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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

www.zeuner.dk · 8746 4010

Kære alle
Så er sæsonen 2014 ved at gå på hæld, og jeg håber, at I
alle har nydt vor bane i år. Vi får den nok aldrig bedre. Max
og hans stab af greenkeepere har gjort alt for at gøre banen
optimal, og det er virkelig lykkedes. Vore greens er blevet
mekanisk plejet hele sommeren med et flot resultat. Vi
har desværre fået svamp på nogle af greens her i efteråret,
men Max har arbejdet intenst på at holde angrebet nede.
Jeg håber det lykkes, så vi kan starte året 2015 lige så godt
som i år.
Jeg tror også at alle er blevet rigtig glade for de tiltag, vi
tog sidste vinter med vore trænings faciliteter, så man nu
kan træne inden døre hos Christian.
Vinterbanen vil i år blive den, I kender fra de tidligere år,
hvor vi spiller banen modsat. Hvis vi får en mild vinter, vil
jeg bede jer om at undgå de våde områder. Gå venligst på
de højeste steder og gå ikke der hvor alle andre har gået.
Så får vi også en flot bane til næste år.
Vigtige datoer i 2015: Vi har naturdag den 28. marts og
åbningsturnering den 12. april. Til begge begivenheder vil
det glæde os at se så mange som muligt. Det plejer at være
to gode dage at starte året med.
Der skal her til sidst lyde en stor tak til alle vore medlemmer, fordi I bakker op om Odder Golfklub og hjælper
med til at skaffe nye medlemmer. Også en stor tak til alle
de frivillige for deres store indsats i året 2014. Jeg håber, at
alle vil tage en tørn også i det nye år.
Jeg vil også gerne her ønske jer alle en rigtig god jul samt
et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Næste nummer udkommer primo marts 2015
Deadline: 6. februar
3

Nr. 3 2014

Hvis nu ...
– tanker om en venlig velkomst til nye golfspillere i Odder Golfklub
Hvornår har du som spiller sidst …
gået op til den foran langsomt spillende 4-bold med
høje handicaptal og rost dem for at forsøge sig med
spillet, tage udfordringen op med de mange sjove
oplevelser der venter dem i golfmiljøet, og fortalt dem
hvor meget vi værdsætter deres valg af netop Odder
Golfklub?
Hvornår har du som klubmedlem sidst
... rost en ny spiller for at turde lære spillet på 18
hullers banen ved at gå en runde med erfarne spillere eller turde booke sig på en 2-bold med dygtige
klubspillere?

Hvornår
... har du sidst tænkt over nødvendigheden af, at
vi sammen gennemfører en strategi, hvor mere end
50% af prøvemedlemmerne bliver medlem året efter,
og at de samme også er medlem 3 år senere?
Vil du være med til at gennemføre
... at vi alle i Odder Golfklub har det fint med, at
runden tager 15-30 minutter længere end ellers for
at give nye spillere en så god oplevelse, at de aldrig
et øjeblik tvivler på, at de skal være medlemmer her
hos os?
Frank Hechmann og
Lynge Kjeldsen Begynderudvalget

Hvornår har du tænkt dig
... at opsøge og tale med prøvemedlemmerne og 1. års
spillerne om, hvor glade vi er for dem, og hvor vigtige
de er for klubbens trivsel, dynamik, udviklingsmuligheder og økonomi?

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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Nyt fra kontoret
Ligesom de foregående år, vil I inden længe modtage jeres årsopkrævninger for 2015. Hvis I har haft
fritspilskort i 2014 og ikke afmeldt kortet for 2015,
vil betalingen for dette, som noget nyt, være med på
opkrævningen.
I vil som altid kun modtage én faktura med forfald
31. december 2014, men er velkomne til at dele betalingen op i to rater. 2. rate forfalder 30. juni 2015.

november som vedtægterne kræver, kan jeg undtagelsesvis foretage ændringerne i løbet af december. Ellers
kan ændringer først foretages pr. 30. juni 2015.
Kontoret holder lukket fra den 19. december 2014
til og med den 4. januar 2015, samt uge 5 og uge 6.
Jeg håber I alle sammen får en dejlig jul og et godt og
lykkebringende 2015.

BEMÆRK:
Har du, mod forventning, ikke fået foretaget de
ændringer i dit medlemskab du ønsker senest 1.

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.

