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Krogmodnet kød

Masser af økologi

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 
i velassorterede specialafdelinger:

Kolonial · Slagter · Isenkram · Café Galleria  
Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager  
Tekstil · Parfumeri · Kiosk
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OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Nørregade 6  ·  Tlf. 87 80 28 00

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 

Besøg også vores fi lialer – 
Dagli’ Brugsen Gylling og Dagli’ Brugsen Hou 

Byens mødested - ejet af medlemmerne i Odder
Bliv medlem - få store fordele og medlemstilbud

Vi sælger også vin på nettet - og har de skarpeste priser... megavin.dk

Saltvandsakvarie

Togbane i butikken

Smagninger på øl

Legerum til de små

UDSKRIV INDKØBSSEDDEL

billigdagligvare.dk

PÅ GOOGLE SER DU
KVICKLY ODDER



Odder Golfklub Nyt fra formanden

Kære alle

Først vil jeg gerne ønske alle et godt nyt golf år. Det bliver 
et spændende år, hvor vi skal fejre vort 25 års jubilæum, 
med mange spændende aktiviteter. 

Vi har fået startet året med dejligt mildt vejr og rigtig 
mange spillere på banen i januar. Vi valgte at vende banen 
i vinter, og det har været en stor succes. Der har været rigtig 
mange, der har benyttet vor bane hen over vinteren. Når 
jeg sammenligner med de andre klubber i ØGR, er det vor 
bane, der er mest benyttet. 

Nu håber vi kun på, at vi snart kan komme til at arbejde 
på banen, og at vore greens kan blive lige så flotte som i 
2014. Vore keepere har passet greens med prikling hele 
efteråret, så de burde være klar. 

Vi er nu gået i gang med at udvide maskinhuset og gøre 
vor bagrumsbygning lovlig. Der bliver lagt nyt tag hen over, 
og jeg tror det bliver rigtig flot. 

Anlægsopgaver på banen her i foråret bliver at forskønne 
hul 11: søen skal renoveres og udvides, og bunkerne skal 
gøres mere synlige. Husk at vi har naturdag den 28. marts 
med efterfølgende turnering søndag den 29. marts for de 
frivillige, som har været med til naturdagen. 

Der er åbningsturnering den 12. april med stander-
hejsning. Jeg håber rigtig mange vil møde op til begge 
arrangementer. 

Husk også generalforsamlingen mandag den 13. april 
hvor jeg også håber at se rigtig mange medlemmer.

 
Mange hilsner 

Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer primo juli 2015
Deadline: 19. juni

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

E-mail: oddergolf@oddergolf.dk
Hjemmeside: www.oddergolf.dk
Kontoret 86 54 54 51
Klubsekretær Karen Frederiksen

Bestyrelse: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Formand
Niels Erik Hvillum 8654 0829 2381 0906
E-mail: neh@turbopost.dk

Næstformand:
Lynge Kjeldsen  2320 7290
E-mail lyngekjeldsen55@gmail.com

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

Bestyrelsesmedl.: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Leif Møller 2250 2553
E-mail: leif@a4revision.dk
Anne-Marie Vestergaard 3010 2202 3010 2202
E-mail: amv@holst-law.com
Niels Vestergaard 4063 0322 4063 0322
E-mail: niv@tdcspace.dk
Kenneth Rosendahl  2961 5604
E-mail: abkers@almbrand.dk

Medarbejdere: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Pro/træner:
Christian Nygaard  2946 3023
E-mail: nygaardgolf@hotmail.com

Greenkeeper:
Max G. Hansen 6166 5008 6166 5008
E-mail: imaxgreenkeeper@gmail.com

Café og Proshop:
Henriette Schødt 8656 0059 2094 5620
E-mail: oddergolfcafe@gmail.com

Klubsekretær:
Karen Frederiksen 8655 8950 2680 8950
E-mail: oddergolf@oddergolf.dk

Udvalg Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Turneringsudvalg
Anne-Marie Vestergaard 3010 2202 3010 2202
E-mail: amv@holst-law.com

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

Stof til bladet sendes til:
Knud Lindenstrøm · strandvejen9@profibermail.dk

Tryk:
Zeuner Grafisk as www.zeuner.dk · 8746 4010

Forsidefoto: Herluf Vestergaard



Bang & Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio

Bestil et hjemmebesøg 
af et fi rma, du kender, 
og har vi leveret 
kender vi jo også dig!
Vi servicerer det 
Østjyske område.

Ring Vagn Christensen
7025 1188. www.bang-olufsen.com

Beretning 2014

Fortsættes side 6

Det blev en rigtig god start på året, hvor vi fik åbnet 
sommergreens ca. 3 uger før naturdagen den 29. 
marts. Vi kom godt gennem vinteren uden store 
skader på greens. Dette skyldes den mekaniske pleje 
af greens, som blev iværksat i 2013 og som fortsatte 
i hele 2014. Takket være greenkeeperstabens store 
indsats, og selvom staben har været ramt af mand-
skabsmangel, har vi haft en rigtig flot bane i år. Det 
var Max’s første år som chefgreenkeeper, og det har 
han klaret flot.

I 2014 blev også iværksat undersøgelsen ”Golfspil-
leren i centrum”. Den har givet os rigtig mange gode 
input, både fra medlemmer og gæstespillere. Mange 
gjorde os opmærksom på, at der var udfordringer 
med roughen, som i 2014 har været begunstiget af 
det gode vejr. Det problem tager vi fat på i 2015.

I vinteren gik vi i gang med udvidelsen af træner-
huset, som stod færdigt til sæsonstart og fungerer rig-
tig godt. Endvidere blev hele stensætningen op mod 
par tre banen og driving range renoveret, samtidig 
med at parkeringspladsen blev udvidet. Vores ansøg-
ning til Kommunen om byggetilladelser medførte, 
at alle tegninger og fotos blev gennemgået, og man 
blev opmærksom på, at ikke alt var lovligt opført. 
Containeren med bagrummene og overdækningen 
til golfbilerne er ikke en godkendt bygning. Dem er 
vi nu gået i gang med at få lovliggjort, samtidig med 
at vi udvider og moderniserer maskinhuset. Kom-
munen har godkendt vores planer, og byggeriet er i 
gang. Så mangler vi kun lovliggørelse af vort klubhus. 

I uge 12 var vi i Kvickly med golfsimulatoren for at 
gøre os synlige i byen og for at skaffe nye medlem-
mer. Det blev ikke den succes, som vi havde håbet 
på, så vi må finde på noget nyt i 2015. Efter Golfens 
Dag var vi kommet op på 65 nye prøvemedlemmer, 
og ved årsskiftet var der i alt en tilgang på 40 nye 
medlemmer. Det er og bliver nuværende medlem-
mers anbefalinger, der virker langt bedst, når vi skal 
have nye medlemmer. Så derfor en stor bøn til jer: 
hjælp os i 2015.

