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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.:

Leif Møller
E-mail:
Anne-Marie Vestergaard
E-mail:
Niels Vestergaard
E-mail:
Kenneth Rosendahl
E-mail:

2250 2553
leif@a4revision.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
Leif Møller
E-mail:

2250 2553
leif@a4revision.dk

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

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm

Kære alle
Så er vi kommet godt igennem første halvdel af året,
og jeg håber, at I har nydt vor bane i år.
Set i forhold til sidste år, så har vi virkelig haft
en rigtig flot bane, som vi kom i gang med at spille
meget tidligt.
Stor tak til vor stab af keepere. De har virkelig
lavet et flot stykke arbejde.
Jeg har ikke fået mange klager i år, der har kun
været lidt omkring rough og bunker. Bunkerne kan vi
selv hjælpe keeperne med. Når du er i bunker, så lad
være med kun at rive sandet op mod kanten, men
prøv at skubbe det ned i bunden igen.
Vi har igen i år fået mange nye medlemmer, dem
skal vi huske at tage godt imod. Hvis de booker sig
på en bold, så tag dem med i stedet for at booke en
anden tid!!
Jeg vil også gerne her sige tak til alle de frivillige
hjælpere, som atter i år har hjulpet i vor klub, stor
tak til jer.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til klubmesterskabs turneringen i september.
Forsat god sommer til alle.
Mange hilsner
Niels Erik Hvillum

www.zeuner.dk · 8746 4010

Næste nummer udkommer ultimo november 2014
Deadline: 5. november
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Medlemsinformation:

Golfspilleren i Centrum
Kære alle medlemmer af Odder Golfklub:
I vores bestræbelse på løbende at udvikle Odder
Golfklub har vi til glæde og gavn for vore medlemmer
og gæster, valgt at indgå i et samarbejde med Dansk
Golf Union. Det samme har 64 andre golfklubber i
landet, som vi herigennem får mulighed for direkte at
sammenligne os med.
Vi ønsker fortsat, at blive bedre til at forstå de
forhold og faktorer, som har betydning for vore medlemmers og gæsters oplevelser.
Golfspilleren i Centrum giver os mulighed for at
øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers

oplevelse i vores golfklub og stræbe mod at skabe
flest mulige positive ambassadører blandt klubbens
medlemmer og gæster.
Jeres positive medvirken er guld værd
Alle Odder Golfklubs medlemmer bliver i løbet af
2014 spurgt om at udfylde et spørgeskema via mail.
Det vil tage 5-10 minutter at besvare med en svarfrist på 14 dage.
2/3 af klubbens medlemmer er allerede spurgt,
når dette nummer af Golfen udkommer. Den sidste
1/3 får deres mail den 7. oktober 2014. Også vore
medlemmer på begynderforløbet og de
gennem året udmeldte medlemmer får
muligheder for at give feedback til klubben.
Jeres medvirken i undersøgelsesdelen
er guld værd i forhold til hele tiden og
mere præcist at kunne forbedre vore
vilkår, ydelser og daglige drift i tråd
med medlemmernes ønsker om god
klubdrift.
Hvad får vi viden om?
Vi får en ret detaljeret viden om gæster
og medlemmers oplevelser af klubben på
9 hovedområder:
Bane – Klubliv – Café – Klubhus –
Træningsfaciliteter – Proshop – Træning
– Ledelse og information – Priser og
produkter.
Feedbacken er omsat i et pointsystem,
der giver klare indikationer om, hvor vi
scorer flest positive eller negative ambassadører. Der er indbygget et ”bench-
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HUSK
Hvis du endnu ikke har indbetalt 2. rate af dit kontingent, som forfaldt 30. juni, skal det gøres nu.
Har du forlagt dit girokort kan pengene indbetales
på reg. 1944 konto 9150 164 004.
Karen

mark-system”, så vi på alle områder kan sammenligne
os med de 64 andre klubber fra hele landet eller blot
de midtjyske klubber.
Endvidere er det spændende læsning at se de
mange personlige kommentarer, fordi det er muligt
at tilføje noget i en åben rubrik.

