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

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

w ww. bruhn. as

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

Odder Golfklub

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451
E-mail:
Hjemmeside:
Kontoret
Klubsekretær
Bestyrelse:
Formand
Niels Erik Hvillum
E-mail:
Næstformand:
Lynge Kjeldsen
E-mail
Kasserer:
Søren Casparij
E-mail:

E-mail: neh@turbopost.dk

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

Job/mobiltlf.:

8654 0829
neh@turbopost.dk

2381 0906

2320 7290
lyngekjeldsen55@gmail.com

Af Niels Erik Hvillum, formand

2145 1049
sc@casparij.dk

Bestyrelsesmedl.:

Privattlf.:

Gert Elkjær
E-mail:
Anne-Marie Vestergaard
E-mail:
Niels Vestergaard
E-mail:
Kenneth Rosendahl
E-mail:

4024 3059
gel@ideren.dk
3010 2202
3010 2202
amv@holst-law.com
4063 0322
4063 0322
niv@tdcspace.dk
2961 5604
abkers@almbrand.dk

Medarbejdere:

Privattlf.:

Pro/træner:
Christian Møller
E-mail:
Greenkeeper:
Max G. Hansen
E-mail:
Café og Proshop:
Henriette Schødt
E-mail:
Klubsekretær:
Karen Frederiksen
E-mail:

Nyt fra formanden

Job/mobiltlf.:

Job/mobiltlf.:

2946 3023
cm@danskgolfinstitut.dk
6166 5008
6166 5008
imaxgreenkeeper@gmail.com
8656 0059
2094 5620
oddergolfcafe@gmail.com
8655 8950
2680 8950
oddergolf@oddergolf.dk

Udvalg

Privattlf.:

Turneringsudvalg
Anne-Marie Vestergaard
E-mail:

Job/mobiltlf.:

3010 2202
3010 2202
amv@holst-law.com

Sponsorudvalg
Gert Elkjær
E-mail:

4024 3059
gel@ideren.dk

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

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm

www.zeuner.dk · 8746 4010

Kære alle
Først vil jeg byde jer velkommen til en ny sæson, som jeg håber
får en bedre start end i 2013.
Første store opgave i år bliver naturdagen den 29. marts. Det
er mit håb, at vi til den tid kan komme på banen, for der er som
sædvanlig mange opgaver, som der skal tages fat på. Der skal
ryddes op efter stormene ”Allan” og ”Bodil”, der skal pusles
omkring klubhuset, stierne skal rives, vi skal have fjernet alle
de cigaretskodder, der er dukket op i vinter og m.m. Jeg håber
at se rigtig mange til naturdagen. Husk det er hele lørdagen, og
så spiller vi 18 huller om søndagen.
Det er desværre ikke alle, der har været lige opmærksomme
på at passe på banen denne vinter. Det skal vi blive bedre til
at hjælpe hinanden med. For vi vil jo gerne have en flot bane
til sommer. Der er bl.a. blevet kørt meget tæt på 11. green
med vogne, og en spiller har endda kørt sin vogn tværs over
greenen. Det vil skåne greens meget, hvis vi alle holder vognene 2-3 meter fra greens.
Banen er vores fælles eje, så vi må alle være med til at passe
på den.
Banen har ikke været vendt i denne vinter, men vi overvejer,
om den skal tilbage til den vendte bane næste år. Jeg hører fra
mange af jer, der spiller vintergolf, at I hellere vil spille på den
vendte bane. Det er vi naturligvis lydhøre overfor.
Åbningsturneringen er den 6. april. Det er atter Pro-Biler på
Ballevej, der er sponsor til denne turnering.
Husk også at der er generalforsamling den 7. april og golfens
dag den 27. april. Inviter gerne nogle mennesker, som I tror,
kunne være interesseret i at komme i gang med at spille golf.
Der skal nok blive taget godt imod dem.
Til slut vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sæson.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Næste nummer udkommer primo august 2014
Deadline: 21. juli
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Bestyrelsens beretning 2013

Det er nok den sværeste start på en golfsæson, som
vi igen i 2013 prøve med Golfsimulatoren i Kvicklys
Odder Golfklub har haft i mange år. Der var sne på
forhal, men vejret var ikke rigtig med os. Det var
banen langt hen i april, og det var ikke noget rart syn,
meget koldt, så der kom ikke så mange, som vi havde
der mødte os, da sneen endelig forsvandt, og vores
håbet på. Men med den efterfølgende Golfens Dag
greens dukkede frem. De var alle angrebet af sneskimfik vi 63 begyndere i gang.
fra kr.
mel – store pletter som bare så håbløse ud. Vi måtte
Vort medlemstal er stadig tilfredsstillende, selvom
helt aflyse naturdagen, og også åbningsturneringen
der har været en del udmeldelser, og der er blevet flere
blev udskudt.
flexmedlemmer.
Men vores greenkeeper
mente
nok,
at
greens
skulle
Ved årets udgang havde vi 938 fuldtidsmedlemmer,
6 airbags, ABS, ESP med Hill Holder,
komme op at stå igen.5 Der
skulle blotnakkestøtter
noget maskinel
106 flexmedlemmer og 25 minijuniorer. Det er en
sikkerhedsseler,
foran
medindkøbt,
anti-piskesmæld
pleje til. En ny prikler
blev
og medog den i
lille tilbagegang i forhold til sidste år, så vi kan nu se,
ISOFIX-beslag.
næsten daglig brug og masser af topdressing, skulle
at de ældste af vores medlemmer stopper med golfdet nok lykkes.
spillet. Men der er trods vores sene sæsonstart spillet
Men det tog dog rigtig lang tid, før alle sårene formere end 35.000 runder golf på vores bane. Det er
svandt, og først da varmen igen kom, begyndte det
meget, meget højt i forhold til andre golfklubber.
store mekaniske arbejde at bære frugt. Det medførte,
Vi har i år haft stor glæde af vores trænerstab, hvor
at vi startede sæsonen meget sent og med manglende
Christian Møller fik ansat Christian Nygård, som
medalt
Start&Stop
greenfeeindtægter.TwinAir-motorer
Samtidig med
dette havde vi
dog samtidig havde en dag i Århus Golfklub og en i
sparer benzin i bytrafikken. Dualdrive™
ansat en ny chefgreenkeeper,
som
vi
efter
2½
måned
Skanderborg Golfklub om ugen. I fællesskab har de
servostyring med city-funktion gør
desværre måtte tageparallelparkeringer
afsked med grundet
samarbejdsgjort det rigtigt godt for både begynderne, eliten og
til en leg.
problemer. Max Hansen blev derefter konstitueret som
juniorerne, og der blev også plads til at træne ”alminchefgreenkeeper. Max fortsatte det mekaniske arbejde
delige” golfspillere. Det samarbejde ser vi frem til at
med at proppe og prikle, så hen over sommeren blev
fortsætte i 2014. Analyser fra DGU viser, at jo bedre
vores greens rigtig flotte igen. I oktober blev Max så
man er til golfspillet, desto længere bliver man ved
ansat som fast chefgreenkeeper, et job som han har
med at spille. Så selv om andre golfklubber skiller sig
Uanset om du er miljøbevidst, praktisk anlagt, bor i byen eller på landet, er mand, kvinde, ung, ældre, midt im
klaret til alles tilfredshed. En rigtig stor tak til hele vores
af med deres trænere, går vi den anden vej.
din nye bil, bør du opleve den nye Fiat Panda, når vi holder åbent hus i weekenden.
stab af keepere for det flotte arbejde I har udført.
Vi har igen i år haft mange turneringer. Der deltog
I 2012 fik vi mange begyndere i gang. Derfor ville
ikke så mange spillere ved de første 5 turneringer
som året før, sandsynligvis på
Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 23,8 km/l. CO2-udledning: 99 g/km. Den viste
bil er med
ekstraudstyr.
grund
af vores
dårlige greens. Til
gengæld var der flere deltagere til
de sidste
end det foregående
år. & Sønn
Jørgen Dawall
Valby Autoforum
A/S
Tangholm Hillerød A/S
Nellemann Roskilde A/S
Grønnevej
Spontinisvej
Frejasvej 40
Betonvej 1
Her5 skal der lyde en stor
tak til141
Virum
København SV
Hillerød
Roskilde
Åbningstider
Åbningstider
de sponsorer, der tlf:
har45
støttet
85 08 06
tlf: 36 17 alle
77 77
tlf: 48 26 45 33
tlf: 46 75 51 24
reservedele og værksted:
salgsafdeling:
Åbningstider
Åbningstider
op om turneringerne.
Mandag-torsdag
7.30-16.00
Mandag-fredag
9
Ballevej 12-14
Telefon Toyota
86 54 30 00
reservedele og værksted:
salgsafdeling:
Fredag
7.30-15.30
Lørdag
8300 Odder
Telefon Fiat/Ford 86 54 15 11
Ved
et godt Lukket
besøgt medlemsMandag-torsdag
Mandag-fredag 12
Ballevej
Telefonodder@toyota.dk
Toyota
86 54 30 00
Lørdag
og søndag 7.30-16.00
Søndag
Internet:12-14
www.probiler-odder.dk E-mail:
Fredag
7.30-15.30 blevLørdag
8300 Odder
Telefon Fiat/
86 54 15 11
møde i november
vores
Lørdag og søndag
Lukket
Søndag
1
Internet: www.probiler-odder.dk E-mail: odder@toyota.dk
forretningsplan for de næste tre