Vores medlemstal er stadig tilfredsstillende sam-
menlignet med medlemstallene i resten af landet, 
men vi har igen i år konstateret en del udmeldelser, og 
der er blevet flere fleksmedlemmer. Ved årets udgang 
havde vi 895 fuldtidsmedlemmer og 130 fleksmed-
lemmer. Det er en tilbagegang på 43 i forhold til 
sidste år, men det er overvejende de ældre medlem-
mer, der stopper. Disse tal bekræfter blot, hvad vi i 
bestyrelsen tidligere har forudset.

Regnskabet er nu færdigt. Og i bestyrelsen er vi 
ganske stolte over, at det viser et overskud på t.kr. 
143, mod et budget på t.kr. 38 på trods af rekordstore 
afskrivninger på vores moderne maskinpark og eks-
traordinær afskrivning på vores gamle klubhus, som 
med udgangen af 2015 er fuldt afskrevet. Desuden 
er det rart at se, at greenfeeindtægterne er tilbage på 
niveau igen med t.kr. 617.
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www.nybolig.dk

Nybolig Odder

Rådhusgade 2 • 8300 Odder

Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566

E-mail: 8300@nybolig.dk

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen
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RingMaster 2015
I 2015 vil Østjysk Golfring afholde finalen i Ring-
Master i Skanderborg Golfklub. Finalen skal afholdes 
den 3. søndag i august måned, den 16. august 2015, 
men på grund af Made in Denmark har Dansk 
Golfunion henlagt kampe i Danmarks turneringen 
i weekenden den 15. og 16. august 2015. Derfor er 
der overvejelse om flytning af finalen til den 9. august 
2015. Der kommer orientering på hjemmesiden.

Følgende turneringer kvalifikationsgivende til Ring-
Master 2015: 
18. april 2015 Brillestudiets turnering
25. maj 2015 Superkioskens turnering
Den tredje kvalifikationsgivende turnering er endnu 
ikke fastsat.

Det er din bedste score i 2 af ovennævnte 3 turnerin-
ger der er tællende. Det giver dig mulighed for valg 
mellem følgende forhold:
A Du kan deltage i alle 3 turneringer, og dine 2 bed-

ste turneringsscore er tællende
B Du kan vælge at deltage i 2 af disse 3 turneringer, 

og derved er de 2 tællende.

Efter hver tur-
nering skal dit 
underskrevne sco-
rekort afleveres til 
turneringsledelsen 
på sædvanlig vis. Sco-
rekortet får en dobbelt 
funktion, da det er resultat-
givende både til hver klubturnering, samt indgår som 
kvalifikation til RingMaster 2015.

Finalen 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 28,0-
42,0. Hver række er for både damer og herrer. Det 
er spillerens hcp på finaledagen, der er afgørende for 
rækkeplaceringen.

Jeg håber, at mange af klubbens medlemmer vil 
deltage i kvalifikationsturneringerne, så klubben 
bliver godt repræsenteret ved finalen i Skanderborg. 
Deltagere i finalen betaler ikke greenfee, og klubben 
betaler for bespisningen efter finalen.

Erling Rovelt
Styregruppen
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Trænerstaben med Christian Møller og Christian 
Nygård har vi haft megen glæde af i år. De har gen-
nemført varieret træning, og deres TrackMan har 
været et stort plus i træningen. Der ligger dog et 
stort pres på dem i 2015 for at få spillere med et højt 
handicap bragt ned på et lavere handicap, så de opnår 
større glæde ved spillet, og dermed større sandsynlig-
hed for, at de fortsætter med at spille golf.

Østjysk Golfring er stadig et stort aktiv for med-
lemmerne i de klubber, der er med i ordningen. I 
2013 fik vi en ansøgning fra Aarhus Golf Club om 
optagelse, men vi blev enige om, at de måtte vente, 
fordi vi lige havde fået Skanderborg med. På vores 
sidste møde i efteråret blev det besluttet, at tilbyde 
Aarhus medlemskab fra 2015. De takkede ja, så nu 
har vi 7 hjemmebaner, med i alt 1437 medlemmer i 
Østjysk Golfring.

Alle vores klubber-i-klubben fungerer rigtig godt, 
og vi kan bryste os af at have nogle af landets største. 
Vi skal blot have flere af de nye medlemmer med. Det 
må være en opgave for klubformændene.

Et af de væsentlige, strategiske områder vi stadig 
skal arbejde videre med i de kommende år er at skaffe 

flere nye medlemmer. Så kære medlemmer, tal altid 
pænt og positivt om vores klub. Positiv omtale skaffer 
medlemmer.

På sponsorsiden fungerer det også godt. Vi mistede 
Odder Barnevognsfabrik på hul 2 her ved årsskiftet, 
men hullet er nu overtaget af Air Tjek, som vi byder 
velkommen som hulsponsor. På hul 11 er A.D. Tek-
nik ny sponsor, også velkommen til jer.

Tak til Karen, Karsten og Max, Jan, Claus og Steen 
for den store indsats I har leveret i 2014. Også en stor 
tak til Henriette og hendes personale, fordi I hygger 
om gæster og medlemmer i cafeen. Der skal også 
lyde en stor tak til vores trænere Christian og Chri-
stian for gode råd og træning til klubbens spillere. 
Bestyrelsen vil også gerne komme med en kæmpe tak 
til alle de mange frivillige. Uden jeres hjælp kunne 
vi ikke drive så god en klub. Der skal også her lyde 
en stor tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere. 
Tak til mine bestyrelseskolleger og medlemmer for 
det gode samarbejde i 2014. Bestyrelsen vil stadig 
arbejde videre med at skabe Østjyllands hyggeligste 
golfklub til glæde for vores trofaste medlemmer og 
til gavn for nye.

Rigtig godt golfår 2015.

Fortsat fra side 4

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

Udvalgenes beretning 2014
Golf Team Odder 

Sæsonen 2014 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 ungdom-
men på såvel dame- som herresiden giver pote, og 
fremtiden tegner meget lovende. Det er f.eks. ikke set 
før, at 1. herreholdets spillertrup næsten udelukkende 
bestod af spillere i + handicap.

Samtidig kan det nævnes, at vores talentfulde 
juniorspiller Søren Broholt Lind er udtaget til junior-

landsholdets udviklingstrup for sæsonen 2015. Stort 
tillykke til Søren.

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 ved-
kommende en oprykning til 2. division. Vi vidste, at 
truppen havde talentet og kvaliteterne til 2. division. 
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Dette mål blev på fornem vis nået. Holdet vandt alle 
kampene i puljen. Lørdag den 5. september blev den 
afgørende oprykningskamp mod Jelling spillet på 
Aarhus Golfklubs bane. Vi vandt 9-5 på en dag, hvor 
Odder spillerne var bedst – Super flot drenge.

