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OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse
i velassorterede specialafdelinger:
Kolonial · Slagter · Isenkram · Café Galleria
Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager
Tekstil · Parfumeri · Kiosk

Saltvandsa

kvarie

Smagninger
Krogmodnet

Legerum til de små

på øl

kød

Masser af økologi

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

Togbane i

butikken

megavin.dk

Besøg også vores filialer –
Dagli’ Brugsen Gylling og Dagli’ Brugsen Hou
Byens mødested - ejet af medlemmerne i Odder
Bliv medlem - få store fordele og medlemstilbud

PÅ GOOGLE SER DU
KVICKLY ODDER

Nørregade 6 · Tlf. 87 80 28 00

UDSKRIV INDKØBSSEDDEL

BRUHN Grafisk ApS

billigdagligvare.dk

Odder Golfklub

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451
E-mail:
Hjemmeside:
Kontoret
Klubsekretær
Bestyrelse:

Nyt fra formanden
E-mail: neh@turbopost.dk

oddergolf@oddergolf.dk
www.oddergolf.dk
86 54 54 51
Karen Frederiksen
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
Rikke Mikkelsen		
4031 1033
E-mail:
golfstjernen65@gmail.com
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		
2680 8950
E-mail:
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

Af Niels Erik Hvillum, formand

Kære alle
Så kom vi gennem første halvdel af året. Det har
været et halvt år med mange problemer. Set i forhold
til sidste år, så er vi løbet ind i alle de problemer man
kunne frygte.
Året startede med problemer med vort drikkevand,
og i skrivende stund er der stadig problemer med
kimtallet. Jeg håber dog, at dette er blevet løst, ved at
vi har fået pumpen over jordhøjde i det nye grønne
pumpehus på hul 1.
Herefter kom så store problemer med vore greens.
Dem har vore greenkeepere kæmpet med hele foråret. Vi fik derfor en konsulent fra DGU til at kikke
på dem, og det var en positiv melding, at alt hvad
vi havde gjort var rigtigt. Der manglede blot varme.
Nu har propholdet været ude at håndpleje og efterså
dem. Stor tak til jer. Så med lidt mere varme håber
vi, de meget snart er helt ok, og at vi får en rigtig god
og lang sommer.
Her skal også lyde en stor tak til alle de frivillige,
som har meldt sig til at male alle bygningerne. Og
holdet der holder rent omkring klubhuset. Det bliver
så flot.
Rigtig god sommer til alle.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

www.zeuner.dk · 8746 4010

Forsiden: Odder Golfklubs første bestyrelse 1990:
Leif Thomsen, Martin Fisker, Anders Andersen, Jens Skovhus,
Ulla Bregendahl, Uffe Gammelby, Einar Jakobsen

Næste nummer udkommer ultimo november 2015
Deadline: 5. november
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Sådan husker jeg starten
af Odder Golfklub

år
M E D

G O L F

Af Uffe Gammelby Jensen
I år kan Odder Golfklub fejre sit 25-års
jubilæum.
I den anledning kan jeg berette om mine
personlige erindringer om begivenhederne
dengang.
Lad det være sagt med det samme:
Odder Golfklub er mit barn!
Ja, det er vi i hvert fald 7 stiftere og ildsjæle
der kan hævde, og bestemt mange flere, som har
bidraget efterfølgende.
Hvordan startede så Odder Golfklub?
Året var 1989.
Daværende turistchef i Odder – Bente Aagaard
Frandsen – så en mulighed for at tiltrække flere
købestærke turister til byen. Dette kunne ske ved
oprettelse af en golfklub/bane.
På det tidspunkt var det helt uhørt og usædvanligt
at tænke sådanne tanker, ja mange mente endda at
det var helt urealistisk.
Men for ildsjælene er intet umuligt!
Bente fik samlet en lille arbejdsgruppe som kunne
være interesserede i projektet, enten fordi de selv spillede golf – i Århus eller i Horsens, eller fordi de havde
andre kvaliteter at byde på i den lille gruppe.
Ud over Bente bestod arbejdsgruppen af Eggert
Carstens, Jørgen Tychsen-Rasmussen, Anders Andersen, Jens Skovhus og Leif Thomsen.
Arbejdsgruppen tog imod udfordringen at sondere
muligheder og grundlag. Derefter påtog gruppen sig
opgaven, at forberede en stiftende generalforsamling,
herunder at komme med et forslag til bestyrelsesmedlemmer.
4