Pris:
99.993

Til hende, der bekymrer
sig om sikkerheden

Til dem, der bor i storbyen

HAR PLADS TIL ALLE SYNSPUNKTER – KOM TIL ÅBENT

N

Eneste miljøcertificerede
værksted i Odder

Eneste miljøcertificerede
værksted i Odder
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år godkendt. Planen er en forlængelse af tidligere
planer med fokus på banen som det vigtigste aktiv,
men også med en plan for økonomisk opsparing over
det næste par år.
Vort samarbejde i Østjysk Golfring er fortsat en
succes, ikke mindst fordi Skanderborg Golfklub er
kommet med, så man nu ved tilkøb af fritspilkort
faktisk har 6 hjemmebaner.
Alle klubber i klubben fungerer rigtig fint. Seniorerne har venteliste, men dette er blevet løst ved at VL1
er kommet godt fra start i år. Mandagspigerne, Ladies
Section og Mens Section har også alle stor deltagelse.
Mange nye anlægsarbejder er sat i gang i år. Østterrassen er gjort færdig. Den er blevet rigtig godt
modtaget, og den bruges nu næsten mere end vestterrassen. Her i efteråret gik udvidelsen af udslagshuset
så i gang. Der er nu mulighed for indendørstræning,
og der er to nye overdækkede udslagssteder. En udvidelse af parkeringspladsen er også iværksat, og også
en reetablering af stensætningen ved driving range.
Regnskabet er nu færdigt, og i bestyrelsen er vi
meget stolte over, at det udviser et overskud på
180.000 kr., selvom at vi manglede green fee indtægter i første halvår, og vi aldrig før har investeret så
meget i nye maskiner, og selvom vi har været nødsaget til at afskrive ekstraordinært på vores bygninger.

Når vi ser fremad, er der nogle væsentlige strategiske
områder, vi som klub skal fokusere på. Vi skal fortsat
gøre alt for at få nye medlemmer. Så spred rygtet om
vores gode klub. Vi kan reklamere så meget vi vil,
men vi ved, at det er den positive omtale, der giver
nye medlemmer. I skrivende stund ved vi endnu ikke
hvor lang tid, kommunen vil give os dispensation for
vores ikke lovligt opførte bygninger. Så vi må udvise
”rettidig omhu” og spare op over de næste år, så vi kan
forny vores bygninger.
Tak til Karen og Karsten for jeres store indsats på
hvert jeres område. Også tak til Christian og Christian for jeres indsats med at give råd og vejledning til
klubbens golfspillere. Tak til Henriette og hele hendes
personale for den altid hyggelige atmosfære, der er i
cafeen. Vi vil også gerne igen i år komme med en
stor tak til alle de frivillige, som altid møder talstærkt
op til alle opgaver. Også en kæmpe tak til vores
samarbejdspartnere og sponsorer og husk: Støt vores
sponsorer, de støtter jer. Tak til mine bestyrelseskolleger samt alle medlemmer for den store opbakning
og det gode samarbejde. Vi i bestyrelsen arbejder til
stadighed på, at Odder Golfklub skal være en klub,
hvor alle har det godt og er glade for at komme.
”Glade medlemmer skaber glæde”.

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk · kontakt@houfysio.dk · Tlf 86550545
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Udvalgenes beretning 2013
Sponsorudvalget
I 2013 har vi haft fornøjelsen at byde velkommen til
flere nye lokale sponsorer. Odder Barnevognsfabrik
sprang til som ny sponsor på hul 2, Byggefirmaet
JC Tegn & Byg overtog firmaet OBS og dermed
også halvpart i hul 9. Golf Team Odder (GTO) fik
tilsagn fra 3 nye sponsorer: Abacus, Tiltman og Juul
& Jessen. Odder Golfklub hilser alle sponsorater
velkommen og sender en stor TAK til alle de mange
trofaste og loyale sponsorer. Jeres engagement er som
altid helt uvurderlig, og vi håber, I vil være lige så
imødekommende i 2014.
Vi var igen heldige med vejret i forbindelse med
vores årlige sponsorturneringer. Golf Team Odder
afviklede deres sponsorturnering fredag den 17. maj.
Kvickly Odder blev en sikker vinder med IC-Result
på 2. pladsen og Montra Odder Parkhotel som nummer 3. Fredag den 9. august var det banesponsorernes
tur. Nordea blev årets vinder med Revisionsfirmaet
Chr. og Kjær på 2. pladsen. Efter begge turneringer
blev der serveret frokost i Golf Cafeen og dyrket
masser af netværk, samtidig med at de personlige
præstationer blev vendt en ekstra gang.