2. holdet undgik nedrykning, da Juelsminde blev 
tvangsnedrykket. Det blev holdets redning, men 
holdet BØR kunne begå sig i 4. division næste sæson. 
Truppen har niveauet til at blande sig i oprykningen 
til sæsonen 2015. Vi tilmeldte for første gang i mange 
år et 3. herrehold. Holdet skulle blandt andet bruges 
til at 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 dejligt at se, hvordan vores elitetrup udvikler 
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. Samti-
digt 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.

Turneringsudvalget
Modsat sidste år, hvor vi var ramt af dårligt vejr og som 
følge heraf store udfordringer med greens, har vi i år 

haft en rigtig fin bane at afvikle klubturneringer på og 
stor tak til vores greenkeepere og vejrguderne herfor.
På trods af de fine forhold for golfspillet må vi des-
værre konstatere, at interessen for klubturneringerne 
i 2014 har været dalende. Det er ikke voldsomt, og vi 
har samlet set haft samme antal deltagere i klubturne-
ringerne som sidste år, men med en turnering mere. 

Alle turneringssponsorer fra sidste sæson valgte 
positivt at fortsætte som sponsorer for vores turnerin-
ger i 2014. En ny turnering blev født: DGI Classic v/
Christian Møller, så vi nåede op på i alt 14 klubtur-
neringer, klubmesterskaberne og en turnering for de 
frivillige hjælpere.

Vi er bevidste om, at det er mange turneringer, og 
at det kan være en medvirkende årsag til en smule 
turneringstræthed. Vi håber, at medlemmerne gen-
vinder turneringslysten i 2015, og at vi kan få flere af 
de nye medlemmer med i turneringerne.

Klubmesterskaberne blev en stor succes. Efter en 
del kritik af klubmesterskabernes propositioner i 
2013 blev der nedsat et udvalg, hvor samtlige ræk-
ker var repræsenteret med en spiller. Dette udvalgs 
tanker og ideer udmøntede sig i en indstilling til 
turneringsudvalget, som turneringsudvalget valgte i 
store træk at følge. DGU’s anbefalede datoer til klub-
mesterskaber gav nogle udfordringer, da tidspunktet 

Fortsættes side 10

v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1
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www.advohus.dk

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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Vigtige datoer
2015

Vigtige 
2015

Vigtige 

20.-21. marts – Forpremiere i Kvickly

28. marts 2015 – Naturdag

12. april 2015 – Åbningsturnering

13. april 2014 – Generalforsamling

for klubmesterskaberne er flyttet ca. en måned. Det 
giver kortere dage at afvikle mesterskaberne i. Selv 
om en tæt tåge var lige ved at vælte programmet, blev 
klubmesterskaberne på meget kompetent vis kørt i 
mål med Torben Grangaard som turneringsleder.

Turneringsledergruppen har overvejende haft den 
samme sammensætning i mange år, hvilket gør, at de 
har stor rutine med hensyn til afvikling af turnerin-
gerne og kontakten til vores sponsorer. Fremadret-
tet 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.

Baneservice
Baneservicemedlemmerne har også i 2014 ydet en 
flot indsats. Vi har desværre ikke haft nok frivillige 
til at bemande alle ugens dage. Fra undersøgelsen 
Golfspilleren i Centrum har vi modtaget en del hen-
vendelser fra medlemmer, der gerne vil hjælpe med 
baneservice fremover.

Baneservice udfører deres arbejde i henhold til 
udvalgsbeskrivelsen, og i den forbindelse anvendes 
ordensreglerne for Odder Golfklub. Der vil i 2015 
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.

Fortsat fra side 8
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Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11 - www.hessellund-el.dk

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

Begynderudvalget
Det har været et fint år i Odder Golfklub på begyn-
derfronten. Vi gjorde som de foregående år opmærk-
som på begynderforløbet ved tilstedeværelse i Kvicklys 
forhal, et orienteringsmøde i klubben i marts og en 
velbesøgt Golfens Dag sidst i april. Resultatet af dette 
og den altid stærke indsats fra mange af vore medlem-
mer der aktivt hiver nye med i klubben blev, at 65 
nye golfere kom i gang med sæsonens forårs/sommer 
forløb. Tilmed havde vi i tilknytning til Europaturne-
ringen ”Made in Denmark” en Åben Hus Dag sidst i 
august, som resulterede i 8 nye begyndere, der ihær-
digt gik i gang med at dygtigere sig i sensommeren. 
Begynderforløbene gav en tilgang af 40 nye medlem-
mer, som har meldt sig ind her ved årsskiftet.

Hvis man læser og lytter til undersøgelser fra DGU 
kan man ikke komme udenom det faktum, at for 
langt de fleste nye medlemmer i danske golfklubber 
er det at skabe relationer til andre helt afgørende for 
et langvarigt medlemskab. Udviklingskonsulent i 
DGU Kim Uldahl siger det så tydeligt: ” Der er 3 
ting, der er vigtig for at fastholde nye medlemmer: 
Relationer, relationer og relationer”.

Det er nu alle medlemmers store udfordring, at vi 
tager åbent og godt imod vore nye og forhåbentligt 
mangeårige medlemmer. Vi skal tage godt imod nye 
især på banen. Også når de, som vi alle selv har gjort 
i starten, kommer lidt langsommere frem på runden 
end erfarne spillere. Vi skal alle med stor opmærk-
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somhed spørge til deres golfspil, velbefindende og 
oplevelser i klubben. Vi skal alle arbejde aktivt med 
at byde nye medlemmer ind i vore mange typer af 
relationer til hinanden, og de fællesskaber der er et 
stærkt kendetegn for Odder Golfklub.

Sæsonen igennem er begynderudvalgets hovedop-
gave 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 med-
lemmer, 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 mel-
lem nuværende og nye medlemmer i klubben. Og det 
giver ikke mindst en god stemning ved matcherne, 
hvor samværet er i højsædet.

Vi har gennem sæsonen haft nogle ekstra fine 
aftener med fællesspisning, quizzer mv., som der har 
været god opbakning til.

Nye spillere skal udvikle sig rent teknisk og spillemæs-
sigt, hvis de skal holde motivationen og få stor glæde 
ved spillet. Her er trænerteamet meget afgørende, og 
heldigvis havde vi igen i 2014 haft et dygtigt hold 
undervisere omkring begynderne. Tak for indsatsen 
til Christian Møller og Ch ristian Nygaard suppleret 
af Rasmus Wagtmann. 