Jeg husker det således:
En aften i efteråret 1989 blev jeg ringet
op af Erling Rovelt, som var bestyrer i
daværende Handelsbanken i Odder, og
min bankmand.
Erling spurgte venligt om jeg kunne
tænke mig at deltage i starten af en golfklub
i Odder?
Jeg spurgte om hvor meget tid tror du det tager?
– Ja, I holder nogle møder og så kører det vel ...
Denne telefonsamtale skulle gå hen og blive et
vendepunkt i mit liv.
Der kunne jo ikke ske noget ved at gå med til et
møde og høre mere om sagen.
Derefter deltog jeg i et møde på Jens´ kontor i
Kvickly sammen med resten af den kommende bestyrelse. En ildsjæl var født – jeg så en mulighed for at
gøre en forskel.
For mit eget vedkommende var der netop sket det,
at min svoger, Claus Søby Madsen, havde snust til
golfsporten under nogle forretningsrejser i Sverige.
En måneds tid inden den skelsættende telefonsamtale, havde Annette og Claus arrangeret en golfdag
for Lise og mig på Mollerup hvor vi hver fik en
lektion, øvede os på driving-rangen, samt prøvede
at spille par-3 banen. Selvfølgelig syntes vi at det var
spændende og udfordrende, men hvordan kunne vi
komme videre med golfen?
Nu kom så muligheden for at gøre noget ved det.
Den 25. april 1990
afholdtes stiftende generalforsamling på Odder Park
Hotel.
Jens Skovhus var den udfarende kraft.
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Han havde sørget for en dagsorden, samt for at Ove Bonde
Mikkelsen havde udarbejdet
et vedtægtsforslag.
Jens havde desuden sørget
for omtale i Odder Avis, og
det resulterede i, at der var
stort fremmøde.
Den stiftende bestyrelse bestod af:
• Jens Skovhus, Formand
• Anders Andersen, Næstformand
• Ulla Bregendahl, Sekretær
• Martin Fisker Christensen, Kasserer
• Leif Thomsen
• Ejnar Jacobsen
• Uffe Gammelby Jensen
Hvad var det så for en opgave denne bestyrelse
havde påtaget sig?
Udgangspunktet var:
• Vi havde ingen penge
• Vi havde ingen bane
• Vi havde ingen medlemmer
– men vi var alle besat af idéen, at dette her, det ville vi!
Nu begyndte så arbejdet.
Et passende jordareal skulle findes, – og penge ligeså.

Instruktion december 1992: Pro Jan Rasmussen
instruerer Ulla Langballe og Claus Gammelby.
Her med skurvognen i baggrunden.
Bestyrelsesmøderne foregik på skift hjemme hos
bestyrelsesmedlemmerne hvor vore ægtefæller tog
kærligt imod.
Det havde den fordel, at vi lærte hinanden og hinandens baggrunde at kende.

Nybolig Odder

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

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

www.nybolig.dk
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Klar til Åbent hus februar 1993:
Jørn Kristiansen, Carsten Bjergø,
Bent Olsen, Max Nielsen,
Thomas Lydiksen
– Uffe Gammelby var fotograf.
Det stod hurtigt klart, at ingen af os havde forestillet
sig hvilken stor opgave vi havde påtaget os.
En vigtig forudsætning var, at vi alle havde støtte og
opbakning fra vore ægtefæller.
For at få struktur på det, blev der afholdt mange
bestyrelsesmøder hvor ansvarsområder og opgaver
blev fordelt.
• Jens samlede trådene, og havde opgaven med at
finde det helt rigtige areal.
• Martin var kasserer, og skulle forberede økonomien, især finansieringen.
• Undertegnede skulle skaffe medlemmerne (vi
havde intet at tilbyde medlemmer).