Mange hilsner
Karen

*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

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

825,5
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Nyt udvalg:

”Frivillige”
De frivilliges arbejde i klubben er meget vigtigt. Dels
for at vi kan holde vore omkostninger nede, dels for
at styrke de sociale relationer.
Vi har rigtig mange frivillige i klubben, og indenfor
det sidste år er der kommet flere til, men vi føler ikke
rigtigt at vi udnytter potentialet fuldt ud. Derfor har
vi besluttet at nedsætte et udvalg for ”frivillige”, på
linje med alle vore andre udvalg. Arbejdsgrundlaget
er ikke helt fast endnu, men det er med stor tilfredshed at vi kan afsløre at Ib Nygaard har påtaget sig
opgaven som ”kaptajn” for udvalget.
Udvalget har ansvaret for at koordinere og tilrettelægge alle de frivillige hjælperes arbejdsindsats.

6

Endvidere ansvar for at føre et kartotek over alle frivillige, med oplysning om hvilke aktiviteter de tager del
i, samt mail adresse og telefonnumre. Endvidere har
udvalget ansvaret for at afvikle den årlige turnering
for frivillige med efterfølgende frokost.
Bestyrelsen

PS
Hvis du som frivillig har lyst til at give en hånd med,
når der er behov for det så kontakt:
ib-nygaard@hotmail.com
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Vigtige datoer

MARTS

28. marts 2015
Naturdag

13. april 2015
Generalforsamling

12. april 2015
Åbningsturnering

19. april 2015
Golfens Dag

2015

APRIL

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk · kontakt@houfysio.dk · Tlf 86550545
7
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Efterårsnaturdag med 19,5 grader
Lørdag den 1. november blev der afholdt
efterårsnaturdag i klubben. 20 medlemmer var mødt op, og der blev renset
tagrender, gravet nye hvide jernpullerter
ned på den nye del af parkeringspladsen, gravet huller til den nye beplantning langs hul 10, udskiftet dispensere
sæbeholdere mv. på alle toiletterne, det

lille toilet blev malet og det overdækkede trænerhus
blev malet indvendigt.
Skønt med så mange frivillige hænder. Tak til alle.
Bestyrelsen
PS
Hvis du som frivillig har lyst til at give en hånd med,
når der er behov for det, så kontakt:
ib-nygaard@hotmail.com

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.
8

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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Golf Team Odder
Efteråret melder sig, og sæsonen er desværre ved at
være slut.
GTO-spillerne og vores trænere kan se tilbage på
en sæson, som på rigtig mange punkter er godkendt.
Vi kan se, at vores strategi om at satse på ungdommen på såvel dame- som herresiden giver pote nu, og
fremtiden tegner meget lovende. Det er fx ikke set
før, at 1. herreholdets spillertrup næsten udelukkende
består af spillere i + handicap.
Samtidigt kan det nævnes, at vores talentfulde
juniorspiller Søren Broholt Lind er udtaget til juniorlandsholdets udviklingstrup for sæsonen 2015.
Pigerne blev flot nr. 2 i puljen, og spiller igen næste
sæson i 3. division. En absolut godkendt præstation
af pigerne. De havde svære vilkår mod Horsens, som
har 2 landsholdsspillere, og Horsens vandt suverænt
puljen. Vi besluttede at trimme pigetruppen til denne
sæson, og det har fungeret godt.

På herresiden var
målsætningen for 1.
holdets vedkommende
en oprykning til 2. division.
Vi vidste, at truppen havde talentet og kvaliteterne
til 2. division. Dette mål blev på fornem vis nået.
Golfcafeen
Holdet vandt alle kampene i puljen. Lørdag
den 5.
september blev den afgørende oprykningskamp
sørgermod
for
at du og
mave 9-5
har det godt.
Jelling spillet på Århus Golfklubs bane.
Vidin
vandt
på en dag, hvor Odder spillerne var bedre – SUPER
FLOT DRENGE.
Åbningstiden
Man. 11- blev
spørg.
2. holdet undgik nedrykning, da Juelsminde
Tir-søn
tvangsnedrykket. Det blev holdets redning,
men11-21.
holdet BØR kunne begå sig i 4. division næste sæson.
Truppen har niveauet til at blande sig i oprykningen
Vidste du at cafeen
til sæsonen 2015.

leverer mad ud af huset,
samt afholder festarrangementer
Vi tilmeldte for første gang i mange år eti huset.
3. her-

rehold. Holdet skulle blandt andet bruges til at

Golf Team Odder’s sponsorer:

Holst,

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

Golfshoppen

Advokater

Odder Golfklub
Tlf: 86545451 / 20945620.