Tak til Tage Iversen for et velgennemført arbejde med 
regler, etikette m.m. Tak til Karen på kontoret for din 
store opmærksomhed overfor begynderne.

Tak til et godt arbejdende begynderudvalg og ikke 
mindst de mange frivillige vejledere for indsatsen 
omkring nye spillere i klubben.

Baneudvalg
Helt usædvanligt åbnede vi sæsonen med spil til som-
mergreens allerede den 14. marts, så det har været 
en ganske lang sæson. Den hyppige og store indsats 
med mekanisk bearbejdning af greens gennem hele 
sæsonen har virkelig båret frugt. Greens har gennem 
hele året været rigtig fine, og vi har periodevis kunnet 
klippe dem meget korte med høj hastighed til følge.

I april fik vi gennemført en totalrenovering af 
teestedet på hul 13. Det er nu blevet et rigtigt smukt 
hul og lettere for vores personale at vedligeholde.

Vi har gennem næsten hele sæsonen manglet en 
greenkeeper, så resten af staben har løbet ekstra stærkt 
og haft en del overarbejde. Derfor er vi i skrivende 
stund i færd med at ansatte en ny greenkeeper.

Vi har nøje overvåget spillets flow på banen, lyttet 
til vore medlemmers ønsker og forslag om en ekstra 
klipning på nogle udvalgte områder, hvor spillet 
forsinkes af bortkomne bolde. Dette vil naturligvis få 
indflydelse på klipningen i den nye sæson.

I det sene efterår påbegyndte vi installering af 
en boldvasker. Vi valgte at gennemføre projektet 
med komplet opsamlingssystem for at imødekomme 
fremtidige krav til arbejdsmiljøreglerne. Med det nye 
system ”tippes” boldene automatisk ned i den nye 
såkaldte boldrende og videre til boldvaskeren.

Juniorafdelingen
Det har atter været et flot år for Juniorafdelingen, 
vi har haft 60 juniorer og 20 mini-juniorer i Odder 
Golfklub, så det er rigtig flot. Vi har plads til flere, så 
hvis I kender nogle, der gerne vil prøve at spille golf, 
så tag dem med ud i klubben.

Mens vi er ved at planlægge 2015, kan vi se tilbage 

✂

Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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ODDER GOLFKLUB
har fået nye porte, hvad med dig ?

på et år, som bød på en masse sjove golftimer. Vi har 
haft stor succes med årets fredagsturneringer, som-
merjuniorugen med 23 deltagere, Ryder Cup, hvor 
USA vandt, kåring af Rasmus Tropp som årets junior, 
og de sportslige aktiviteter hvor fire hold har kæmpet 
bravt og hentet sølv hjem til klubben. Igen i år slut-
tede vi af med en juleaftenturnering. Her deltog 42 af 
vores juniorer og deres forældre/bedsteforældre, så det 
må siges at være en kæmpe succes. I flot sol og kun 
lidt kulde blev der spillet 9 huller.

Sponsorudvalget
Vi har ca. 60 sponsorer, som støtter op omkring vores 
aktiviteter. Det være sig banen, Golf Team Odder, 
klubturneringer og annoncer. Jeres støtte har været 
helt uvurderlig, og vi glæder os til et fortsat positivt 
samarbejde fremover.

I 2014 havde vi igen fornøjelsen at invitere til vores 
to årlige sponsorturneringer. GTO sponsorer/Golf 
Team Odder afviklede deres turnering fredag den 23. 
maj. Vinderen af denne turnering blev System TM 
A/S med Ikas A/S på 2. pladsen.

Fredag den 8. august var det alle banesponsorerne, 
der var inviteret, og de afholdt en turnering, hvor 
den endelige vinder blev Advokatfirmaet Strauss og 
Garlik, mens Aura besatte 2. pladsen. Efter begge 
turneringer blev der serveret frokost i Golf Cafeen, 
hvor der atter var mulighed for at drøfte dagens 
præstationer.

Vi vil gerne byde vores nye sponsorer velkommen 
og samtidig igen sige alle en stor tak for hjælpen, og 
til alle vores medlemmer: støt vores sponsorer. De gør 
det muligt for os alle at have så gode forhold at spille 
golf under.
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Maler Murer Tømrer

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.

Stor Rabat for et opstartsmedlemskab for hele 
2015

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

Golfens Dag 2015
Søndag den 19. april kl. 10-15
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Nyt fra kontoret

Årsregnskab og budget

Ligesom de tidligere år vil regnskab, budget og esti-
mat blive lagt på hjemmesiden, når de er klar.

Årsmærker
Årsmærkerne kan afhentes i klubhuset, når de kom-
mer fra bogtrykkeren. Stor tak til Zeuner der endnu 
engang sponserer mærkerne.

Fritspil 2015
Fristspilskortet for 2015 er som noget nyt blevet fak-
tureret sammen med kontingentet, hvis man havde 
kortet i 2014. Ordningen er blevet udvidet til også at 
omfatte Aarhus Golf Club. 

Kortet kan bestilles på oddergolf@oddergolf.dk og 
skal afhentes på kontoret.

Ordningen med fritspilskort dækker nu Skander-

borg, Horsens, Himmelbjerget, Juelsminde, Heden-
sted og Aarhus. Prisen i 2015 er kr. 800. 

De nye mærker er bestilt, og kan afhentes på kon-
toret når de er kommet hjem.

Golfbox
Fra 1. januar 2015 er der kun én boldrendetid i 
Golfbox. Tiden klokken halv er overgået til tidsbestil-
lingen. På den måde håber vi, at det bliver nemmere 
at finde en ledig tid.

Jeg glæder mig til, der igen kommer liv i klubhuset, 
og ønsker jeg alle en rigtig god sæson 2015. 

Mange hilsner
Karen

Ombygning 2015
Primo februar har vi sat gang i en udvidelse og 
modernisering af mandskabsfaciliteterne og maskin-
huset. 

Der etableres et selvstændigt kontor og en større 
frokoststue samt et nyt tørrerum til personalets 
arbejdstøj. 

Selve maskinhuset udvides med 70 kvadratmeter, 
og der etableres overdækning og udluftning af bag-
rummene. På bagsiden af disse etableres en ny garage 
til golfbilerne.

Vi beklager rodet og forventer at være færdige 
ultimo marts. Vær opmærksom på, at i den periode 
hvor vi bygger om, virker kompressoren ikke.

Bestyrelsen
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PLANTE & HAVE CENTER

RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER

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

Generalforsamling

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
mandag den 13. april 2015 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 2015 og fastlæggelse af kontingent i 2016
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
 På valg er Lynge Kjeldsen og Kenneth Rosendahl.
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.
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Golf Team Odder’s sponsorer:

 
 

                 Golfcafeen  
                                                                    sørger for 
                                                             at du og din mave har det godt. 