Hvad skal det bruges til?
Den nye viden vi indhenter giver en umiddelbar
feedback fra golfspillerne på vores bane, og det gør
det mere sikkert, at vi kan reagere hurtigere på f.eks.
konkrete mangler eller oplagte ønsker. Vi skal nu i
gang med sammen med vore ledende medarbejdere
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at vurdere den viden vi har fået, og på hvilken måde
og med hvilken hastighed vi skal agere på signalerne.
Golfspilleren i Centrum kan endvidere bruges i
forbindelse med at kvalificere bestyrelsens strategiske
overvejelser og den løbende justering af vores virksomhedsplan.
Vi vil når året er omme give en tilbagemelding til
vore medlemmer omkring undersøgelserne.
De foreløbige resultater pr. juli 2014 viser, at vi i
Odder Golfklub klarer os fornuftigt sammenlignet
med de øvrige medvirkende klubber.

En god balance
mellem forening og forretning
Golfklubben er både en forening og en forretning
– og vi skal i den forbindelse altid huske at lytte til
”kunden”(golfspilleren) og deres oplevelser. ”Golfspilleren i Centrum” er et flot og brugbart projekt/koncept, der helt sikkert vil være med til, at vi i Odder
Golfklub også fremover kan finde en god balance
mellem forening og forretning.
Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og
gæster i Odder Golfklub skaber det bedste grundlag
for klubbens forsatte udvikling og drift.

Internationale perspektiver
DGU har fået en hel del henvendelser fra andre europæiske lande, der gerne vil købe og bruge systemet.
Det vil give os endnu mere viden og flere sammenligningsmuligheder.

Lynge Kjeldsen
Næstformand og kontaktperson
vedr. ”Golfspilleren i Centrum”

V
ærtens
bedste
fest
holder du på Byens Hotel
T. 8654 4744 · ophoTel.dk

Hold din næste fest hos Montra Odder Parkhotel i
eksklusive rammer. Vi byder dig og dine gæster
velkommen, som var I gæster i vort eget hjem,
og sørger for en inspirerende og personlig fest.
Det hele serveres med varme, venlighed og gæstfrihed, for hos os er moments of happiness
ikke bare noget vi siger – det er en vane...

est
Komplet f

Pris pr.
r.
pers. k

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Vigtige datoer
20.-21. september
Klubmesterskaber

SEPTEMBER

2014

OKTOBER

1. november
Efterårsnaturdag

27. september
Hulspils semifinale og finale

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk · kontakt@houfysio.dk · Tlf 86550545
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Banekulturen i Odder Golfklub
Golf fremmer medmenneskeligt samvær!
Odder Golfklub skal være et rart sted at være for alle
uanset alder og forudsætninger. Derfor vægtes den
gensidige respekt, tolerance og en god omgangstone
mellem medlemmerne højt.
Når man spiller golf i Odder Golfklub træder man
ind i en kultur af imødekommenhed og hjælpsomhed
overfor hinanden. Dette er grundtonen i alle kontakter og relationer før, under og efter golfspillet.
Golf fordrer god etikette
og hensyntagen til andre!
Vi holder en opmærksom og spørgende kontakt til
spillerne der går bagved og foran. Vi passer på hinanden både sikkerhedsmæssigt og socialt.
Vi løser gennemlukninger med klare hjælpsomme
aftaler, så alle får en positiv oplevelse af at være med,
hvad enten man er øvet eller begynder, greenfeegæst
eller klubmedlem.
Vores grundholdning er at en runde golf skal være
en fornøjelse, også hvis den måtte tage en smule over
fire timer, og ingen sure miner, hvis man kommer til
at stå og vente på et par tee steder.
Golf er alsidigt, banen
og naturen spiller udfordrende med!
Odder golfbane byder på mange sjove og teknisk