Ikas

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

I butikken medio August
Åbningstider.

Tage Iversen Holding
10

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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rekruttere nye juniorer, og det skulle være et hold,
som kunne bruges til at lære hulspillet. Det er en god
måde at give vores mange nye juniorer de nødvendige
erfaringer. Det er ligeledes dejligt at se, hvordan vores
elitetrup udvider sig med mange talentfulde spillere.
Vi vil endnu engang takke vores sponsorer for jeres
sponsorstøtte. Støtten har givet mulighed for et stort
træningsomfang hos begge vores pro-trænere. Samtidigt har sponsoratet givet mange af vores elitespillere

mulighed for at deltage i diverse eksterne turneringer.
Vi vil naturligvis også takke jer for STOR opbakning
til vores GTO-dag, som blev afholdt fredag den 23.
maj 2014.
På gensyn til sæsonen 2015.
På vegne af GTO udvalget.
Michael Lind & Kenneth Rosendahl

VI ER STADIG DIN
ELEKTRIKER

El-installatør
Peter Bosteen

Alm. EL-installationer
Intelligente installationer
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
Butiks-installationer
Varmepumper
Solceller
Boligventilation
Antenne og parabol

Netværk: Kabel og trådløs
Fiberløsninger/Fiberblæsning
Tyverialarmer
Brandalarmer
Belysning
Hvidevareservice
Køleservice
Termografering
Energibesparelser og rådgivning

Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11 - www.hessellund-el.dk
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Seniorerne
En dejlig sommer ligger bag os med mange skønne
timer på vores velplejede golfbane, samt alle de golf
baner vi har besøgt i sommerens løb. Nu er vi klar
til at tage måtterne i brug, trodse kulden og håbe
at sneen ikke dækker for meget og for længe, så vi
kan svinge køllerne for at holde golfen ved lige. Og
som sidste år inviterer vi venteliste medlemmer til
at deltage i vore onsdags turneringer for et beløb til
dækning af præmier, det vil glæde os at se jer.
Generalforsamlingen den 29. oktober blev en god
oplevelse, godt besøgt – 101 nød golf i solskin og
Henriettes gode mad.
”Jens Skovhus pokalen” som bliver uddelt ved
generalforsamlingen, blev i år tildelt Johnny Ernst
Jørgensen, da han har forbedret sit handicap med 3,5
– tillykke. Af senior klubbens 225 medlemmer har 48
i disse EDS tider forbedret deres hcp. Flot.
Flere ting blev vendt som formanden havde lagt
op til i sin beretning. Vi gentager udflugterne fra i år
(med morgenmad) Hammel, Tange Sø og Fredericia.
Venskabs turneringerne fortsætter, og vi glæder os
over de 2 pokaler, vi fik hjem i år. Husk: vi skal bruge
de flotte navneskilte, alle er blevet udstyret med.
Scorekort, – ja fremover bliver det sådan, at når
alle har afleveret deres scorekort i rette tid, så blandes
kortene, og man bliver fordelt på banen, uanset hvad

tid kortet er afleveret på. Så
er det ikke altid de samme,
som sendes længst væk.
Vores kasserer kunne
fremlægge et flot regnskab, nok fordi der ikke har været
samme store tilslutning til udflugterne, (hvor der gives
et pænt tilskud) som sidste år, hvad årsagen så end kan
være. Men kontingentet er fortsat 400 kr. – godt der er
penge at gøre godt med til senere på sæsonen.
Henning Schriver som i 8 år har været udvalget en
utrolig arbejdskraft, har truffet et valg – en ny må til
mener han. Valget faldt på Jens M. Jørgensen, som
heldigvis vil tage over, så vi kan på alle måder se trygt
fremad. Endnu engang skal det lyde: Tusind tak for
din indsats Henning, og et varmt velkommen til Jens
fra os alle.
Ansgar pokalen blev i år vundet af Poul Vithen på
tværs af rækkerne, tillykke.
I skrivende stund står julegolf og frokosten for
døren, igen i vores gl. klubhus med hygge og god
mad som vi plejer, opslag og liste er hængt op.
Nu venter en vinter, forhåbentlig med megen golf,
men pas godt på jer selv, der er glat derude, – og
forude venter foråret på os.
Med venlig golf hilsen på senior golfs vegne
Lotte Hvenegaard Jensen.