                                                            
                                                                Åbningstiden 
                                                                   Man. 11- spørg. 
                                                                                                 Tir-søn 11-21. 
                                                                                    
 
                                                                                      Vidste du at cafeen 
                                                              leverer mad ud af huset, 
                                                                                  samt afholder  festarrangementer  
                                                                                                       i huset. 
                                                                                   
                                                                                          Du er meget velkommen til 
                                                                                                   at kontakte os og få et tilbud. 
                                                                                                    Tlf: 8654 5451 / 2094 5620 
                                                                                                 Mail: Golfshoppen@hotmail.com 
                                                        
 
 
                                                              Golfshoppen 
                                                                  Odder Golfklub 
                                                                                                 Tlf: 86545451 / 20945620. 
 
                                                                                  Ny sensommer mode til damer & herrer.    
                                                                                                     Alt indenfor udstyr & meget andet .               

                                                     I butikken medio August 
                                                              Åbningstider. 
                                                                  Man. lukket. 
                                                                                                          Tir-søn 11-17. 
                                                                                             Har du spørgsmål/ bestilling. 
                                                                                      Da kontakt os i butikken eller på mail. 
                                                                                            Mail: golfshoppen@hotmail.com 

             
 
 

Ikas

Tage Iversen Holding

Holst,
Advokater

 

GTO - Golf Team Odder
Truppen
Igen i år er der fra spillernes side god opbakning til 
GTO-projektet, da 7 damer og 25 herrer har meldt 
sig klar til sæson 2015. Dermed er der lige som sidste 
sæson tilmeldt ét damehold og tre herrehold til Dan-
marksturneringen. Med en bred og engageret trup er 
der al mulighed for at fortsætte den positive udvik-
ling, som GTO har gennemgået de sidste sæsoner.

Nicolai Ladefoged har i år taget valget om at flytte 
til Lyngbygaard Golfklub. Karrieren som professionel 
golfspiller kræver et solidt økonomisk fundament, 
og Nicolai har vurderet, at Aarhus og Lyngbygaard 
byder på de bedste muligheder for at sikre sig et godt 
økonomisk grundlag til hans fremtidige karriere.

Sportslig udvikling
Arbejdet med at forbedre GTO’s positive sportslige 
udvikling fortsætter naturligvis i 2015. En stor del 
af truppens spillere har gennemgået en sportslig og 
personlig udvikling, som har resulteret i et højnet 
spilleteknisk niveau. 

Det generelle niveau på tværs af Danmarksturne-
ringens hold stiger år for år, så det er afgørende, at 
GTO’s spillere dygtiggør sig selv i takt med denne 
udvikling.

Træningslejr
Udendørssæsonen 2014 startede for GTO’s vedkom-
mende med en træningslejr hos Blokhus Golf Center. 
En weekend proppet med range- og banetræning var 
en effektiv start på en ny divisionssæson. I år genta-
ges træningslejren naturligvis – denne gang enten i 
Søhøjlandet eller Blokhus. Som en del af sæsonop-
starten tjener træningslejren som den sidste effektive 
indsats mod 1. divisionsweekend.
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1. spilleweekend

I 2015 starter Danmarksturneringen i weekenden 
d. 25./26. april. Lørdag den 25. april spiller alle fire 
hold i Odder, så denne dag bliver der en højspændt 
konkurrencestemning på anlægget. Spillerne har brug 
for al den opbakning, de kan få, og alle er velkomne 
til at komme ud og støtte spillerne mod forhåbentlig 
fire holdsejre.

Vintertræning

Igen i år har Odder Golfklubs medlemmer haft 
mulighed for at rykke træningen indendørs i vinter-
månederne. Rammerne for vintertræningen er i år 
HMI i Hou. GTO-truppen er i fuld gang med den 
fysiske og tekniske opstart til sæsonen, og selvom vej-
ret de sidste uger har været hårdt, har truppen både 
trænet inden- og udendørs.
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Nyt fra Handicapudvalget
Scorekort og registrering af scores

Arbejdet med indtastning af scores er blevet væsentlig 
mindre for handicapudvalgets medlemmer i 2014. 
Det skyldes, at mange flere spillere end tidligere selv 
taster deres scores ind i Golfbox, enten på skærmene i 
klubben eller på PC derhjemme og dermed får handi-
cap reguleret med det samme. En stor del af arbejdet 
er overtaget af klubberne i klubben, idet Seniorerne, 
Mens- og Ladies Section selv har overtaget arbejdet 
med indtastningen.

Målet for 2015 må være, at (næsten) alle spillere 
taster deres score ind efter en runde. Den gruppe der 
gerne vil have andre til at gøre arbejdet, må overveje 
om det skal fortsætte, og den gruppe der ikke mener, 

de kan gøre det, kan altid få hjælp af en medspiller 
eller et medlem i klubben.

Et problem i 2014 har været, at markørerne ofte 
har været (alt) for længe om at godkende scoren for 
medspilleren. En markør ved altid, at der er en score, 
der skal godkendes. De har jo spillet sammen, og 
spilleren har meddelt, at han spiller EDS. Samtidig er 
der en meddelelse i markørens mailbox og yderligere 
en meddelelse i markørens Golfbox. Hele ideen med 
selvindtastning går jo tabt, hvis det varer for længe 
inden scoren godkendes af markøren. Senest dagen 
efter runden skal scoren være godkendt.

Vi vil holde øje med udviklingen i 2015 og sender en 
rykker, hvis det varer for længe, inden der godkendes.

Årsrevisionen 2014

Liste 2012 2013 2014 % 2014

Mindre end 4 registrerede scores 284 189 189 23

Mindre end 8 registrerede scores de sidste 2 år 216 45 21 2

Medlemmer der har opnået handicap 36 i 2013 58 43 48 6

Medlemmer der ikke er reguleret i handicap 142 352 372 45

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 ned 15 48 34 4

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 ned 10 20 20 2

Medlemmer der er reguleret 1,0 op 55 61 72 9

Medlemmer der er reguleret 2,0 op 68 69 69 9

Total antal medlemmer der har deltaget i årsrevision 848 827 825 100

Årsrevision 2014 viser stor stabilitet
Nedenfor vises resultater fra Årsrevisionen i 2014. 
Sammenlignet med 2013 er der kun få forskydninger.

Det totale antal er stort set ens. Spillere, der ikke 
har EGA handicap, er ligeledes det samme.

De eneste forskydninger er lidt færre, der ikke har 

afleveret 8 scorekort og lidt flere, der ikke er reguleret 
i handicap, fordi deres median er tæt på deres forven-
tede idealscore. En positiv situation.