udfordrende baneforløb. Det er en bane, der udfordrer både slagteknikken og omtanken. Nogle steder
med en markant rough eller smalle passager, og visse
steder med et blindt slag.
Derfor har vi følgende råd, der skal sikre flow på
Odder Golfbane:
• Slå først ud når forangående bold er forbi gul tee på
hul 2.
• Tag altid en provisorisk bold med, hvis din bold er
spillet ud i roughen.
• Hold et godt tempo mellem slagene og gør dig klar
til at spille din bold.
• Led kun kort og intens efter forsvundne bolde.
Reglen er 5 min., men der skal lukkes i gennem,
når man har konstateret at bolden ikke lige er til at
finde.
• Hvis der er blevet plads foran, så luk holdet bagved
igennem.
• Noter først scores når du kommer til næste tee sted.
• Saml bolden op og kom videre til næste hul, når
der ikke kan scores stableford points.
Nyd runden på Odder Golfklubs bane, og husk over
alt andet gælder at: Golf stiller krav til ansvarlighed!
Bestyrelsen august 2014

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Forlæng sæsonen under varme himmelstrøg!

Tag med Møller og Nygaard fra Dansk Golf Institut & Jesper Nielsen fra Lübker Golf Resort
på en fantastisk golfrejse.
24. - 31. oktober 2014 - Elba Costa Ballena Beach & Thalasso Resort
SPANIEN
Flyv fra Billund eller København til Sevilla. Opholdet er på Elba Costa Ballena Beach &
Thalasso Spa Resort. Et dejligt 4-stjernet resort beliggende i naturskønne Cadiz regionen.
Der er gåafstand til stranden og golfbanen. Du vil blive undervist i langt spil, chip, putning og
bunkerslag. Derudover vil der selvfølgelig være indlagte konkurrencer på banen.
Flyrejsen
Udrejse fredag 24.10.14 - Mødetid i Billund/København 2 timer før afgang
Afgang København til Billund

kl. 06.45 (ankomst Billund kl. 07.15)

Afgang Billund til Sevilla

kl. 08.00

Ankomst Sevilla

kl. 11.55

Hjemrejse fredag 31.10.14
Afgang Sevilla til København

kl. 12.55 (ankomst København kl. 16.40)

Afgang København til Billund

kl. 17.25

Ankomst Billund

kl. 18.10

Pakken indeholder:
• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætter i Deluxe dobbeltværelse med golfudsigt eller delvis havudsigt.
• HALVPENSION (morgenbuffet & aftenbuffet)
• Frit internet og safety boks
• Fri adgang til Club Thalasso Spa
• 5 runder golf, 18 huller, på Costa Ballena Ocean GC
• 5 runder golf på 9 hullers par-3 på de 5 spilledage
Sidste tilmelding
• Konkurrencer, teori, instruktion og banetræning
• Transfer / bustransport mellem Sevilla lufthavn og hotel
01/09-2014
Samlet pris per person DKK
Tillæg for enkeltværelse DKK 1.150

8.895

Tilmelding foregår til Christian Møller på email cm@danskgolfinstitut.dk / telefon 29463023 eller
Jesper Nielsen på email info@jngolf.dk / telefon 40618853.

Studsgade 5 - DK-8000 Aarhus C - Tel +45 8611 4955 - E-mail: info@green2green.dk - www.green2green.dk
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Status økonomi
Tiden iler af sted, og Odder Golfklubs halvårsregnskab er nu færdigt.
Vi har stadig lidt færre medlemmer end vi havde
budgetteret med, men vor flotte bane gør at greenfeeindtægterne er lidt større end vi havde budgetteret
med. Vi håber gæsterne også vil besøge os i eftersommeren og efteråret, så vores indtægter stadig vil være
lidt højere end hvad vi havde forudsat i budgettet.
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På omkostningssiden ser det også ud til at vi næsten
holder budgettet. Dog har der været lidt uforudsete
IT omkostninger, og lidt højere omkostninger til
greenfee kuverter.
Så på nuværende tidspunkt tyder det på, at vi kan
holde vores budget, som er på 38.000 kr.
Søren Casparij
Kasserer

Nr. 2 2014

HUSK

at bekræfte din
bookede tid

Det er vigtigt, at du bekræfter din bookede tid, når du kommer til klubben.
Det gøres på skærmen i forhallen, samtidig med at du udskriver scorekort.
Hvis du ikke bekræfter din tid, kan baneservice ikke udføre deres kontrollerende funktion, og vores statistikker over spillede runder bliver misvisende.
Bestyrelsen august 2014