6

Golf Team Odder
Efter en spændende match i Kolding om oprykning
til 4. division, lykkedes det Odders herrehold i kvalifikationsrækken at blive nr. 2 og derved sikre sig
oprykning til 4. division. Stort tillykke til hele holdet,
der har haft en helt igennem forrygende sæson.
Odders 1. hold kæmpede med til det sidste om
oprykning til 2. division. Desværre måtte holdet
tage til takke med 2. pladsen i puljen, og forventes at
komme tilbage i år og igen spille med om førstepladsen i puljen.
Damerne har bevist, at de kan begå sig i 3. division
og sikrede sig en flot 2. plads i puljen. Dette må siges
at være godkendt i deres første optræden i 3. division.
Kom og få en hyggelig og spændende oplevelse
med klubbens dygtige elitespillere og støt holdene på
hjemmebane, når de kæmper for sejr/oprykning og
for Odder Golfklub.
Juniorafdelingen
Juniorafdelingen har haft en rigtig god sæson i 2013.
På landsplan melder DGU om store afgange af
juniorer, men i Odder GK har vi formået at fastholde

Nr. 1 2014
juniorerne og endda fået lidt flere til. Det er vi rigtig
glade for, men det kræver også, at der er gode tilbud
og gode træningsmuligheder til dem. I den kommende sæson arbejder vi derfor også på, at juniorerne
kan få flere træningstimer fordelt over flere dage.
Dette vil give en bedre tilknytning til klubben og en
bedre følelse af at ”gå til golf”.
Begynderudvalget
Det er først og fremmest gennem positive anbefalinger fra nuværende medlemmer, at nye får interesse
for eller bliver inviteret med på besøg i klubben. Men
også vores promovering i foråret i form af golfsimulator-dage sidst i februar i Kvickly, orienteringsmøde
i klubben sidst i marts og Golfens Dag midt i april
har været med til at skabe opmærksomhed om Odder
Golfklub i lokalområdet. En medvirkende årsag er
også alt det, man får med i et begynderforløb for
3.000 kr., og den omhyggelige information fra Karen
på kontoret, en fin indføring i ”Regler og etikette”
ved Tage Iversen, samt et knalddygtigt trænerteam
med Christian Møller og Christian Nygaard i spidsen
suppleret af Rasmus Wagtmann. Vi er godt tilfredse
med, at 63 nye golfere har været igennem begynderforløbet i 2013.
Begynderudvalgets hovedopgave er at gennemføre
de mange onsdagsturneringer, som afvikles både på
par 3 banen og den store bane. Her er vejlederfunktionen meget afgørende, især for de helt nye fra begynderforløbet og for de nye medlemmer, der spiller
deres første sæson. Vi er også meget glade for, at spillere der har været med i mange år, har lyst til at være
med om onsdagen. Det giver en rigtig god balance og
et flot møde mellem nuværende og nye medlemmer i
klubben. Og det giver ikke mindst en god stemning
ved matcherne, hvor samværet er i højsædet.
Undersøgelser og samtaler med nye spillere sender
to helt afgørende signaler:
1) Det skal være en god oplevelse at spille en runde
golf, hvis man skal trives som ny golfspiller i klubben.

2) Man føler sig som ny golfspiller de første 2-3 år.
Først herefter føler de fleste sig for alvor tilrette
med alt, hvad man møder i golfsporten af f.eks.
etikette og opførsel, tekniske udfordringer, regler
og uskrevne regler for spil og turneringsdeltagelse.
Vi kan være stolte over, at vi i Odder Golfklub heldigvis har masser af lyst, energi og evner til hele tiden at
arbejde med de to nævnte udfordringer, og samtidig
gøre det sjovt, rart og spændende for hinanden at
være med.
Der har gennem sæsonen været træning på hold,
og en del har benyttet sig af det opslag i klubhuset,
hvor man kan skrive sig på, hvis man mangler nogen
at spille med.
I juni fik vi en lørdag afprøvet en særlig turnering
for spillere med +36 i handicap. Der var ikke den helt
store tilslutning, men det blev en rigtig god golfdag
for deltagerne.
Tak til et godt arbejdende begynderudvalg, de
mange frivillige vejledere, og vore dygtige medarbejdere for indsatsen omkring nye spillere i klubben.
Turneringsudvalget
Sæsonen startede jo desværre med rigtig dårligt vejr
og senere store udfordringer med greens, hvilket
bevirkede, at naturdagen måtte aflyses, åbningsturneringen måtte rykkes, og at der alt for længe måtte
spilles til blå flag.
Ovenstående årsager har desværre været medvirkende til, at der i foråret ikke var så stor opbakning til
turneringerne, som vi har været vant til. Til gengæld
har der været helt overvældende opbakning til turneringerne i efteråret. Så samlet set har der været en lille
tilbagegang i tilmeldinger, men stadig en rigtig fin
opbakning til klubbens turneringer.
Alle turneringssponsorer fra sidste sæson valgte
positivt at fortsætte som sponsorer for vores turneringer i denne sæson, så vi har ligesom i 2012 haft 13
klubturneringer, klubmesterskaberne og en turnering
for de frivillige hjælpere.
7
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I 2013 kårede vi for første gang en overordnet klubmester, og det har der være god respons på. Propositionerne for klubmesterskaberne var dog ikke helt
optimale, hvilket vil blive ændret i 2014.
Turneringsledergruppen har haft den samme sammensætning i adskillige år, hvilket gør, at de har stor
rutine med hensyn til afvikling af turneringerne og
kontakten til vores sponsorer. I 2013 har vi fået fire
nye turneringsledere. Fremadrettet vil hver turneringsleder have 2-3 turneringer i sæsonen. Heri er
ikke medregnet den stab, der står til rådighed under
klubmesterskaberne, som strækker sig over to hektiske og lange weekender.

har haft nok frivillige til, at vi har kunnet bemande
alle ugens dage.
Baneservice udfører deres arbejde i henhold til
udvalgsbeskrivelsen, og i den forbindelse anvendes
ordensreglerne for Odder Golfklub. Der vil i 2014
blive ændret en smule på udvalgets opgaver.
Baneservice bliver generelt modtaget positivt ude
på banen. Deres tilstedeværelse er med til sammen
med medlemmer og gæster at passe på vores dejlige
golfbane.
På gensyn til naturdagen!
Niels Erik Hvillum

Baneservice
Baneservicemedlemmerne har også i 2013 ydet en
flot indsats. Vi har været i den heldige situation, at vi

Vigtige datoer

2014

29. marts 2014 – naturdag

6. april 2014 – åbningsturnering
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7. april 2014 – generalforsamling

27. april 2014 – Golfens Dag

GOLFBRILLER

med og uden styrke

Brillestudiet tilbyder en sponsoraftale, hvor klubbens
medlemmer kan købe golfbriller hos os med
25% rabat i sæsonen 2014