Resultatet i 2014 udviser stor stabilitet i forhold 
til 2013
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STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

er klar til en ny sæson – mandag den 13. april 2015

Vi spiller 18 hullers stableford. Derefter er der kaffe 
med ostemad og information ang. den kommende 
sæson.

Tilmelding til Mandagspigerne:
Årskontingent er på 350 kr. og for 9 hullers-pigerne 
200 kr. Beløbet kan indbetales på konto 1944-5368 
185 991 inden 30. april med angivelse af medlems-
nummer og navn. 

Eller det kan betales til kassereren på spilledage i 
april måned. HUSK at alle skal aflevere en indmel-
delsesblanket, som ligger på bloggen. 

Hvis tidligere medlemmer melder fra eller undla-
der at tilmelde sig, vil de, der står på ventelisten efter 
tilmeldingsfristens udløb – der som nævnt er den 30. 
april – blive kontaktet. 

Ventelisten fra året før er gældende, og man optages 
efter rækkefølgen på ventelisten. Der er handicapbe-
grænsning på 45 for nye medlemmer.

Arrangementer:
Vi har planlagt 2 venskabsmatcher:
11. maj hjemme mod Hammel
11. august i Århus mod Moesgaard

Vi har arrangeret 2 udflugter:
15. juni udflugt til Samsø Golfklub
4. september udflugt til Søhøjlandet Gjern

Alle arrangementer vil blive annonceret på Man-
dagspigernes opslagstavle og på bloggen og sommer-
planen er lagt på vores blog.

Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle til en ny sæson 
med mange gode golfrunder og med hyggeligt sam-
vær.

Emmy Bjertrup, formand
Inge Rasmussen, kasserer
Margit Nielsen, sekretær
Birgitte Tosti Clausen
Bente Gustafson
Kitte Vestergaard

p.u.v. Margit Nielsen

Samsø Golfklub.
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Mens Section 2015
Vinteren ser på nuværende tidspunkt ud til at blive 
lige så mild som sidste år. Selv om banen har været 
meget våd hen over årsskiftet, kan vi håbe på at spil-
let/vejret i vinter ikke har givet skader, så banen bliver 
ligeså fin til sæsonstart 2015 som 2014.

Mens Section er klar til den nye sæson, der ifølge 
programmet har opstart Skærtorsdag den 2. april 
med fri start. Vi byder velkommen til alle tidligere 

kan deltage. Medlemmer med højere hcp. kan også 
være med, men skal spille med 36 tildelte slag. 

Alle spilledatoer er nu fastlagte og kan godt for 
de første tre måneder se lidt hektiske ud. Med tre 
månedsafslutninger og tre bymatcher, hvor vi spiller 

medlemmer, men ikke mindst de nye der vil prøve 
kræfter ud i golfspillets ædle sport i en ’’klub i klub-
ben’’ hvor golfspil på konkurrenceniveau med kam-
meratligt samvær uanset alder prioriteres meget højt.  

Alle Odder Golf Klubs mandlige medlemmer over 
18 år med et handicap på max 33 (=36 tildelte slag) 

være med, men skal spille med 36 tildelte slag. 
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Odder Golfklub har 25 års jubilæum i 2015.
Glæd dig til Golfen nr. 2 hvor vi afslører

jubilæums aktiviteterne.

hjemme mod Horsens 7. maj og ude mod Skander-
borg for første gang 21. maj. Juelsminde besøger vi 
11. juni. Derfor har vi efter aftale med Ladies Section 
rykket Hunnematchen til 2. juli, da vi tror folk tid-
ligst starter ferien den 3. juli og ugen efter. 

Vi overvejer i bestyrelsen, om der skal arrangeres 
en fællestur i anden halvdel af sæsonen. Det vil vi 
tage op, når vi kommer i gang, for at høre hvad der 
er stemning for.

Østjyske mesterskaber for herreklubber afvikles 
i år på mandage og onsdage på Lübker.Vi vil også 
her lade det være op til medlemmerne, om der skal 
tilmeldes hold. Vi mener i bestyrelsen, at der som 
minimum skal være ca. 30 deltagere, for at vi deltager. 

Da det ikke kolliderer med vores egne spilledatoer, vil 
det være rigtig fint, hvis vi stiller hold.

Vores sidste store arrangement Midtspar Cup er i 
Vejle den 12. september. En dag hvor Vejle, Frederi-
cia, Horsens og Odder hver stiller med 18 mand. En 
spændende dag man kan kvalificere sig til gennem 
hele sæsonen ved at score point til årsturneringen og 
gennem hulspil.

Bestyrelsen byder hermed velkommen til alle kom-
mende medlemmer i 2015 samt vore sponsorer, med 
håbet om en rigtig god golfsæson.

På bestyrelsens vegne
Bent Kruse
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Ballevej 12-14
8300 Odder
Internet: www.probiler-odder.dk

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

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

Åbningstider
salgsafdeling:
Mandag-fredag 9.00-17.30
Lørdag Lukket 
Søndag 12.00-16.00

Eneste miljøcertificerede 
værksted i Odder

Nellemann Roskilde A/S
Betonvej 1
Roskilde
tlf: 46 75 51 24

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

Valby Autoforum A/S
Spontinisvej 5
København SV
tlf: 36 17 77 77

Jørgen Dawall & Sønner ApS
Grønnevej 141
Virum
tlf: 45 85 08 06

Bilhuset i Birkerød I/S
Kongevejen 86-88
Birkerød
tlf: 45 81 13 43

Tangholm A/S
Energivej 12
Ballerup
tlf: 44 86 15 00

fi at.dk

HAR PLADS TIL ALLE SYNSPUNKTER – KOM TIL ÅBENT HUS I WEEKENDEN!
Uanset om du er miljøbevidst, praktisk anlagt, bor i byen eller på landet, er mand, kvinde, ung, ældre, midt imellem eller bare ikke gider give kassen for 
din nye bil, bør du opleve den nye Fiat Panda, når vi holder åbent hus i weekenden.

Til pensionistparret,
der tænker på økonomien
Panda kører langt på literen, er billig 

i drift og kan sagtens fi nansieres 
uden at æde hele pensionen op…

Til ham, der har 
de prakt iske briller på

5 døre, 40/60 splitbagsæde (ekstraudstyr), 
fl eksibelt interiør med 14 praktiske 

afl æggerum.

Til dem, der bor i storbyen
TwinAir-motorer med Start&Stop 

sparer benzin i bytrafi kken. Dualdrive™ 
servostyring med city-funktion gør 

parallelparkeringer til en leg.

Til hende, der bekymrer
 sig om sikkerheden

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

ISOFIX-beslag.

                       Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 23,8 km/l. CO2-udledning: 99 g/km. Den viste bil er med ekstraudstyr.

Ny Panda. Simply More.