| 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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Mens Section

Årsafslutning 2014
Mens Section havde årsafslutning den 25. september
med 53 deltagere, hvor der efter en runde Texas Scramble var spisning fra en lækker buffet ved Henriette.
Når vi kikker tilbage på sæsonen 2014, er det helt sikkert en af de bedre. Banen har hele sæsonen igennem
været i meget fin stand. Vi har været 130 medlemmer,
og statistisk set har der været 1.482 ude at spille om
torsdagene med et gennemsnits på 62. Det er meget
fint, når vi ved, at ikke alle grundet arbejde kan møde
hver gang. Vores Årsturnering blev i år vundet af Palle
Kastrup, Erik H. Karlsen nr. 2 og Sejr La Cour nr. 3.
Hulspils turneringen blev afviklet mand mod mand,
og blev vundet af Jens M. Jørgensen mod Erik H.
Karlsen. Der var 30 deltagere til første runde i Østjyske
mesterskaber for Herreklubber på Lübker. A rækken
blev vundet af Jonas Kjeldahl og Kenneth Rosendahl,
B rækken af Hans Andersen og Per Thisted. Finalen
blev spillet den 21. september, og blev vundet af
Århus Ådal med Lübker
som nr. 2. Vores fire-klub
turnering (Midt Spar
Cup) blev i år afviklet
Texas Scramble vinderne
ved afslutningen.

Midt Spar Cup holdet.
14

6. september i Horsens under optimale
golf betingelser. Det var
et rigtig fint arrangement, som
alle var tilfredse med at være en del af. Vi præsterede
noget bedre end sidste år, men måtte alligevel tage en
fjerdeplads et halvt point efter Fredericia. Middelfart
Sparekasse har givet løfte om også at være sponsor
næste år, når turneringen bliver afviklet i Vejle. Når
dette nr. af Golfen udkommer, er banen gjort klar til
vinter golf. Fra bestyrelsens side tak til banepersonalet
for veludført arbejde sæsonen igennem og til alle der
betjener os i klubhuset: rengøring, kontor og cafe. Det
er en fornøjelse altid at blive taget godt imod. Tak til
vore Mens Section sponsorer der igen i år har støttet
økonomisk og hjulpet ved Gun starter. Sidst, men
ikke mindst, til alle vore medlemmer der har bidraget
ved deres medlemskab, og deltagelse om
torsdagene med godt humør og kammeratskab. Det er fantastisk, at vi år efter år
er en af de største Mens Section afdelinger
på landsplan.
Hermed ønskes alle glædelig jul og godt
nytår.
På bestyrelsens vegne
Bent Kruse

Første runde vinderne på Lübker.

Vinder af årsturneringen Palle Kastrup.
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Mandagspigerne 2014
Så er sæsonen ved at være slut. Vi har været begunstiget af en fantastisk sommer langt de fleste mandage.
Vi er 90 medlemmer og 10 på ventelisten, og vi har
haft 25 matcher med deltagelse af 30-55 glade piger.
Vi har haft 2 udflugter: 16. juni deltog 34 i
udflugten til Ry. Den 8. september var vi 36 på
Stensballegård Golfbane. Begge steder med en rigtig
god forplejning, så det blev nogle hyggelige dage.
Derudover har vi haft venskabsmatch mod Århus
Golfclub i Odder, og mod Hammel i Hammel. I
Hammel var vi 37 piger fra Odder, og vi blev præsenteret for en spændende spillematch og en dejlig
service. Næste år må vi gøre gengæld.
Vor generalforsamling er netop overstået. Vi spillede greensome, og efterfølgende var der buffet og
generalforsamling.
Vort sidste arrangement i år er jule-frokosten den
24. november, der indledes med Texas scramble og
efterfølgende spisning og hygge.

På generalforsamlingen udtrykte udvalget, at de var
villige til genvalg for endnu en periode. Da der ikke
var modkandidater, fortsætter vi og takker for valget.
Udvalget består af:
Emmy Bjertrup, formand
Inge Rasmussen, kasserer
Birgitte Tosti Clausen
Bente Gustafsen
Kitte Vestergård
Margit Nielsen, sekretær
Bestyrelsen vil gerne takke alle vore sponsorer for de
fine præmier, de har givet til vores matcher.
Vi takker jer alle for en god sæson og på gensyn
til foråret.
P.u.v.
Margit
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Ladies Section
Ladies Section’s bestyrelse takker alle medlemmer for
en god og hyggelig sæson, med glade piger og stor
tilslutning om tirsdagen hele sæsonen, ikke mindst
ved afslutningsturneringen.
46 piger trodsede regn og blæst – man er vel en
”våd sej sild”.