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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Klubmesterskabet 2014
Slagspilsklubmesterskabet afholdes i år, den 20.-21.
september.
Efter sidste års mesterskab, blev der nedsat et lille
udvalg, bestående af en repræsentant fra hver række.
Her blev der talt om mulige måder at afholde et
klubmesterskab på, så flest mulige ville være tilfredse.
Turneringsudvalget har valgt at lytte til udvalget
og derfor bliver klubmesterskaberne 2014 afholdt
således:
Juniorer, Herrer, Damer og Mid-age spiller i
en overordnet herre/dame række
• 36 huller lørdag, med cut til søndag.
• 18 huller søndag.
Der spilles i HCP orden på tværs af rækker (opdelt
på køn).
Søndag spilles der efter placering på leaderboardet.
Rækkemesterskaberne er sekundære og bliver fundet ud fra leaderboardet søndag.
Senior herrer, Senior damer, Veteran
Herrer og Veteran damer spiller normalt
rækkemesterskab
• 18 huller lørdag, med cut til søndag
• 18 huller søndag

12

Hvis du er veteranspiller og ønsker at deltage i seniorrækken, så skriv venligst dette under bemærkninger
ved tilmelding.
Hvis du er senior- eller veteranspiller og ønsker at
deltage i den overordnede herre- eller damerække,
så skal dette også skrives under bemærkninger. Man
frasiger sig dog hermed, muligheden for at vinde i
rækkemesterskabet for senior/veteran.
Da turneringen afvikles en måned senere end normalt, er dagene kortere og der er derfor ikke lyst så
længe. Skulle der være for mange tilmeldte, kan vi
blive nødt til at ændre på antallet af mulige deltagere.
Der vil i dette tilfælde, blive taget hensyn til laveste
handicap.
Klubmesterskaberne i hulspil
I år bliver hulspilsmesterskaberne spillet løbende over
året og de er godt i gang. Der har været flere spændende og overraskende matcher.
Semifinaler og finaler spilles lørdag d. 27. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom ud
til noget spændende golf.
Sommerhilsner fra
Turneringsudvalget

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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PINK CUP
Der blev afholdt PINK CUP turnering lørdag den
15. juni.
81 glade golfspillere, alle med godt humør, deltog
i turneringen og det efterfølgende hyggelige samvær.
Efter turneringen var der auktion over mange flotte
gaver, sponseret af gavmilde butikker i Odder.
Vinderne:
A-rækken: Kirsten E. Petersen 41 point
B-rækken: Erik Petersen 37 point
Videre til landsfinalen:
Kirsten E. Petersen og Hanne Blach
Deltagelsen til landsfinalen er afhængig af det beløb
som vi indsamler, og i skrivende stund er dette ikke
opgjort, men de 2 deltagere skal nok høre nærmere.
De øvrige resultater vil kunne ses på Ladies Sections
hjemmeside under ”PINK CUP ODDER 2014”.
Vi vil igen i år rette en stor tak til vore mange, mange
velvillige sponsorer, uden dem ville dette arrangement
ikke være muligt at gennemføre med så stor succes.
Varme golfhilsner fra
PINK CUP udvalget

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
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Skift

fra en medlemstype
til en anden
Hvis du har ændringer til dit medlemskab, så husk venligst at meddele dette
til kontoret inden 1. november 2014.
Det giver nemlig rigtig meget manuelt arbejde for kontoret, hvis man glemmer dette.
Efter 1. november kan ændringer kun foretages pr. 30. juni 2015
Mange hilsner, Karen