• Leif Thomsen blev baneudvalgsformand (vi havde
ingen bane).
• Anders Andersen blev klubhusformand (vi havde
ingen klubhus).
• Ejnar blev matchudvalgsformand (vi havde én årlig
match, klubmesterskabet – på lånt bane i Juelsminde).
Ulla skrev alle mødereferaterne
Fra Kvickly havde Jens et stort lokalt netværk, og han
var ude at kigge på adskillige mulige og umulige arealer. Han løb ofte i det problem, at det var nødvendigt
at sammenhængende arealer skulle forhandles med
flere sælgere, samt at nogle sælgere mente, at golf-

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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spillere kunne betale en højere pris for jorden, end
markedsprisen.
Medlemshvervning:
På den stiftende generalforsamlingen var der efterlyst
medlemmer til ”Hverveudvalget”.
Det resulterede i et hverveudvalg bestående af:
• Uffe Gammelby Jensen, formand
• Thomas Lydiksen
• Max Nielsen
• Bent Olsen
Udvalgets opgave var at skaffe medlemmer.
Udvalgets budget var et rent nul. Det måtte ikke
koste noget. Jo, køb af frimærker var ok.

I hverveudvalget blev vi enige om at fremstille en
”hvervemappe” som kunne udsendes til de personer som vi (og bestyrelsen) kunne komme i tanke
om. Ligeledes blev Hvervemappen fremlagt i byens
banker.
Omslaget til dokumenterne fik Jens kreeret. Jeg var
lykkelig da vi modtog kasserne med de færdigtrykte
omslag.
Dengang kendte jeg ikke Leif Larsen, Odder
Repro, Lars Lindeman Andersen, KJ Bogtryk eller
Ole Låsby. De sponserede det hele, og mere til.
Indholdet i hvervemapperne var forskellige avisartikler om golf, samt Hjerteforeningens anbefaling af
golf som familiesport. Der var tillige en prisliste, samt
en indmeldelsesblanket.

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk · kontakt@houfysio.dk · Tlf 86550545
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Hvordan hverver man medlemmer?
Vi gjorde det ved at afholde ”Åbent hus”- arrangementer.
Det var sådan, at allerede måneden efter stiftelsen
fik Jens Skovhus udvirket, at vi lånte et større græsareal af kommunen. Arealet var beliggende bag ved
Odder Park Hotel. Nu er det delvist bebygget med
Teglbakken.
Der kunne vi vejlede og instruere dem der havde
lyst til at prøve. Og det var der mange der havde
lyst til.
I sin VVS-virksomhed havde Anders Andersen en
brugt skurvogn som han stillede til rådighed for os.
Jens skaffede nogle få golfjern. Desuden stillede vi
vort eget golfudstyr til rådighed for hvem der kom
og prøvede.
Når jeg siger vi, så betyder det dels hverveudvalgets
medlemmer, og til Åbent-hus var det også min svoger
(Claus Søby Madsen), samt Lise og hendes søster. De
var alle fantastiske til at tage imod med et smil, og fik
hurtigt god kontakt med de interesserede.
Samme forår (1990) meldte vi 4 os ind i Horsens
Golfklub hvor vi fik vor golfuddannelse, for øvrigt
af Graham Oakley som vistnok stadig ”regerer” der,
Allerede fra efteråret 1990 videregav vi vore erfaringer, og vi gjorde vort til at sprede golfbacillen. Det
lykkedes faktisk helt godt.
I skurvognen holdt hverveudvalget møder med
Visitkort