Til hende, der bekymrer
sig om sikkerheden

6 airbags, ABS, ESP med Hill Holder,
5 sikkerhedsseler, nakkestøtter
foran med anti-piskesmæld og
ISOFIX-beslag.

Til dem, der bor i storbyen

TwinAir-motorer med Start&Stop
sparer benzin i bytrafikken. Dualdrive™
servostyring med city-funktion gør
parallelparkeringer til en leg.

Årets resultater

Gennemgående vinder:
A-rækken: Lisbeth Poulsen
B-rækken: Joan Hingeberg

Pris:
.993
fra kr. 99

HULSPIL:
”Taber”-rækken:
Vinder: Lisbeth Poulsen
Runner-up: Pipi Madsen
”Vinder”-rækken:
Vinder: Carina Carlsen
Runner-up: Lise Vestergaard
ECLECTRIC:
A-rækken:
Vinder: Lis Kjeldsen
Runner-up: Anne Dorte Kristensen
B-rækken:
Vinder: Kirsten Vithen
Runner-up: Kirsten Pagh

HAR PLADS TIL ALLE SYNSPUNKTER – KOM TIL ÅBENT

Uanset om du er miljøbevidst, praktisk anlagt, bor i byen eller på landet, er mand, kvinde, ung, ældre, midt im
din nye bil, bør du opleve den nye Fiat Panda, når vi holder åbent hus i weekenden.

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 23,8 km/l. CO2-udledning: 99 g/km. Den viste bil er med ekstraudstyr.
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Nellemann Roskilde A/S
Betonvej 1
Roskilde
tlf: 46 75 51 24

Tangholm Hillerød A/S
Frejasvej 40
Hillerød
tlf: 48 26 45 33

Ballevej 12-14
8300 Odder
Ballevej
Internet:12-14
www.probiler-odder.dk
8300 Odder
Internet: www.probiler-odder.dk

Telefon Toyota
86 54 30 00
Telefon Fiat/Ford 86 54 15 11
Telefonodder@toyota.dk
Toyota
86 54 30 00
E-mail:
Telefon Fiat/
86 54 15 11
E-mail: odder@toyota.dk

Valby Autoforum
A/S
Eneste miljøcertificerede
værksted
Spontinisvej
5 i Odder
København
SV
Eneste miljøcertificerede
Åbningstider
værksted i Odder
tlf: 36 17 77
77

reservedele og værksted:
Åbningstider
Mandag-torsdag
7.30-16.00
reservedele og værksted:
Fredag
7.30-15.30
Mandag-torsdag
Lørdag
og søndag 7.30-16.00
Lukket
Fredag
7.30-15.30
Lørdag og søndag
Lukket

N

Jørgen Dawall & Sønn
Grønnevej 141
Virum
Åbningstider
tlf: 45 85 08 06

salgsafdeling:
Åbningstider
Mandag-fredag
9
salgsafdeling:
Lørdag
Mandag-fredag 12
Søndag
Lørdag
Søndag
1
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Venskabsbymatcher
I år har vi vundet 3 ud af 4 dyster – godt gået piger.
Vi vandt hjemme over Århus Golfklub og Juelsminde. Tabte ude til Århus Ådalen, men sluttede flot af
med en sikker sejr ude over Skanderborg .
Endagsudflugt
Søndag den 14. september var 21 piger i Stensballegård, hvor vi havde en hyggelig dag med højt humør.
Selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side, var alle
pigerne glade og hyggede sig både på banen og efter
spil med lidt mad og drikke. Bestyrelsen siger tak for
en hyggelig dag med mange positive tilbagemeldinger.

Pink Cup
Det indsamlede beløb i år var superflot:
kr. 55.000,Dette var nok til at sende de 2 vindere til finalestævnet: Kirsten Petersen og Hanne Blach.
Vi håber de havde en god og hyggelig dag.
En stor tak til alle hjælperne i Pink Cup ugen med
salg af lodder m.m.
Også en stor tak til Agnete, Ellen og Rikke for det
store arbejde i ugerne før, under og efter Pink Cup
ugen.