www.kontorhandel.dk

87-800-709
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Mens Section
Mens Section er nu godt igennem første halvår, og
det har været en begyndelse af de bedre, vores bane
har fra starten af været rigtig fin. Der er 130 der spiller med på vores Årsliste, og da april også har været
tællende, er der rigtig mange med flotte point. Vi har
afviklet vores venskabsmatcher, som sædvanlig havde
vi store problemer i Horsens, men på hjemmebane
gik det i år rigtig fint mod Juelsminde og Skanderborg, de blev begge besejret overbevisende. Venskabsmatcher er jo til for at måle vores spil mod andre,
men lige så vigtigt er det sociale og gode samvær bagefter. Vi var i år inviteret til Hunnematch af Ladies
Section, og må vel sige vi er tilbage, hvor vi bør være,
hunden fik skiftet beklædning uanset Ladies finurligheder med selv at sætte
deres tildelte slag. Vores
planlagte tur til Hjarbæk
blev i år aflyst på grund
af manglende tilslutning.
Det synes vi i bestyrelsen
er rigtig ærgerligt, og vil
fremadrettet undersøge,
hvad der skal til, for at
det eventuelt kan genoptages. Torsdag 21. august
skal vi op for at forsvare
pokalen vundet sidste år, som værende mestre i
Østjysk Mesterskaber for herreklubber, vi håber
på rigtig god
tilslutning,
selvom der
er gunstart
kl. 15.00.
Sidste store
arrangement
som de fleste
gerne vil deltage i er 6.
16

september i Horsens ’’Midtspar Cup’’ der skal 18
mand afsted 4 fra Hulspil, og resten fra Årslisten
minus de wild card bestyrelsen vælger at bruge. Vi har
i år ladet Mens spillere selv registrere resultatet på fri
torsdage, og det er gået rigtig fint, det betyder man
har sit nye Hcp med det samme, og tager presset af
det store taste arbejde som efterfølgende er til Mens
registreringerne.
Vi håber fra bestyrelsens side, at sidste
del af sæsonen, også vil give alle vore
medlemmer gode golfoplevelser og
meget godt kammeratskab.
På bestyrelsens vegne
Bent Kruse

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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Seniorklubben
Så har vi i Seniorklubben taget hul på anden halvdel
af vores sommerprogram 2014, hvor vi forhåbentlig
bliver lige så begunstiget med dejligt golfvejr og en
lige så flot og veltrimmet hjemmebane, som vi har
oplevet i første halvdel af sæsonen.
I forbindelse med eftersommerens og efterårets
onsdags program, er der nogle arrangementer, som vi
godt vil give et par ekstra ord med på vejen.
Onsdag den 27. august: ”Slå et Slag” i
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
En Seniorturnering på vores egen bane, hvor startgebyret for deltagelse bliver kr. 100,-. De indsamlede
midler går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse, og

kommer kræftpatienter og deres pårørende til gode.
Kræftens Bekæmpelse donerer en flot præmiepulje,
som denne dag uddeles til de bedste scores, så længe
præmierne rækker – og der er mange. Vores A, B og
C grupperinger er denne dag suspenderet. Vi håber på
en rigtig stor opbakning til dette arrangement. Sidste
år kunne vi sende over kr. 10.000 til Kræftens Bekæmpelse, og vi håber selvfølgelig, at vi kan sende endnu
flere penge i år. Der vil blive nærmere informeret og
opsat opslag med tilmeldingsliste på tavlen i klubhuset.

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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Onsdag den 3. september:
Venskabsmatch mod Juelsminde i Odder

Kursus i brugen af hjertestarter og
elementær førstehjælp

Det er seniorerne fra Juelsminde Golfklub, der skal
dyste mod os på vores egen hjemmebane, hvor vi
gerne skal tilbageerobre pokalen til Odder, som vi
desværre måtte lade blive til låns i Juelsminde sidste
år. Se opslag og tilmeldingsliste på tavlen i løbet af
august.

På opfordring vil vi i løbet af sensommeren arrangere
et eller flere korte kurser i brugen af hjertestarter og
elementær førstehjælp. Datoerne er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret til vores onsdagsgolf og
på opslag på tavlen med tilhørende tilmeldingsliste.

Onsdag den 17. september:
Udflugt til Fredericia
Banen i Fredericia er i år blevet valgt som det tredje
og sidste udflugtsmål. Vi krydser fingre for, at vejrguderne også her vil være milde mod os. Vi håber rigtig
mange af jer, vil prøve kræfter med en bane, som er
en blanding af lette og udfordrende huller. Opslag og
tilmeldingsliste vil blive ophængt ultimo august.