17/02/09

planlægning af aktiviteterne. Som direktør i Kvickly
fik Jens bragt flere helsides-forsideannoncer i Odder
Avis, og vi stillede op til mangen en søndag med
Åbent Hus, og mødte her mange glade kommende
golfspillere.
Kontingentet var det første år 300 kr. – et symbolsk
beløb, men vigtigt for bestyrelsen i pejlingen af interessen, og den var klart tilstede.
For efteråret 1990 indgik vi en aftale med Horsens
Golfklub som indebar at vore medlemmer kunne
benytte træningsfaciliteterne i Horsens, uden 18-hullers banen.
Horsens var kendt for at have én af Danmarks bedste par-3 baner, så det var noget af et scoop som mange
af vore nye medlemmer tog imod med kyshånd.
For at skærpe interessen inviterede vi på et tidspunkt Asger Møller fra Juelsminde til at give et
foredrag om golf. Mødet blev afholdt hos ”Randers
Møbler” i Odder i deres nye flotte lokaler. Asger var
en blændende foredragsholder, og gav os en sjov og
inspirerende aften med beskrivelse af sine mange
golfoplevelser.
I april 1991 lykkedes det for Jens Skovhus at købe
Damsgaarden af Ebba Busky-Neergaard på betinget
skøde.
Der var mange betingelser der skulle falde på plads
Fortsættes side 10

17:56

Side 1

v/ Jan Guldmann
Mobil 2012 7066
www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
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Aarhus
Sønder Allé 3, 2. sal · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 3499
Odder
Holsteinsgade 19 · 8300 Odder
Tlf. 8780 1266
Viborg
Sct. Mathias Gade 66A, 1 tv. · 8000 Viborg
Tlf. 8726 2020

www.advohus.dk
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Hvervedag forår 1993: En typisk Åbent hus seance: Pro Jan Rasmussen giver en lille demonstration, hvorefter de
fremmødte får lejlighed til at forsøge sig selv. I dette tilfælde i forbindelse med foromtale i Århus Stiftstidende.
i den efterfølgende tid. Ud over lokalplaner og andre
myndighedsgodkendelser var det især finansieringen
der blev den helt store hurdle. Kasserer Martin Fisker
Christensen var virkeligt hårdt spændt op med adskillige beregninger på forskellige grundlag.
I november 1991 skulle en ekstraordinær generalforsamling beslutte det endelig køb og betaling for
jorden. Vi modtog det endelige finansieringstilbud i
timerne op til generalforsamlingen. Betingelserne var
mange og bestyrelsen var presset helt i bund.
Det var bl.a. et krav at vi skulle hæfte personligt.
Det var ikke lige forudset da vi startede det frivillige
arbejde året forud.
Efter en kort forhandling accepterede bestyrelsen
kravet. Vi havde ryggen mod muren, og alternativet
var at hele projektet faldt til jorden. Vi skulle samlet
kautionere for 1 mio. kr. Beløbet blev fordelt således:
• Jens Skovhus (hæftede for 2 dele)
• Anders Andersen
• Leif Thomsen
• Ejnar Jacobsen
• Martin Fisker Christensen
• Uffe Gammelby Jensen
• Ove Bonde Mikkelsen
som hver hæftede personligt for 125 tkr.
Det var faktisk rigtig mange penge i 1991, og i
virkeligheden mere end jeg personligt havde råd til at
miste uden at komme i økonomisk ubalance.
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Generalforsamlingen besluttede enstemmigt købet,
og så skulle man tro at den sag var klar. Nej, – i
virkeligheden kan vi nu bagefter sige at, nu startede
problemerne.
Flere tilladelser skulle indhentes, anlægsarbejdet
skulle gennemføres og kassekreditten på plads.
Hverveudvalget havde en stor opgave. Det var ét
af bankens krav, at medlemstilgangen skulle følge
budgettet. Vi var i virkeligheden meget afhængig af
positiv omtale i medierne. At stifte en golfklub er en
kompliceret affære, og alt kunne naturligvis ikke være
rosenrødt hele tiden. Fra forskellig side blev der rejst
problemsager i Odder Avis, desværre også urimelige
sager. Det var vanskeligt at forsvare sig mod de negative meningsdannere, som havde det alt for nemt
med at være kritiske og negative.
For formanden var det en balancegang som han
håndterede rigtig flot. Og selv når det så sortest ud,
bevarede han optimismen.
Fra sommeren 2002 blev træningen flyttet til vor
egen jord på Damsgaarden. En træner blev ansat, og
ved de fortsatte Åbent Hus-arrangementer blev vore
opgaver ændret til mere at være værter og være til
stede, idet instruktionen blev udført af vor Pro Jan
Rasmussen.
Vi var fortsat ikke flere medlemmer end at alle
kendte alle, og det var rigtigt hyggeligt. Personligt vil
jeg sige at, jeg kendte jeg alle medlemmerne op til et
medlemstal på omkring de 350.
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Kassereren havde tilkendegivet at klubben havde
break-even ved netop 350 medlemmer på et minimumsbudget. Klubbens budget var i forvejen skrabet,
og der var ikke mulighed for yderligere besparelser.
De øvrige opgaver:
Formand og kasserer var dem der trak det største læs,
– set med mine øjne.
Herudover var der meget arbejde i mit eget område, medlemshvervningen, herunder registrering af og
kontakt med prøvemedlemmerne.
Da det blev nødvendigt at nedsætte et handicapudvalg, blev undertegnede også ansvarlig for det.
Det lykkedes for mig at overtale Max Nielsen og
Thomas Lydiksen til også at gå ind i handicapudvalget. Thomas og jeg var på DGU-seminar i Odense,