Den nye Fiat Panda

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

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

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

Åbningstider
salgsafdeling:
Mandag-fredag 9.00-17.30
Lørdag Lukket 
Søndag 12.00-16.00

Eneste miljøcertificerede 
værksted i Odder

Serviceaftale

Pris:  

fra kr. 99.993,-

Seniorerne
Så er det blevet vinter, og vi skal alle huske at holde 
os på ’måtten’.

Seniorerne startede vintersæsonen den 5. novem-
ber. Selv om der var meldt om bygevejr, så deltog der 
47 friske seniorgolfere. Det med vejrudsigten passede 
som sædvanlig ikke, da der ’kun’ kom én byge, som 
til gengæld varede i 3½ time.

Desværre var banen lukket onsdagen efter, da 
banepersonalet skulle vende banen til vintergolf. Med 
hensyn til det sidste udtrykkes der generelt tilfredshed 
med at banen vendes, da det – udover måttetræning 
– giver en anden udfordring i spillet.

Julematchen med 9 hullers Texas Scramble blev 
afviklet i fint vejr med 63 spillere på banen. Den 
efterfølgende julefrokost var bare fin med Henriettes 
gode julemad. Der blev hygget, sunget og spillet golf 
med terninger om de medbragte gavepakker.

Fremmødet i december var godt; dog måtte mat-
chen den 10. aflyses p. gr. af at det styrtregnede, og at 
banen mange steder stod under vand.

Den 7. januar fulgte 58 spillere op på nytårsforsæt-
terne, da de i en god match – i fint vejr – fik brændt 
lidt julefedt af.

Efterfølgende kom et vejrskift med regn og storm, 
så den næste match var tæt på aflysning. Alligevel var 
der mødt 17 spillere op, som tog den lette sne, hagl 
og regnbyger med godt humør. Vi så heller ikke andre 

medlemmer dukke op på 
banen den dag.

I skrivende stund ligger 
banen flot hvid og tildækket 
af sne. Derfor blev matchen den 21. januar aflyst. Nu 
må vi håbe, at især banen klarer det omskiftelige vejr, 
så vi om nogle måneder kan komme på ’rigtigt’ græs.

Det er forhåbentligt sket, når vi afholder vor 
åbningsmatch den 8. april. Her gøres opmærksom 
på, at der bliver hængt tilmeldingslister op på tavlen 
ca. 3-4 uger før, så HUSK at tilmelde jer inden den 
1. april, hvor listen tages ned.

Kontingent for 2015 skal i år være betalt senest 
den 30. april over netbank. Det skulle lette ekspe-
ditionen for vor hårdt prøvede kasserer, der jo ikke er 
udstyret med en ’fluesmækker’, og som bankerne har 
en ’pengeløs’ kasse.

Og til de morgenfriske golferes glæde så har vi 
afkortet jeres nattesøvn og rykket afleveringen af 
scorekort med 5 min., så sidste afleveringsfrist fra 15. 
april bliver kl. 07.35 og fra 7. oktober kl. 08.20.

Så er sommerprogrammet 2015 klar, og for de 
interesserede er det hængt op på opslagstavlen, lige-
som det efterfølgende kommer på nettet. 

Nu går vi en forhåbentlig dejlig golfsæson i møde 
og pas godt på jer selv og de andre derude.

Med venlig golf hilsen på senior golfs vegne
Arne Holm Pedersen
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Pingvinklubben i Ladies Section
Når golfsæsonen slutter af for de seje sild i Ladies Sec-
tion, vågner ”Pingvinklubben” op med arrangementer 
hele vinterhalvåret igennem. 

I slutningen af januar del-
tog en stor flok piger, iført 
neongule løbejakker, i Kvin-
deløbet i Odder på initiativ af 
en af pingvinerne. 14 dage før 
var 23 piger mødt op i golf-
klubben en lørdag i januar til 
nytårskur med fælles spisning 
og hygge efter 18 huller på måt-
ter i sne og slud. Det var endnu 
en af mange aktive dage, hvor der blev dystet om 
pingvintrofæet, og vinderen kunne vælge først blandt 
de mange medbragte gaver, som alle bidrog med. 

Pingvinklubben er i virkeligheden en lukket grup-
pe på Facebook, som piger i Ladies Section i Odder 
Golfklub kan anmode om optagelse i. Den er et 
privat initiativ, og har ikke noget at gøre med Ladies 
Section i øvrigt. Klubben hed oprindeligt Pigevinter-
klubben, men blev, gennem en vellykket misforståelse 
af en af pigerne, til Pingvinklubben – en betegnelse, 
der passer godt til de mange sild, der er medlemmer. 

De mange sociale oplevelser kommer i stand ved, 
at Pingvinerne på Facebook laver et opslag med det 
arrangement, man vil stå for, hvorefter tilmeldinger-
ne ruller ind. Gennem de 3 år klubben har virket, har 
aktiviteterne været mange, f. eks: Curling, biograftur, 
pedicure og ansigtsbehandling, Segway, foredrag, fæl-
lesspisning med Sing-a-long og konkurrencer, kursus 
i glaskunst, maleværksted og blomsterbinding.

Pingvinklubben betyder, at LS’s seje sild lærer hinan-
den at kende rigtig godt, og det bidrager til det gode 
sociale sammenhold året igennem. Det er ligeledes 
en effektiv kommunikationsform, som også anvendes 
om sommeren til at komme i kontakt med de mange 
pingviner. Der er ingen bestyrelse eller formand, og 
klubben drives alene af medlemmernes engagement. 
Ikke alle i LS er på Facebook, men en aftale med en 
der er, sikrer at alle alligevel kan deltage.

Næste arrangement bliver en Sundhedworkshop 
med grøntsager og juicer, og der er allerede overvæl-
dende tilslutning. Og der vil helt sikkert være mange 
rigtig gode arrangementer i Pingvinklubben, inden 
vi igen ruller ud på grønsværen med køller og jern i 
Ladies Section. 

Lis Reinholdt Kjeldsen

tion, vågner ”Pingvinklubben” op med arrangementer 
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Ladies Section 2015
Nu titter vintergækkerne frem –  foråret nærmer sig – 
snart er det tid at hente golfkøllerne frem.

Velkommen til nye og ”gamle” medlemmer, en 
ny golfsæson venter med hyggeligt samvær tirsdag  
eftermiddag/aften.

Hvem kan deltage i Ladies Section
Alle kvindelige medlemmer af Odder Golfklub over 
18 år med max. handicap på 40.

For at få præmie i LS skal spilleren have et EGA 
handicap, samt på spilledagen have spillet og registre-

ret EDS. Vi spiller i 2 rækker: A = hcp 0-24,0,  B = 
hcp 24,1-40. 

Kontingentet er kr. 400,00 for sæsonen, gæstespil-
lere kr. 40,00 pr. turnering.