Rosensgade 50 · Odder · 86 56 06 66 · brillestudiet.dk
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Eliten Golf Team Odder (GTO)
Eliteholdene har fortsat gang i en kæmpe udvikling,
hvilket betyder, at flere spillere er med i træningsmiljøet, og alle bidrager med en konstruktiv og positiv
attitude. Dette gælder såvel nye som gamle spillere i
truppen.
Der er stor tilslutning til træningsmiljøet, der i
skrivende stund består af fysisk hård træning i det nye
indendørs center ved OK tanken i Odder. Miljøet
omkring eliteholdene blomstrer. Det betyder at rigtigt mange elitejuniorer og elitespillere bidrager aktivt
i det frivillige klubarbejde. Det er med bl.a. træning
af vores juniorhold og desuden bidrager mange af
spillerne som aktive medlemmer af forskellige udvalg
i klubben.
Træningen giver resultater, og det har den også
gjort i 2013. Kvalifikationsrækken herrer klarede
oprykning til 4. division, 3. division herrer kæmpede
med til det sidste om 1. pladsen, men måtte nøjes
med 2. pladsen i puljen. 3. division damer klarede
i deres første sæson at forblive i 3 division. Det har
således været en rigtig flot sæson for eliteholdene i
Oddergolfklub.

Den legendariske golfspiller Arnold Palmer i et
interview efter endnu en ”hole in one”: intervieweren
spørger til Arnolds utrolige held! ”DetGolfcafeen
er sjovt De
spørger! jo mere jeg træner, desto heldigere
er jeg”.
sørger
for
du ogmedlemmer
din mave har det godt.
Lad det så være en opfordring tilatalle
af Odder Golfklub. Det hjælper for eliteholdene i
Odder Golfklub at træne, så mon ikkeÅbningstiden
det også hjælMan. 11- spørg.
per for dig? 
Tir-søn 11-21.

Danmarksturneringen
Der bliver i år tilmeldt et ekstra herrehold - herrerne
Vidste du at cafeen
har således i 2014 et hold i hhv. kvalifikationsrækleverer mad ud af huset,
ken, 4. division og 3. division
damerne
har
samtog
afholder
festarrangementer
ligeledes et hold i 3. Vi vil i udvalget gernei opfordre
huset.
til at der støttes op om vore elitespillere, når der

dan
Vi har en klar vision...vi vil være

Golf Team Odder’s sponsorer:

Holst,
marks

Golfshoppen

bed
Ikas

Advokater

Odder Golfklub
Tlf: 86545451 / 20945620.

ste

Ny sensommer mode til damer & herrer.
Alt indenfor udstyr & meget andet .

I butikken medio August
Åbningstider.

trykkeri

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

annonce.indd 1
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Du er meget velkommen til
at kontakte os og få et tilbud.
Tlf: 8654 5451 / 2094 5620
Mail: Golfshoppen@hotmail.com

11/03/10 16:35:01

Man. lukket.
Tir-søn 11-17.
Har du spørgsmål/ bestilling.
Da kontakt os i butikken eller på mail.
Mail: golfshoppen@hotmail.com
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spilles turneringskampe på hjemmebane. Så mød
op til noget godt golf og en spændende atmosfære i
Odder Golfklub. På den måde giver I vores elitehold
de bedste betingelser for oprykning. Datoer for
turneringskampe findes på klubbens hjemmeside.
Peter Forsberg er stoppet som formand for GTO.
Vi vil i udvalget gerne takke Peter for det store arbej-

de der er lagt i udvalget de seneste år. Ny formand er
Kenneth Rosendahl.
Med ønsket om en rigtig god sæson til alle klubbens medlemmer.
På udvalgets vegne
Kenneth Rosendahl

Generalforsamling
Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
mandag den 7. april 2014 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 2014 og fastlæggelse af kontingent i 2015
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er Niels Erik Hvillum, Søren Casparij og Gert Elkjær
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.

Bestil et hjemmebesøg
af et firma, du kender,
og har vi leveret
kender vi jo også dig!
Vi servicerer det
Østjyske område.
Ring Vagn Christensen
7025 1188.

*GUVGFCOUICFG
*QTUGPU
Bang $CPI1NWHUGP
& Olufsen Horsens,
er en afdeling af Vagns
Radio
6NH 
JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
$CPI1NWHUGP
*GUVGFCOUICFG
*QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

www.bang-olufsen.com
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Cigaretskod
klæder ikke en golfbane
Vi har et medlem, der hvert år leverer brugte hylstre
fra fotofilm. Disse hylstre er virkelig praktiske til cigaretskodder. Hylstrene står til fri benyttelse i forhallen,
og jeg vil gerne opfordre jer kraftigt til at gøre brug
af disse.
Banepersonalet gør en stor indsats for at gøre vores
bane pæn og indbydende, så vær rare ikke at smide
jeres skodder på banen.
Karen
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Aarhus
Sønder Allé 3, 2. sal · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 3499
Odder
Holsteinsgade 19 · 8300 Odder
Tlf. 8780 1266
Viborg
Sct. Mathias Gade 66A, 1 tv. · 8000 Viborg
Tlf. 8726 2020

www.advohus.dk
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Golfens Dag 2014
Søndag den 27. april kl. 10-15
Det er med stor glæde vi igen i år kan invitere
til Golfens Dag, derfor vil vi opfordre jer alle til
at ta’ venner, kollegaer og familie med i Odder
Golfklub. Vi kan tilbyde en naturoplevelse og
prøver på egne evner.
Kl. 12.00 har vi fornøjelsen at præsentere Golftrickshow i verdensklasse

Karsten Maas kommer forbi med sit trickshow
i absolut verdensklasse, en uforglemmelig oplevelse.
Stor Rabat for et opstartsmedlemskab for hele
2014

GRATIS

Lodtrækning om et
opstartsmedlemskab
for hele 2014 blandt alle tilmeldinger på dagen.

Se mere på www.oddergolf.dk
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Nyt fra kontoret
Årsregnskab og budget:
Ligesom de tidligere år vil regnskab, budget og estimat blive lagt på hjemmesiden, når de er klar.
Årsmærker
Årsmærkerne kan afhentes i klubhuset, når de
kommer fra bogtrykkeren. Stor tak til Zeuner der
endnu engang sponserer mærkerne.
Fritspil 2014:
Ordningen med fritspilskort til Skanderborg, Horsens, Himmelbjerget, Juelsminde og Hedensted fortsætter. Prisen i 2014 er kr. 800.
Kortet skal bestilles og afhentes på kontoret.

ben har en mulighed for at trække på disse (selvfølgelig inden for rimelighedens grænser).
Vi har allerede rigtig mange, der give en hånd med
i alle mulige sammenhænge, men der kan jo sagtens
gå flere rundt, der gerne vil hjælpe.
Jeg skal derfor opfordre til, at I sender en mail til
oddergolf@oddergolf.dk med medlemsnummer og
navn, så vil jeg opdatere kartoteket med jeres mailadresser.
Når der så opstår en opgave, der skal løses, er ideen
at sende mail til alle, og høre om nogen har lyst og
mulighed for at hjælpe.
Jeg håber at høre fra rigtig mange af jer.
Jeg glæder mig til, der igen kommer liv i klubhuset,
og ønsker jer alle en rigtig god sæson 2014.