og efterfølgende skrev Thomas en god artikel i Golfen om det nye Course Rate-system som klubberne
skulle indføre og orientere sine medlemmer om.
Handicapudvalget anskaffede sig en brugt, gratis pc,
samt et program til hcp-reguleringer og medlemsregistreringer i det hele taget.
Thomas var god til at aflaste mig i arbejdet, og
senere kom også andre med i det.
Det var også nødvendigt med et Juniorudvalg.
Også det landede på mit bord. Ingen andre i bestyrelsen havde tid eller lyst til det. Pr. 1. april 1993 havde
vi 9 juniorer så det praktiske blev overladt til Pro´en.
Jeg siger ikke, at denne beskrivelse er sandheden,
men det er bare sådan jeg husker det. Andre kan have
andre minder.
Mine minder er i hvert fald gode og positive.

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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Selve banen blev indviet ved arrangementer over flere
dage i august 1993.
Vendepunktet
I foråret 1994 manglede vi fortsat medlemmer. Det
der var vigtigst var, at få medlemmer ind, der betalte
kontingent. Men vort indskud var da på 10.000 kr.
pr. medlem. Det var en stopklods af de store, og mere
end hverveudvalget kunne flytte. Derfor var det en
kæmpe lettelse at vi i bestyrelsen vedtog mulighed
for at betale et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr. (som
ganske vist ville være tabt ved udmeldelse). Denne
beslutning reddede faktisk klubbens overlevelse. Nu
strømmede medlemmerne til, og på kort tid var vi
over 500 medlemmer.
Der kan skrives meget mere om bl.a. grøftesagen,
vandboring, skolebarakken fra Albertslund, cafédrift,
baneanlæg og pasning samt utroligt meget mere. Det
må andre evt. skrive om.
Set i bakspejlet var det en tid med utroligt mange
opgaver og udfordringer.
Oveni det beskrevne skulle der også findes tid til
at vi selv kunne spille et par runder om ugen. Vi var
medlemmer i Horsens. Vi 4 var så hårdt angrebet af
golfbacillen, at vi kunne spille en alm. runde og tage
hjem til Odder. Efter aftensmaden skete det ofte at vi
tog af sted til Horsens igen for at spille 9 huller mere.
Jeg har gemt rigtig mange udklip fra aviserne fra

den periode, samt flere ringbind med spændende
dokumenter. Det har været dejligt at blade i, og genopleve, i forbindelse med dette skrift.
I dag er jeg utroligt glad for at have deltaget i alt
dette, og fortæller gerne om mine oplevelser.
Jeg takker Thomas, Max og Bent for vort gode
samarbejde og de rigtig mange timer i Hverve- og i
Handicapudvalget.
Samarbejdet i bestyrelsen
Jens kunne være hård og bestemt. Vi havde stor respekt
for hans mening som man ikke skulle krydse. De par
gange det alligevel skete, var ikke uden sværdslag.
Uden Jens ville vi ikke have den klub vi har i dag.
Til gengæld kunne han ikke selv klare det uden alle
os ”indianere” til at udføre de mange nødvendige
opgaver.
Så tak til Jens, og tak til resten af bestyrelsen for de
spændende og arbejdsrige år som også var så givende
for undertegnede.
Afslutning
Jeg glæder mig over at der fortsat er ”ildsjæle” i bestyrelse og udvalg som brænder for at give klubbens
mange glade golfspillere et godt grundlag for at dyrke
deres hobby.
Klubben udgør en del af idrætslivet i kommunen,
og er en vigtig del af mange familiers sociale liv.