PLANTE & HAVE CENTER
RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER
TLF.: 86 54 11 33
FAMILY-GARDEN@MAIL.DK
WWW.FAMILY-GARDEN.DK
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Banen
Vi vil gerne her fra Ladies Section rette en stor tak til
greenkeeperne for en flot og velplejet bane i år. Det
har været en fornøjelse at spille i denne sæson.
Sponsorer
Vi har rigtig mange søde og velvillige sponsorer, der i
flere år har givet præmier til vores turneringer. Uden
dem ville vi ikke kunne holde vores kontingent på
samme niveau, så vi håber, at alle LS piger vil støtte
op omkring dem alle.
Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og sponsorer for en god sæson. Vi i bestyrelsen glæder os til
at tage hul på forberedelserne til 2015.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Connie, Tina, Ellen, Rikke og Jytte

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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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

www.kontorhandel.dk

87-800-709

4 2.

www.christensen-kjaer.dk
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Juniorafdelingen
Så blev juniorernes golfår afsluttet med
den traditionsrige Ryder Cup turnering i
efterårsferien. Endnu en gang var der rigtig
god opbakning fra juniorer, forældre og
bedsteforældre, og alle hyggede sig og nød
de to dage. Desværre for nogen, men godt
for nogle andre, så var det USA, der løb
med sejren.
I år blev der kåret en Most Valuable
Player fra det vindende hold, og her kunne
William Vidar Kristensen modtage pokalen
for flest vundne matcher.
Igen i år havde vi fået rigtig mange flotte
præmier til præmiebordet og ikke mindst
nogle meget lækre startpakker til alle spillerne. Det var helt overvældende, så endnu en gang
en stor tak til vores mange sponsorer.
I år kunne vi også sige tillykke til Rasmus Tropp,
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der blev kåret til årets junior og Philippe Andersen,
der modtog pokalen for deltagelse i flest fredagsturneringer. Et stort tillykke til dem begge.
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Selvom golfsæson mere eller mindre er slut for de fleste, så fortsætter Juniorafdelingen hen over vinteren.
Der er allerede nu planlagt turneringer fra november
og frem til marts, hvor der, hvis vejret tillader det,
spilles 9 huller med efterfølgende hygge og præmier.
De spilles som en gennemgående turnering, hvor der
til marts findes en overordnet vinder. Så jo flere gange
man deltager, jo større er chancen for at blive vinder
af Vinter Tour 2014/2015.

I vinterens løb vil der også blive mulighed for lidt
træning. Når vi ved mere om dette, vil der blive sendt
mail ud, og der vil også være mulighed for at finde
information om det på Facebook og hjemmesiden.
Mange tak til alle juniorer, forældre og bedsteforældre for en rigtig god sæson.
Juniorudvalget

✂

For afviklingen af disse turneringer vil vi gerne have
nogle forældre til at hjælpe, så de unge mennesker
kan blive vejledt lidt og få hjælp til at tælle slagene.
Den succesrige turnering Junior Christmas Masters,
som spilles den 24. december kl. 10.00, bliver også
afholdt i år. Og her kan både juniorer, forældre og
bedsteforældre deltage.
Hvis der er tilslutning til det, vil der alle dagene
også blive afholdt turnering på par 3 banen for de
juniorer/mini-juniorer, som ikke har banetilladelse.
Herre & Damefrisør

Datoer og tider kan ses på klubbens turneringsliste,
på Facebook og på junior hjemmesiden.

Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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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
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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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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Banesponsorer
1 10
v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder

DESIGN / SKITSE / GENBESTILLING

ODDER

2 11

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

3 12

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

4 13

RETTELSER:
NR

DATO

BESKRIVELSE

1
2
3
4
5

5 14

© OLE NONBYE A/S. DENNE SKITSE / DESIGN ER UNDERLAGT GÆLDENDE
DANSK LOVGIVNING OMKRING OPHAVSRET OG COPYRIGHT.
File: 1011Golfskilt_135395-A.indd, 10 March 2011 1:19 PM

6 15

7 16

86 54 32 66

8 17

9 18

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

Roll ups
Idé oplæg
Beach flag
Hænge Banner
Online bestilling
Grafisk rådgivning
Layout og opsætning
Tryk i store og små oplag

Zeuner A/S · Skovdalsvej 22 · 8300 Odder · zeuner.dk

HUSK!
Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 6. februar 2015

www.oddergolf.dk