Frivillige hjælpere
Flere medlemmer har opfordret bestyrelsen til at
opdatere kartoteket over frivillige hjælpere, så klub-

Mange hilsner
Karen

www.kontorhandel.dk

87-800-709
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Forpremiere i Kvickly
Fredag den 14. og lørdag den 15. marts 2014
Vi gentager succesen og åbner den nye sæson
med et par fantastiske dage, hvor vi har
præsentation af golfsimulator i forhallen hos
Kvickly Odder.
Kom forbi og test dine evner, for alle nuværende og ikke golfspillere.

Lodtrækning om et GRATIS opstartsmedlemskab for hele 2014 blandt alle ikke registrerede
golfspillere.
Vi glæder os til at se jer alle.
Vel mødt
Markedsføringsudvalget
Odder Golfklub

Nybolig Odder

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

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

Vi udfører alt
i tømrer- og
EL-arbejde
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.

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

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

– Har altid en specialuddannet elektriker
med servicevogn klar til en hurtig og effektiv service
ved enhver el-opgave

Rådhusgade 96 · 8300 Odder · tlf 86 54 29 11
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Golfhæftet 2014
Igen i år er der mulighed for, at Odder golfklubs
medlemmer kan erhverve Golfhæftet til en særdeles
fordelagtig pris. Med et fælles koordineret indkøb
kan vi opnå en fordelagtig indkøbspris, som kommer
medlemmerne til gode.
Golfhæftet har i 2014 aftale med over 500 golfklubber i 6 forskellige lande, og der er halv pris på
green fee.
Klubberne der er med i golfhæftet fordeler sig med:
i Sverige 210, i Danmark 95, i Spanien 74, i Norge
69, i Tyskland 40, og i Portugal 30 golfklubber.

På klubbens hjemmeside og på opslagstavlen finder
I alle oplysninger vedrørende bestilling m.m. af
golfhæftet.
Det er igen i år Preben Hingeberg, der står for
koordination og modtagelse af bestillinger samt betaling for hæftet.
Har du spørgsmål, eller ønsker du at bestille golfhæftet, kan du henvende dig til Preben Hingeberg på
e-mail ph@jobmaster.dk
Bestilte Golfhæfter kan afhentes hos Karen på
klubkontoret.

Murermester
Poul Verner Kristensen ApS
Bredkjærvej 34 · 8300 Odder
Kontor: 86 54 34 28
Søren: 20 67 56 59
www.murermesterpvk.dk
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Odder Golfklub
Inviterer til Golf & Burger
Igen i år kan vi tilbyde alle interesserede
en oplevelse for en dag
Åben alle dage kl. 10-16 fra den 12. april
og helt frem til den 26. oktober

Spil et par runder 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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Handicap status 2013
Et helt år er nu gået med det nye handicapsystem.
Medlemmerne har i vid udstrækning brugt systemet,
som det er tiltænkt.
Der har været rigtig mange afleverede scorekort
og mange selv-indtastede scores. Vi håber, at mange
golfspillere har fået et handicap, der passer til deres
golfkunnen.
Årsrevisionen er gennemført, og statistikken kan
ses nedenfor. Resultatet er flot set i forhold til sidste

år, hvor der var 500 eller ca. 60 %, der ikke deltog
i årsrevisionen, fordi der var registreret mindre end
8 scores. I 2013 er tallet reduceret til 234 ca. 28 %.
Medlemsstatistik
Nedenfor en oversigt over medlemmer i Odder Golfklub fordelt på handicapgrupper. Statistikken er fra
Fortsættes side 22

Årsrevisionen 2013
Liste

2012

2013

Mindre end 4 registrerede scores

284

189

Mindre end 8 registrerede scores de sidste 2 år

216

45

58

43

142

352

Medlemmer der har opnået handicap 36 i 2013
Medlemmer der ikke er reguleret i handicap
Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 ned

15

48

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 ned

10

20

Medlemmer der er reguleret 1,0 op

55

61

Medlemmer der er reguleret 2,0 op

68

69

Total antal medlemmer der har deltaget i årsrevision

848

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

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

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.

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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januar 2014, og viser et lille fald i antal medlemmer i
forhold til opgørelsen på samme tid sidste år. Der er
tale om et fald på ca. 30 medlemmer.
Inden for handicapgrupperne er der meget små
forskydninger. Så selvom der er rigtig mange, der har

spillet EDS i den forløbne sæson og mange, der har
fået korrigeret handicappet, viser det sig stort set ikke
i den samlede statistik.
Så vores handicap var måske alligevel ikke helt ved
siden af.
Vi ser frem til en rigtig god sæson i 2014.
Handicapudvalget, Ole Willemann

Medlemsstatistik januar 2014
Handicapgruppe

2013 I alt

Gruppe 1: Under 4,5
Gruppe 2: 4,5-11,4
Gruppe 3: 11,5-18,4
Gruppe 4: 18,5-26,4
Gruppe 5: 26,5-36,0
Klubhandicap: Over 36
I alt

13
75
185
275
305
225
1078

Kvinder
1
6
27
72
158
109
373

Mænd

2014 alt

15
63
149
201
142
106
676

16
69
176
273
300
215
1049

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe *
Aldersgruppe

Kvinder

Under 25 år
25-60 år
Over 60 år
I alt

84
407
587
1078

8
123
242
373

Mænd
71
273
332
676

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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I alt
79
396
574
1049
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R

RingMaster 2014

Følgende turneringer er kvalifikationsgivende til
RingMaster 2014:
26. april 2014 Brillestudiets turnering.
3. maj 2014 Odder Avis holdturnering (dit individuelle score).
25. maj 2014 Pro Christian Møller turnering.
Dit underskrevne scorekort, som indleveres til turneringsledelsen, fra hver af ovennævnte turneringer, vil



indgå i det samlede
resultat for kvalifikation til RingMaster. Dit scorekort
har dermed en dob

    
belt funktion, da det
G
både er resultatgivende
for hver klubturnering, og
tillige indgår som kvalifikation til RingMaster 2014.
Finalen i RingMaster for de 6 klubber i Østjysk
Golfring afvikles i 3 rækker. A-rækken for spillere
med hcp 0,0-17,9, B-rækken for spillere med hcp
18,0-27,9 og C-rækken for spillere med hcp 28,042,0. Hver række er for både damer og herrer. Det
er spillerens hcp på finaledagen, der afgør rækkeplaceringen.
Jeg håber hermed, at mange medlemmer i klubben
vil deltage i kvalifikation til RingMaster, så klubben
bliver godt repræsenteret på finaledagen i Horsens.
Der betales ikke greenfee til finalen, og klubben
betaler for den efterfølgende bespisning.
Erling Rovelt
Styregruppen

Ø

Der vil ske ændringer i afviklingen af RingMaster
turneringen i 2014. Finalen er i år flyttet til den
24. august 2014 på Horsens Golfbane. Årsagen er
Europatouren Made in Denmark, som afvikles i uge
33 på banen i Himmerland.
Det er endvidere besluttet, at der i 2014 bliver 3
kvalifikationsturneringer i klubben, og hver spillers
bedste score i 2 turneringer er tællende. Den spiller,
som vælger at deltage i alle 3 kvalifikationsturneringer, har mulighed for at fravælge scoren i den dårligste
turnering. Hvis en spiller kun har mulighed for at
deltage i 2 kvalifikationsturneringer, er scoren i disse
2 gældende.