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

ODDER GOLFKLUB
har fået nye porte, hvad med dig ?
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RingMaster

M

R

A-rækken 0-17,9:
Palle Kastrup
Finn Gad
Frank Heckmann
Frode Madsen

B-rækken 18-27,9:
Lone Andersen
Susanne Jensen
Karsten Vammen
Simon Møller

C-rækken 28-42:
Steffen Aas
Connie Fenger Hjort
Marianne Lienhøft
Jørgen Hansen

Maler
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Finalen i RingMaster 2015 afvikles i Skanderborg Golfklub, søndag den 6. september. Der
deltager 4 spillere i hver række, A, B og C, fra
alle klubberne i Østjysk Golfring. Odder Golfklub har afviklet 2 kvalifikationsturneringer, for
at finde frem til de 4 bedste spillere i hver række,
og det giver deltagelse i finalen for følgende spillere:

På finaledagen skal du spille i den række, som dit
aktuelle hcp viser. Derfor kan du eventuelt opleve,
at være kvalificeret i C-rækken, men har ændret dit
HCP inden finalen, som bevirker, at du skal spille i
B-rækken.
Vi håber på en spændende finale i Skanderborg,
samt en finaledag med bedre vejrforhold end sidste
år i Horsens. Det kunne være spændende for Odder
Golfklub at kåre en RingMaster i 2015.
Styregruppen
Erling Rovelt

Murer Tømrer

EKSKLUSIV
SPONSORAFTALE

Brillestudiet tilbyder klubbens medlemmer en rabat på:
Briller ÷15%
Solbriller ÷25%
Derudover gives der et klubsponsorat på 5%
af medlemmernes omsætning i Brillestudiet

Rosensgade 50 · Odder · 86 56 06 66 · brillestudiet.dk
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Spilles der golf
om 25 år?

år

M E D

G O L F

Ja, selvfølgelig!
sport med store naturoplevelser, både i hjemmeklubMen hvilke udfordringer har golfsporten? Golf er i
ben og ved besøg på andre baner i ind- og udland.
dag den fjerde største idrætsgren i Danmark. GolfDerfor spiller vi også golf om 25 år!
sporten har de seneste år haft et stabilt medlemsGolfklubberne vil blive udfordret. Både på antal
grundlag, men har tabt terræn til mere individuelle
medlemmer og på medlemstyper. Det vil påvirke
sportsgrene – som eksempelvis svømning.
6 airbags, ABS, ESP medøkonomien
Hill Holder, i den enkelte klub. Kravet om fleksibilitet
Men hvorfor? Vores fokusering på 5kroppen
har nakkestøtter
vil stige. Der skal være mulighed for at spille golf,
sikkerhedsseler,
med anti-piskesmæld
og har tid, når man har lyst, og at spille på den
bevirket at vi vælger ”svedsport”, fitness,foran
cykling,
løb
når man
ISOFIX-beslag.
mv. Omdømmet siger, at det er disse idrætsgrene, der
bane man har lyst til. Den traditionelle relation til
gør vores krop godt, og ikke mindst, kan vi udøve
hjemmeklubben vil blive udfordret. Men hvordan
den uafhængigt af andre, og når det passer ind i en
håndterer klubberne denne økonomiske og struktutravl hverdag.
relle udfordring? Græsset skal jo klippes! Den gængse
Men er det hele sandheden? Nej! Igangværende
måde at drive driften på, vil angiveligt blive udfordret
forskning har vist at golfsporten har en yderst positiv
bl.a. ved brug af ny teknologi og nye samarbejdsformed Start&Stop
indvirkning på helbredet. Og endnuTwinAir-motorer
vigtigere – ingen
mer mellem klubberne.
sparer benzin i bytrafikken. Dualdrive™
af os der dyrker golfsporten er i tvivl
om,
at
golfen
servostyring med city-funktion gør
også er en social sport, der danner netværk
og sociale til en leg.
Vi må klare udfordringerne, som de er blevet klaret
parallelparkeringer
relationer for alle aldre og med et indbygget udforde sidste 25. år!
drende konkurrence element. I tillæg til dette en
Søren Casparij