Vi glæder os til et sportsligt og hyggeligt andet halvår
i Seniorklubben med masser af dejlig golf og samvær.
På udvalgets vegne
John Rohde-Madsen

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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Ladies Section
Vi er i år 83 glade golfpiger i Ladies Section Odder,
men der er stadig plads til mange flere, så derfor:
Er du over 18 år og har opnået 40 i hcp og har lyst
til at spille med tirsdag eftermiddag, så er du meget
velkomne. Der er halv pris resten af sæsonen (200,00
kr.) så mød endelig op 
Gæstespillere er selvfølge også altid velkommen
for 40 kr.

Meeen: vi vender stærkt tilbage næste år  – Hvis vi
bliver inviteret ... 
Ladies Section Danmark
Som det nok er de fleste bekendt, er Ladies Section
Danmark desværre blevet nedlagt på årets generalforsamling grundet manglende tilslutning til finale
weekenderne de seneste år. ”Boet” er gjort op, og vi
har fået en del af overskudet.
Endags ture
22 piger var på udflugt til Hammel Golfklub her den
15. juni, det var en rigtig dejlig solskinsdag, og der
var flere gode scores, og det er vores indtryk at alle
hyggede sig.
Næste tur er allerede planlagt, og vi håber på en
stor tilslutning søndag den 14. september, hvor vi
skal besøge Stenballegård Golfklub. Indbydelsen findes på vores opslagstavle i klubhuset.

Venskabsturneringer
Desværre tabte vi til Århus Ådal Golfklub på udebane,
men vandt over Århus Golfklub på hjemmebane.
De næste venskabsturneringer er mod Juelsminde
på hjemmebane den 12. august og mod Skanderborg
på udebane den 2. september (begge tilmelding via
golfboks).
Hunnematchen
Vi tabte desværre dysten til Mens Sections i den årlige
Hunnematch. Selvom vi havde fået lidt hjælp fra
greenkeeperstaben var det ikke nok til at vinde over
de sejrssikre mænd.
20

Tilmeldingen foregår via golfboks
og indbetaling via netbank.
Med venlige hilsen
bestyrelsen
Ladies Section Odder:
Rikke Mikkelsen, formand
Tina Gammelby, sekretær
Connie Hartmann, kasserer
Ellen Møller Kristensen, best. medlem
Jytte Rasmussen, best. medlem

4031 1033
2463 7507
2564 0040
3063 1274
2026 1466

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.
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Juniorafdelingen
I juniorafdelingen er der i øjeblikket 66 juniorer og 20 minijuniorer. 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.
Alle juniorer har træning/selvtræning to gange om ugen. Minijuniorerne træner en gang om
ugen.
Vi har en del juniorer, som ikke
har nogle golfspillende forældre
eller bedsteforældre, og da vi kun
har 3 fredagsturneringer tilbage i
år, er det ikke så meget de kan få
spillet. Det vil derfor være rigtig
dejligt, hvis der var nogle klubmedlemmer, som kunne have lyst til at gå en runde
med dem en gang i mellem. Hvis du kunne være
interesseret, så skriv til os via junior hjemmesiden.
I uge 27 blev der vanen tro afholdt junior uge. Her
deltog 23 juniorer og mini-juniorer i alderen 5-13

år. Der blev spillet golf, konkurreret, leget og hygget.
Med tre bedsteforældre som tovholdere, var ugen i
meget trygge hænder. De havde fuldt styr over aktiviteter og børn. Der har efterfølgende kun været ros til
hele arrangementet. Det er dejligt, at det kan lade sig
gøre at afholde sådan en uge, med så mange børn i

| 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
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og omkring golfklubben. En stor tak til Jesper, Marit
og Birgitte, som var der hele ugen, og til de forældre
som hjalp i løbet af ugen.
Vi har i år haft 4 hold tilmeldt DGU’s juniorholdturnering. To elite hold, et U22B og et U16C hold. Alle
har kæmpet bravt og fået en del erfaring.
Elite 2 holdet, som bestod af Mathias, Viktor, Jonas
og Camilla, fik en flot 2. plads i deres pulje. U16C,
havde Rasmus G., William, Sophus, Mikkel A. og
Simon med omkring holdet, og de kæmpede sig til
en 3. plads.