Turneringsgolf
for seniorer og veteraner
Hvis du har interesse i at spille turneringsgolf, så klik ind på Turneringsgolf
på klubbens hjemmeside og se hvordan du kommer videre.
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TrackMan i Odder Golfklub
Banebrydende teknologi er landet i Odder Golfklub
hos Dansk Golf Institut v. Christian Møller.
TrackManIIIe hedder det nye vidunder, der gør det
muligt at fjerne al tvivl og dermed sikre at intet overlades til tilfældighederne, når dine golfkundskaber
skal analyseres.
TrackMan A/S er et dansk firma, der udvikler,
fabrikerer og sælger 3D teknologisk måleudstyr.
TrackMan A/S er en af verdens førende inden
for datamålinger af både boldflugt og golfkølle, og
virksomheden har sat standarden for nøjagtighed og
præcision.
TrackMan måler hele boldens flugt ved alle typer
af slag (fra 1 til 360 meter) og finder landingsområdet
ned til en 1 meters nøjagtighed.
TrackMan viser, med det samme, slagets faktiske
3D bane sammen med 26 impact- og boldflugtsdata.
En sjovere, mere inspirerende og grundigere
træning
TrackManIIIe indeholder muligheder, der overskrider
alle forventninger. Ikke kun kan den måle meget præcist, så din træning bliver sjovere og mere fuldendt.
Den kan også bruges i forbindelse med fitting af nyt
udstyr. Så skal du have ny driver eller finde frem
til dine nye jern, så er TrackMan sagen. Derudover
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bliver det også meget nemt at finde frem til dine
længder med hver golfkølle.
Find mere info på www.danskgolfinstitut.dk vedrørende dine muligheder omhandlende fitting, træning,
booking og priser.
Data- og videoanalyse
af både golfkølle og bold
TrackMan er som nævnt garant for præcis dataanalyse
af bold og golfkølle, men når golfteknik og forståelse
skal forbedres, er den visuelle del af selve golfsvinget
også et vigtigt parameter. Også her giver TrackMan
fantastiske muligheder. Det er nemlig muligt at

Nr. 1 2014
forene både data- og videoanalyser på én og samme
skærm. Dermed får du som golfspiller de benhårde
facts i form både af data og video. Meget bedre feedback kan vi vel ikke ønske os?
TrackMan er ikke kun for elitegolferen
TrackMan har for de fleste golfere et ry som værende
kun for de gode golfspillere. Ingen tvivl om at maskinen
yder en stor hjælp når små detaljer, som øjet ikke kan
se, skal analyseres. Derudover vil den bedre spiller
oftest stille større krav til præcision, hvilket maskinen
også klarer til perfektion. Men argumenterne stopper
så småt her, for TrackMan er meget mere end det.
Først og fremmest er det en yderst simpel måde at
vise og selv se, hvordan du performer lige nu og her.
Derudover gør den træningen og eventuelle svingændringer lettere at gå til, da både data og video er let
at gå til. Det behøver således ikke længere at være de
besværlige og til tider umulige svingændringer, der skal

have fokus, men blot en linje der skal have en anden
farve eller et plus i stedet for et minus. Alt sammen
med øjeblikkelig feedback i form af data og billeder.
Derudover er TrackMan særdeles populær og brugbar i forhold til indendørs golf, firmadage, konkurrencer, matcher og lignende tiltag for klubgolferen og
dermed hele golfklubben.
Vi vil ligeledes bestræbe os på at lade TrackMan
være en fast del af undervisningen, så den ikke fungerer som et tilkøb, men blot en naturlig gevinst ved
at træne hos Dansk Golf Institut i Odder Golfklub.
Med andre ord er maskinen for alle!
Nye indendørs faciliteter
Som noget ekstraordinært fungerer TrackMan både
inde og ude. Dermed bliver det også meget sjovere og
givende at træne indendørs i de kolde vintermåneder.
Fortsættes side 26
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Odder Golfklub har lejet sig ind i den gamle Kvick
kiosk ved OK tanken, så nu er der ingen undskyldninger for dårligt vejr og muligheder for golf vinteren
over.
Vi tilbyder både hold og individuel træning, så
hold øje med www.danskgolfinstitut.dk og www.
oddergolf.dk og læs mere om dine muligheder. Der
er allerede godt gang i holdtræningen, og vi vil meget
snart slå nye hold op.
Skulle du have specielle ønsker, hører vi også gerne
fra dig.
Der er også åbent for selvtræning. Dette dog på faste
tidspunkter, som du kan finde på www.oddergolf.dk.
Vi ser frem til den kommende sæson, og glæder os til
at vise dig vores nye maskine i det nye træningsstudio
på træningsbanen i Odder.

De bedste hilsner fra
2 x Christian
Dansk Golf Institut

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Sammen
bygger vi professionelt
Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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Juniorafdelingen
Så er vi nået til et nyt år og en ny golf sæson.
Mens vi er ved at planlægge 2014, kan vi se
tilbage på 2013, hvor vi bl.a. udvidede aktiviteterne for vores juniorer. Det blev muligt at
spille turneringer i november og december,
hvilket var en stor succes, hvis vi måler på den
massive tilslutning der var.
Vi sluttede året med en juleaften-turnering,
hvor 26 af vores juniorer og deres forældre/
bedsteforældre deltog. I meget kraftig vind
og en bidende kulde blev der
spillet 9 huller. Bagefter
var der varm kakao og
sodavand. Selveste julemanden kom også forbi,
og han havde gaver med til
alle juniorerne. Alle fik en
lækker hue fra Puma.
Juniorafdelingen havde
generelt en rigtig god sæson
i 2013.
På landsplan melder DGU
om store afgange af juniorer,
men i Odder GK har vi formået
at fastholde juniorerne og endda
fået lidt flere til. Det er vi rigtig
glade for, men det kræver også,
at der hele tiden er gode tilbud og
gode træningsmuligheder.
I den kommende sæson arbejder vi derfor også
på, at juniorerne kan få flere træningstimer, fordelt
over flere dage. Dette vil give en større tilknytning til
klubben og en bedre følelse af at ”gå til golf”.
Her ved den kommende sæsons start, har vi 65
juniorer og 20 mini-juniorer i Odder GK. Vi vil rigtig gerne være flere, så hvis I kender nogle, der gerne
vil prøve at spille golf, så tag dem med ud i klubben.
28