Til hende, der bekymrer
sig om sikkerheden

fra k

Til dem, der bor i storbyen

HAR PLADS TIL ALLE SYNSPUNKTER – KOM T

Uanset om du er miljøbevidst, praktisk anlagt, bor i byen eller på landet, er mand, kvinde, u
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
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Vigtige datoer

AUGUST

2015

SEPTEMBER

3.-8. august
Jubilæumsuge

19.-20. september
Klubmesterskaber

8. august
Jubilæumsturnering

27. september
Hulspils klubmesterskab. Semifinale og finale
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Billeder
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første år
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Et usædvanligt mødelokale

år
M E D

G O L F

Som baneudvalgsformand under opbygningen af
anlægget (men uden notater) en enkelt erindring om
banens hulforløb.
Der var en del diskussion frem og tilbage, hvor jeg
til slut sagde til Frederik Dreyer (banearkitekten) om
det ikke ville være en god idé, at han og jeg mødtes i
København for at få afsluttet sagen. Jeg skulle derover
alligevel. Hvilket han syntes var en god idé.
Hvor skulle det så være. Han endte med at forelå
Hviids Vinstue på Kongens Nytorv, hvilket jeg syntes
var rigtig godt, bl.a. fordi jeg fra mit daglige virke var
vant til at afslutte sager på den slags steder. Det blev
som vi ønskede bl.a. med en dobbelt green på hul
9-18, hvilket især var for at tilgodese damerne med
toiletbesøg halvvejs.

Det var det springende punkt, men da jeg vidste, at
han havde tegnet Roskilde golfbane, hvor der var en 3
dobbelt green, fik jeg hurtigt det på plads. Han havde
i øvrigt en stamplads det pågældende sted.

HUSK

Turneringer 2015

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 en del af deres opgaver, og
vores statistikker over spillede runder bliver
misvisende.
Bestyrelsen
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En ting der ærgrer mig, er at vor driving range ikke
blev bedre med hensyn til at se, hvor langt man slår.
Jeg havde endda et tilbud på 25.000 kr. på at skubbe
toppen af bakken i ca. 30 meters bredde ned mod
skoven, men pengene kunne vi ikke skaffe, og det var
måske også på kant med fredningsmyndighederne!
Leif Thomsen

Vi håber rigtig mange vil deltage i
efterårets turneringer, som er:
Montra Odder Parkhotels
aftenturnering

17. august

Kvickly fødselsdagsturnering

29. august

Carlsbergs herreturnering

6. september

Matas dameturnering

12. september

AK Computers turnering

27. september

Mørups turnering
Golfshop- og Caféturnering
Hørkram andeturnering

3. oktober
25. oktober
7. november

www.kontorhandel.dk

87-800-709

4 2.

www.christensen-kjaer.dk
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Klubmesterskaberne 2015
Klubmesterskaberne i hulspil
Ligesom sidste år bliver hulspilsmesterskaberne spillet
løbende over året, og de er godt i gang. Der har været
flere spændende og overraskende matcher.
Der er desværre ikke så mange tilmeldte i år. Vi
håber, at flere får lyst til at deltage i hulspilsmesterskaberne næste år. Det er en sjov spilleform, hvor
uventede ting kan ske.
Semifinaler og finaler spilles lørdag den 27. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom
ud til noget spændende golf.
Slagspilsklubmesterskabet
afholdes i år den 19.-20. september
Efter sidste års mesterskab fik vi til vores store glæde
overvejende positive tilkendegivelser. Vi tilskriver tilfredsheden arbejdet i det lille udvalg, der blev nedsat
sidste år, bestående af en repræsentant fra hver række.
Klubmesterskaberne 2015
bliver 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.