Vi har ingen venteliste – alle er meget velkomne.

NYT I ÅR:
Blokbooking ændres til følgende:
1. Fra kl. 14.00-14.30: normal booking via golfboks
2. Fra kl. 14.30-16.00: Blokbooking, vi stiller os i kø
3. Fra kl. 16.00-17.30: Normal booking via golfboks

I JULI MÅNED GÅR MAN UD HELE DAGEN 
OG BOOKER SELV EN TID.

HUSK AT MAN SKAL VÆRE FÆR-
DIGE MED RUNDEN SENEST KL. 
21.30.

Blokbooking ændres til følgende:
1. Fra kl. 14.00-14.30: normal booking via golfboks
2. Fra kl. 14.30-16.00: Blokbooking, vi stiller os i kø
3. Fra kl. 16.00-17.30: Normal booking via golfboks

I JULI MÅNED GÅR MAN UD HELE DAGEN 
OG BOOKER SELV EN TID.

HUSK AT MAN SKAL VÆRE FÆR-
DIGE MED RUNDEN SENEST 
21.30.

Aktivitetskalenderen for sæsonen:

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00:
Inviterer Henriette fra golfcafeen og butikken til åbent hus 
– kom og vær med til en hyggelig aften.

Torsdag den 2. juli kl. 16.30:
Inviterer Mens Section til Hunnematch

Søndag den 14. juni:
Arrangerer vi en-dagsturen til et sted i Jylland.

I SENSOMMEREN:
Arrangerer vi en dagstur, hvis der er stemning for det.

Tirsdag 6. oktober kl. 16.30:
Årsmøde og afslutning på sæsonen. Vi spiller 9 hullers turne-
ring, spilleform Mexican Scramble. Derefter spisning – hyg-
geligt samvær og årsmøde.
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Trænerskifte
Christian Møller har fået nyt job 

hos DGU. Et job med nye udfor-

dringer hvilket Christian glæder sig 

meget til. Jeg har siden offentliggø-

relsen af denne nyhed været i dialog 

med Odder Golf Klub, og kan med 

stolthed fortælle at vi er kommet 

frem til en aftale omkring et fremti-

dig samarbejde med mig som ”head 

pro”. Dette er jeg utrolig glad for, og 

glæder mig til at sætte mit præg på træningen og 

udviklingen i klubben. Jeg har personligt haft 

nogle fremragende år med Christian, og vi har 

haft et super samarbejde. Så det er et sørgmodigt 

farvel, men jeg er bestemt også glad for denne 

nye udfordring. Jeg har den seneste tid modta-

get stor opbakning og positive tilkendegivelser 

fra bestyrelsen samt medlemmer, hvilket jeg er 

meget taknemmelig over. 

Jeg tiltræder officielt den 1. marts 

2015. Her vil min kalender på Golf-

box åbne op for booking af lektioner, 

så I kan komme i gang efter en lang 

vinterpause. Desuden arbejder jeg i 

øjeblikket på træningstilbud i påsken, 

hvor der både vil være mulighed for 

individuel- og holdundervisning til 

favorable priser. Info følger på Odder 

Golf Klubs hjemmeside. Jeg er i fuld 

gang med planlægningen af den kommende 

sæson, hvilket skrider fremad med stor hjælp fra 

Henriette og Rasmus Wagtman. Rasmus Wagt-

man tiltræder desuden som hjælpetræner og vil 

assistere mig i løbet af sæsonen. Jeg glæder mig 

til at se jer alle på træningsbanen og ser frem til 

en fremragende sæson.

Christian Nygaard

Vi starter op tirsdag den 31. marts 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 får 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 at byde både medlemmer 
og sponsorer velkommen til en ny sæson med mange 
gode golfrunder og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen
LADIES SECTION ODDER

Rikke Mikkelsen, formand 4031 1033
Tina Gammelby, sekretær 2463 7507
Connie Hartmann, kasserer 2564 0040
Ellen Møller Kristensen, best. medlem 3063 1274
Jytte Rasmussen, best. medlem 2026 1466
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Juniorafdelingen
Så er vi nået til et nyt år og en ny golfsæson.

Mens vi er ved at planlægge 2015, kan vi se tilbage 
på et år, som bød på en masse sjove golftimer. 

Igen i 2014 sluttede vi af med en juleaftenturnering. 
Her deltog 42 af vores juniorer og deres forældre/bed-
steforældre, så det må siges at være en kæmpe succes. 
I flot sol og kun lidt kulde, blev der spillet 9 huller. 
Bagefter var der æbleskiver, varm kakao og sodavand. 
Julemanden kom forbi, og han havde gaver med til 
alle juniorerne, og i år var der også en lille gave til 
alle de voksne.

Her ved den kommende sæsons start, har vi 60 
juniorer og 20 mini-juniorer i Odder GK. Det er 
det samme antal, som vi startede med i 2014, så det 

er rigtig godt. Vi har plads til flere, så hvis I kender 
nogle, der gerne vil prøve at spille golf, så tag dem 
med ud i klubben.

Der er træningsopstart i uge 15. De enkelte træ-
ningshold og træningsdage er ikke helt på plads 
endnu, men vil kunne ses på hjemmesiden primo 
marts.

Alle informationer vil igen i år være at finde på 
vores hjemmeside, og vores Facebook profil. End-
videre vil vi fortsætte med at sende nyhedsbreve ud 
til alle medlemmer af juniorafdelingen med jævne 
mellemrum.

Med ønsket om en god golfsæson.
Juniorudvalget
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Murermester
Poul Verner Kristensen ApS

Bredkjærvej 34 · 8300 Odder

www.murermesterpvk.dk

Kontor: 86 54 34 28
Søren:   20 67 56 59
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Se cafeens nye åbningstider på vores hjemmeside. 
 

Odder Golfcafe  
20 Års Jubilæum 

Golfsæsonen står for døren, og vi glæder os til at 
åbne op til endnu et nyt & dejligt år. 

Vi har brugt vinterhalvåret på, 
at fortage fornyelser for jer gæster i cafeen.

I vil i år opleve, et menukort med nye tiltag, en lille 
renovering i cafeen, samt et smilende personale 

der glæder sig til at servicere jer. 

Hold øje med de mange jubilæumstilbud  
der vil komme i året, fra shop og cafe.  

www.odder-golfcafe.dk 
Klik ind på vores side allerde idag, og se aktuelle tilbud nu.
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v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder

  Flag på for-ni          ·          Par 3 banen            ·            Træningsbolde
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www.advohus.dk

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

Maler Murer Tømrer

v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
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HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er

den 19. juni 2015

www.oddergolf.dkZeuner A/S · Skovdalsvej 22 · 8300 Odder · zeuner.dk
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