For flere af vores elite juniorer er det sidste år, de kan
spille som junior. Derfor vil vi gerne have, at flere af
de øvrige juniorer bliver bedre og bedre, så vi også
fremover har juniorer med i de bedste rækker og i de
store turneringer. En opfordring vil derfor være, at
vores juniorer deltager i rigtig mange turneringer i år.
En god måde at blive bedre på, er at spille så meget
som muligt og gerne på flere forskellige baner.
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Der er træningsopstart i uge 15. De enkelte
træningshold og træningsdag er ikke helt på
plads endnu, men kan findes på hjemmesiden primo marts.
Alle informationer vil igen i år være at finde
på vores hjemmeside, og vores Facebook
profil. Endvidere vil vi fortsætte med at sende
nyhedsbreve ud til alle medlemmer af juniorafdelingen med jævne mellemrum.
Med ønsket om en god golfsæson.
Juniorudvalget

Bliv synlig i lokalsamfundet

Rosensgade 15
8300 odder
tlf. 86 54 10 11
fax 86 54 10 97
annoncer@odderavis.dk
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Seniorklubben
Velkommen til foråret
Så bliver det lysere i vejret og det trænger vi da også
til. Ja, i et par måneder har det næsten ikke været lyst
om dagen, og kun de glemte julebelysninger har kunnet holde humøret oppe på mange.
Efter et par dejlige dage med solskin, bliver man jo
inspireret til at komme frem med planer og tanker for
den nye golfsæson.
Vi starter på den nye sommerplan onsdag den 2.
april, hvor vi glæder os til at se jer alle igen. I den
forbindelse skal jeg lige sige, at der på hjemmesiden
i marts vil blive lagt en tilmeldingsblanket som vi
plejer. I hele april vil nuværende medlemmer have
fortrinsret som sædvanlig, og så snart vi i udvalget ser,
hvor mange nye medlemmer der vil blive plads til, vil
disse blive kontaktet straks efter 1. maj med tilbud
om medlemskab i seniorklubben.
Vi har lagt planer for den kommende sæson, som
vi glæder os til.
Der har været efterspørgsel om en opfølgning af
”Hjertestarter kurserne”, det vil vi forsøge at passe ind
i løber at foråret efter opstarten af sæsonen.

Vi har planlagt 3 udflugter:
21. maj. Udflugt til Hammel Golfklub.
25. juni. Udflugt til Tange Sø Golfklub.
17. sept. Udflugt til Fredericia Golfklub.
Der er også planlagt venskabsmatcher:
7. maj. Match i Horsens.
11. juni Hjemme mod Skanderborg.
3. sept. Hjemme mod Juelsminde.

✂

Vi vil igen i år lave en match til fordel for Kræftens
Bekæmpelse, som vi havde så god respons på sidste
år, hvor vi afleverede 10.500 kr. til det gode formål.
Vi håber at der vil komme mange flere deltagere
til denne match med så mange fine præmier. Hele
startgebyret går jo til Kræftens Bekæmpelse. Vi spiller
denne match den 27. august med forhåbentlig dobbelt start på alle huller.
Udvalget er glade for det program, der er lagt, og så
må vi jo bare håbe på, at vejret giver os grund til også
at smile. Sommerplanen bliver lagt på hjemmesiden
i marts måned, så der ikke bliver den store forvirring
med to planer på samme tid.
I år vil vi for første gang prøve at udnytte alle par 3
hullerne til ”nærmest flaget”. Det giver jo nye udfordringer for alle, da det vil skifte, hver gang vi er på
banen. Dette gøres, da vi har hørt, at der vil blive sat
kasser op på alle hullerne, så vi ikke skal have plastkasserne stående ved greens.
Velkommen til en ny golfsæson i seniorklubben.

Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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På udvalgets vegne
Hans Henrik Conrad
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Mandagspigerne 2014
En ny golfsæson er lige om hjørnet, og vi starter op
mandag den 7. april 2014.
Vi spiller 18-hullers stableford. Derefter er der
kaffe og ostemad samt information angående den
kommende sæson.
Tilmelding til mandagspigerne
I april måned er der hver mandag tilmelding til den
nye sæson. Husk at aflevere en tilmeldingsblanket
og at betale kontingentet. Hvis tidligere medlemmer
melder fra eller undlader at tilmelde sig, vil de der står
på ventelisten efter tilmeldingsfristens udløb – som
er 30. april – blive kontaktet. Ventelisten fra året før
er gældende, og man optages efter rækkefølgen på
ventelisten. Der er handicapbegrænsning på 45 for
nye medlemmer.
Tilmeldingslisten ligger på mandagspigernes blog.
Kontingent
Kontingentet er uændret kr. 350 og for 9 hullers
spillere kr. 200. Gæstespillere betaler kr. 40 pr. gang.
Kontingentet indbetales via netbank senest den 30.

april på konto 1944-5368185991 med oplysning om
medlemsnummer og navn.
Arrangementer
14. maj skal vi spille venskabsmatch mod Hammel
i Hammel, og 18. august får vi besøg fra Moesgård.
Derudover har vi arrangeret 2 udflugter til Ry og
Stensballegård. Udflugterne vil blive annonceret ved
opslag på Mandagspigernes opslagstavle og på bloggen. Men bestyrelsen vil også ved åbningsmatchen
fortælle om de 2 baner.
Bestyrelsen glæder sig til at byde jer alle velkommen til en ny sæson med mange gode golfrunder og
hyggeligt samvær.
Emmy Bjertrup, formand
Inge Rasmussen, kasserer
Margit Nielsen, sekretær
Birgitte Tosti Clausen
Bente Gustafson
Kitte Vestergaard
På udvalgets vegne, Margit Nielsen

| 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 |

Annonce_Golfen_148x50.indd 1

04-04-2012 15:59:05

31

Nr. 1 2014

Ladies Section 2014
Vi håber foråret er om hjørnet, så golfkøllerne kan
blive luftet, og vi alle kan komme på græs igen. Og
ikke lige som sidste år hvor sneen ikke ville slippe sit
tag.
Vi glæder os til at byde velkommen til ”gamle”
medlemmer, til en ny golfsæson der venter med forhåbentligt meget hyggeligt samvær.
Vi glæder os også til at byde velkommen til mange
nye medlemmer. Så er du over 18 år og med max.
handicap på 40 så mød og meld dig ind.
Kontingentet er kr. 400,00 for sæsonen, gæstespillere kr. 40,00 pr. turnering.
Vi har ingen venteliste – alle er meget velkomne.
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Aktivitetskalenderen for sæsonen
Tirsdag 25. marts kl. 19.00: Inviterer Golfexperten
i Højbjerg til åbent hus.
Tirsdag 27. maj kl. 16.30: Inviterer vi Mens Section til Hunnematch, hvor vi endnu et år skal forsvare
hundens lyserøde dragt.
Søndag 15. juni: Arrangerer vi 1 dagsturen til et
sted i Jylland.