Vores Elite 1, med Rasmus W., Rasmus L., Søren og
Sebastian på holdet og U22B holdet hvor Anders,
Klara og Magnus spiller, vandt begge deres pulje og
skal derfor videre til landsdelsfinalen, som spilles den
14. september. Vi ønsker begge hold held og lykke.
Fire af vores elitejuniorer, Rasmus W., Rasmus L.,
Søren og Sebastian, har deltaget i Sportsjournalisternes Juniorholdturnering kval. Vest.
Turneringen spilles som to runders slagspil, med
tre spillere fra hver af de bedste klubber i Jylland og
på Fyn.
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Sebastian var oversidder for Odder, men var en rigtig
god supporter. Efter første runde lå Odder drengene
nr. 4 og havde med 18 slag over par brugt hhv. 13 og
8 slag mere end holdene på første- og andenpladsen.
Så drengene var klar over, at de efter frokostpausen
måtte stramme sig an, hvis de skulle blive et af de to
hold, som gik videre til finalen og chancen for en tur
til The Open i 2015.
Efter pausen blæste det en del mere, end det havde
gjort på formiddagsrunden. Umiddelbart var det ikke
med til at gøre oddsene bedre, men det var åbenbart
ikke noget der generede Odder drengene. Da anden
runde var færdigspillet havde drengene samlet brugt
4 slag mere end banens par.
Da første og anden runde blev lagt sammen for alle
holdene, betød det at Odder Golfklub kunne glæde
sig over at have et hold, som vinder af turneringen,
6 slag bedre end Viborg på andenpladsen. Et super
comeback og rigtig flot spillet af de tre drenge.
De fire drenge skal, sammen med holdet fra
Viborg, til Brønderslev den 11. & 12. oktober, hvor
de skal spille mod nr. 1 og 2 fra Sjælland. Vi ønsker
drengene al mulig held og lykke.
Holdtræningen starter op igen efter sommerferien
i uge 33.
Husk at orientere jer på juniorhjemmesiden, facebook-siden ”Odder Golfklub Juniorer” og på opslagstavlen, for de seneste relevante oplysninger.
Mange sommerhilsner
Juniorudvalget

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

24

Nr. 2 2014

25

Nr. 2 2014

Entreprenør og aut. kloakmester
Rasmus Ellegaard Pedersen
Beder Landevej 48 · 8330 Beder · Tlf. 8693 6260 · Mobil 2127 3940
Mail: repedersen@gmail.com

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
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Sammen
bygger vi professionelt
Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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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
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Odder
Golfcafe
Efteråret 2014
Cafeen holder fortsat åben hele
efteråret, og så langt ind i
vinteren vejret tillader.

Afhold din fest hos os 
Fødselsdag, barnedåb,
jubilæum, bryllup osv.
Bestil julefrokosten hos os!
Vi afholder gerne din fest i
huset & levere også ud af
huset.

Se menuer på
www.odder-golfcafe.dk eller
ring 86545451

Odder Golfshop
Shoppen vil være fyldt med de nye
efterårskollektioner.

Banesponsorer
1 10
v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder

DESIGN / SKITSE / GENBESTILLING

ODDER
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KUNDE:
125092_Odder Golfklub
DATO:
10.03.2011

86 54 40 00

ORDRE / REFERENCE:
135395
R

BESKRIVELSE:
Golfskilt 150 x 590 mm

www.kosangas.dk
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FILNAVN / LOKATION / STI:
GBP_HD:Skitser 2011:125092-135395-Odder
Golfklub:1011golfskilt kosan.ai
DESIGNER/DTP:
Gitte B. Pederen
gbp@nonbye.dk

ADRESSE:
Knudsminde 4
8300 ODDER
TLF.: 87815100
www.nonbye.dk
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86 54 32 66
Vi har en klar vision. Vi vil være

Danmarks
bedste
trykkeri
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www.zeuner.dk
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87 80 12 66

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

Flag på for-ni

·

www.advohus.dk

Par 3 banen

·

Træningsbolde

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

HUSK!
Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 5. november 2014

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

www.oddergolf.dk

