørste 
Men’s Section-afdelinger i Danmark. I år har 134 
spillet med i årsturneringen, og det er et meget impo-
nerende antal. At det er så højt skyldes, formentlig, 
at rigtig mange føler sig godt tilpas ved at spille 
under de afslappede former på almindelige torsdage. 
Heldigvis er der også mange, som synes det er godt 
at deltage i månedsafslutningerne med gunstart, hyg-

gelig golfrunde efterfulgt spisning afsluttende med 
præmieuddeling.

Alt i alt er det et koncept som har vist sit værd og 
som der ikke vil blive lavet om på næste år.

DGU’s nye regler vedrørende EDS og regulering 
betød, at man i Mens Section Odder vedtog, at man 
altid spiller EDS på torsdagsrunderne.

Det var i efteråret Odders tur til at arrangere Stark 
Cup, der er det nye navn for fir-klub-turneringen 
mellem Men’s Section afdelingerne i Fredericia, Vejle, 
Horsens og Odder. Den fandt sted den 1. september 
og Odders greenkeepere havde sat banen meget flot 
op. De andre klubbers spillere var meget imponerede. 

Her er det succesrige hold fra Odder Mens Section. Det vandt Stark Cup på hjemmebane den 1. september
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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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Tag på oplevelsestur i din egen 
baghave. Find inspiration 
til aktiviteter online.
Tilmeld nyhedsbrev på
visitodder@odder.dk

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

INSPIRATION TIL NYE OPLEVELSER...

✂

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

STøT KlubbENS ANNoNcøRER
oG KlubbENS SpoNSoRER

det betyder noget
for din og klubbens økonomi

Særligt over at greens blev klippet og hullerne flyttet 
imellem de to runder. Det er kun Odder, der kan 
den slags.

Odder var så ubeskedne at vinde turneringen. 
Odder hentede 16 point, Horsens 14, Vejle 9,5 og 
Fredericia 8,5. Det var anden gang i turneringens 
historie at Odder vandt. Første gang var i 2004, hvor 
vi vandt Damstahl-pokalen til ejendom.

På årsmødet sidst i september trak Finn Thuesen 
sig fra bestyrelsen. Han har været primus motor i 

at arrangere weekendturene i juni. De har alle årene 
været en meget stor succes, hvor deltagerne har haft 
gode golfoplevelser og masser af mulighed for socialt 
samvær. Finn har også stået for hulspils-turneringen. 
På årsmødet fik han stor tak for indsatsen. 

Som ny i bestyrelsen er Preben Hingeberg indtrådt. 
Bestyrelsen består derudover af captain Bent Kruse, 
kasserer Claus Bonde Mikkelsen, Niels Erik Hvillum, 
Per Thisted og Michael Moric.
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       Julefrokost   
       Odder Golfcafe  

 

Saml selv din julemenu 
• Hvide sild med karrysalat  kr. 25,- 
• Fiskefilet med remoulade kr. 25,- 
• Æg & rejer  kr. 25,- 
• Sylte med rødbede & sennep  kr. 25,- 
• Roastbeef m/remoulade og løg kr. 25,- 
• Hjemmerøget laks m/spinat  kr. 35,- 
• Gravede laks m/dillsauce kr. 35,- 
• Andebryst m/nøddesalat  kr. 40,- 
• Mørbradbøf m/bløde løg kr. 40,- 
• Lille engelsk bøf m/bløde løg kr. 45,- 
• Flæskesteg m/ rødkål kr. 30,- 
• Skinke med grønlangkål & brunede kartofler kr. 40,- 
• Frikadeller med rødkål  kr. 35,- 
• Æbleflæsk  kr. 30,- 
• Leverpostej m/bacon  kr. 25,- 
• Tarteletter m/høns i asparges  kr. 30,- 
• Udvalg af oste m/frugt kr. 35,- 
• Risalamande m/ kirsebærsauce kr. 30,- 

Brød og smør er inkl. i prisen. 

Minimum antal retter man kan bestille er 5 stk. 
Minimum antal pers, 10 pers. 

Vi kan levere lige til døren. Pris for levering er kr. 70,- pr. kørsel inden for Århus /Horsens område. 
Der er selvfølgelig også mulighed for selv at afhente. 

Ring og bestil på 8654 5451 / 2094 5620, og besøg også       
www.odder-golfcafe.dk 

Odder Golfcafe      –      Aakjærvej 200      –      8300 Odder      –      mail: golfshoppen@hotmail.com 
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Danmarks
bedste
trykkeri

Vi har en klar vision. Vi vil være

www.zeuner.dk

DESIGN / SKITSE / GENBESTILLING

RETTELSER:

KUNDE:

DATO:
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HuSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 4. februar 2013

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