Nr. 1 2014
Lørdag-søndag 13. og 14. september: Ladies Section finalestævne, hvis vi kvalificerer os, alternativt
arrangerer vi en 1 dags tur, hvis der er tilslutning til
dette.
Tirsdag 7. oktober kl. 16.30: Årsmøde og
afslutning på sæsonen. Vi spiller 9 hullers turnering.
Spilleform Mexican Scramble. Derefter spisning,
hyggeligt samvær og årsmøde.

Vi starter op tirsdag 1. april kl. 16.30
Med 9 hullers turnering med gunstart, spilleformen
er Texas Scramble.
Derefter er der fællesspisning og informationer for
den kommende sæson.
Bestyrelsen vil være i klubhuset fra kl. 15.00 – mød
op i god tid og få jer tilmeldt/betalt.
Betalingen kan evt. overføres til vores bankkonto
med angivelse af navn og medlemsnummer:
Jyske Bank: Reg. nr. 7250 kontonr. 108956-8
Bestyrelsen glæder sig til en ny sæson med mange
gode golfrunder og hyggeligt samvær.
Med venlig hilsen
LADIES SECTION ODDER
Rikke Mikkelsen, formand
Tina Gammelby, sekretær
Connie Hartmann, kasserer
Jytte Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Ellen Møller Kristensen, best.medlem

4031 1033
2463 7507
2564 0040
2026 1466
3063 1274

Resultatet af spørgeskemaer
udleveret ved årsmødet 2013
Vi siger tak for mange positive og
rosende tilkendegivelser. Der var indleveret 56 skemaer.
Stemmefordeling:
• 46 stemmer for fortsat medlemskab
af LS Danmark.
• 54 stemmer for en 1-dagstur.
• 41 stemmer for en weekendtur.
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Mens Section
er klar til en ny sæson 2014
torsdag den 3. marts
Vinteren ser ud til, i skrivende stund, at gå i plusgrader til hen i midten af februar. Pt. ser banen ud til at
have klaret vinteren betydeligt bedre end sidste år, så
med håbet om at det holder, er Mens Section ved at
være klar til en ny sæson.
Hvem kan deltage i Mens Section
Alle mandlige medlemmer af Odder Golfklub over
18 år med max hcp 33. Kontingentet er for 2014
500 kr.

Alle spiller EDS i Mens Section. På spilledage med fri
start indtastes resultatet i Golfbox og kvitteres af markøren, og derefter lægges scorekortet i Mens Section
bakken til opdatering af resultater.
Programmet er nu færdigt, og vil snarest blive
lagt på vores hjemmeside. Vi har som tidligere vores
bymatcher. I år mod Horsens ude og Juelsminde
hjemme, men vi har også indledt nyt samarbejde med
Skanderborg, der besøger os den 22. maj. Vi håber,
det bliver til alles tilfredshed.

I år bliver der 3 rækker delt efter hcp A: 0-13,0, B:
4,6-18, C: 18,5-33. Det vil fra starten give 3 lige store
rækker, set ud fra sidste års medlemshcp ved afslutningen af sæsonen. Bliver der store forskydninger, er
intentionerne at rette til, så rækkerne i antal forbliver
ca. lige store.

Mens Sections udflugt går i år til Hjarbæk Fjord
Golfklub.
Udflugten er den 14. og 15. juni, og koster 1200
kr. Heri indgår:
2 x green fee, 1x 3 retters menu efter køkkenchefens valg, 1 x overnatning i 2-værelses lejlighed (4 per-
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soner), 1 x stor morgenbuffet, 1 x banepakke søndag
(sandwich, vand, frugt og chokolade).
Den 21. august skal vi op at forsvare pokalen ’’Østjyske mesterskaber for herreklubber’’ på Lübker Golf
Ressort. Vi håber, der bliver bakket op om arrangementet, da der er brug for alle gode kræfter.
Årets sidste store turnering har fået nyt navn
’’Midtspar Cup’’, hvor Horsens, Vejle, Fredericia og
Odder mødes i Horsens den 6. september og dyster
over to runder 36 huller. En turnering man samler
point til gennem hele sæsonen. Der er tegnet nyt 4

års sponsorat med Middelfart Sparekasse, og økonomien skulle dermed være sikret, så arrangementet kan
holde den vante standard.
Bestyrelsen byder hermed sponsorer og alle tidligere medlemmer og ikke mindst nye velkommen, og
vi håber, at alle må få en rigtig god golfsæson med
golfspil på konkurrenceniveau og ikke mindst hyggeligt samvær.
På bestyrelsens vegne
Bent Kruse

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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Bygge- og anlægsarbejde
Den planlagte om- og tilbygning af træningsfaciliteterne ved driving rangen blev påbegyndt sidst på efteråret, og i skrivende stund er det lige blevet annonceret at udslagshuset – den overdækkede del af driving
rangen – nu er klar til brug for medlemmerne. Det
er tanken at pladserne skal kunne bookes via Golfbox
for at muliggøre den bedst mulige udnyttelse af faciliteten. Den anden del af projektet ”træningshuset”
bliver en integreret del
af pro’ens kontor med
en foldeport ud mod
driving rangen. Her får
man mulighed for at få

36

træning med nye tekniske hjælpemidler og uafhængigt af vejrforholdene. Det forventes at trænerhuset
er færdigt i uge 10 hvor pro’en kan påbegynde indretningen af lokalerne.
Stensætningen mellem parkeringspladsen og driving
rangen var blevet meget beskadiget på grund af vandtrykket fra den højere liggende driving range. Der er
nu lagt dræn ned, og ultimo marts vil stensætningen
være reetableret og parkeringspladsen udvidet med 40
pladser.
Bestyrelsen

F O R Å R

2 0 1 4

OdderGolfcafe
www.odder-golfcafe.dk • oddergolfcafe@gmail.com • Tlf. 86545451

Fordele
•Spar op til 10% i cafeen
• 10% i shoppen i april-maj
• Slipper for at huske
pungen før, under & efter

Opret en Cafekonto i dag,
og få gode fordele

runden

Du har mulighed for at oprette en konto i cafeen, og
spare helt op til 10% på alt hvad du handler for i
cafeen.

Har du besøgt cafeens
hjemmeside

Ved indsættelse af 500 kr. får du en bonus på 5%
Ved indsættelse af 1000 kr. får du en bonus på 10%

www.odder-golfcafe.dk

For at oprette en konto skal du blot overføre det
ønskede beløb til Reg:4633 konto:4633459177
eller henvende dig i cafeen.
Husk at skrive dit navn & medlemsnummer som tekst
på overførslen.

Golfshoppen
Glæd dig til foråret, når shoppen åbner op,
nyistandsat, fyldt op med forårets, og
sommerens nye varer.

Banesponsorer
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v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder
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Aarhus
Sønder Allé 3, 2. sal · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 3499
Odder
Holsteinsgade 19 · 8300 Odder
Tlf. 8780 1266
Viborg
Sct. Mathias Gade 66A, 1 tv. · 8000 Viborg
Tlf. 8726 2020
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HUSK!
Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 21. juli 2014

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

www.oddergolf.dk