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.
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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
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 først afvikles i september, 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.
Vi håber rigtig mange medlemmer vil komme ud at
se klubmesterskaberne og skabe en god stemning i
klubben. Det er hyggelige dage, og der er rigtig meget
god golf at se.
Sommerhilsner fra
Turneringsudvalget

*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

DE BEDSTE HANDVÆRKERE
HANDLER I STARK

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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En velfungerende klub

år
M E D

I april 2008 overtog jeg formandsposten i Odder
Golfklub efter Jens Skovhus, som havde bestridt
posten siden klubbens start i 1990. Det var en tung
arv at skulle løfte, men takket være samarbejdet med
nyvalgte såvel som allerede siddende bestyrelsesmedlemmer lykkedes det at komme godt fra start.
Jens Skovhus og hans bestyrelse afleverede en
velfungerende klub med en god økonomi, og vi har
bestræbt os på at videreføre klubben med fokus på
at vedligeholde den gode standard og videreudvikle
klubben, så den også i fremtiden lever op til krav og
ønsker fra spillere og personale.
Af særlige tiltag på banen kan nævnes, at der i
efteråret 2008 blev anlagt en ny sø på hul 8, og i 2010
blev der lavet ny green på hul 13 og i 2011 på hul
4. Omkring klubhuset er der også sket forbedringer,
idet udslagshuset er blevet udvidet, og en del af huset
er blevet lukket af. Øst for klubhuset blev der i 2014
etableret en stor terrasse, som bruges rigtig meget.

G O L F

Den netop færdiggjorte udvidelse af maskinhuset
blev igangsat i vinteren 2014, og der er bygget garager
til vores golfbuggies, taget på bagrummene er blevet
lovliggjort m.m.
I 2011 gik Odder Golfklub i samarbejde med 4
andre golfklubber i området under navnet Østjysk
Golfring – et samarbejde som nu er udvidet til i alt 7
klubber, så medlemmerne mod et årligt gebyr på 800
kr. faktisk har 7 hjemmebaner.
Udover et ønske om at fastholde og forbedre forholdene for medlemmer og gæstespillere, har bestyrelsen
lagt vægt på en videreudvikling af junior- og minijuniorafdelingerne, samt at synliggøre klubben og øge
interessen for golfspillet.
Niels Erik Hvillum
formand

Skift af medlemstype

✂

Hvis du har ændringer til dit medlemskab, så
husk at meddele dette til kontoret inden den
1. november 2015.
Efter 1. november kan ændringer kun foretages pr. 30. juni 2016.

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

JUBILÆUMSUGEN 2015
Odder Golfklubs 25 års jubilæum bliver på forskellige måder markeret hele uge 32 – fra mandag den 3. august til lørdag den 8. august 2015.
Der vil være særlige jubilæumselementer ved
alle de ugentlige turneringer i klubber i klubben, onsdagsturneringen og ”Sponsor-turneringen” fredag.

år

JUBILÆUMSSPIL
M E D

lørdag den 8. august
Ugen slutter af med en jubilæumsturnering med
turnering, golf-konkurrencer, sjov og spisning/
grill lørdag den 8. august – sæt kryds i kalenderen til dette arrangement.

G O L F

Programmet for JUBILÆUMSUGEN og JUBILÆUMSTURNERINGEN offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset.
Bestyrelsen

Status på økonomien
Ombygning og renovering af maskinhus,
mandskabsrum og containerbygning er nu
færdig, og vi har næsten brugt de 1,9 mill.
vi har lånt af Nykredit.

vi havde frygtet. Der har været lavere green fee indtægter, færre sponsorer og færre medlemmer, men vi
sparer hvor vi kan, og håber at kunne holde budgettet
der er på TDKK 51.

Selv om vort halvårsregnskab ikke er færdigt
i skrivende stund, ser det ikke så sort ud som

Søren Casparij
Kasserer
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Mandagspigerne 2015
Mandagspigerne er nu godt igennem 1.
halvår. Vi er 89 mandagspiger, hvoraf 6 er
gæstespillere og 4 på ventelisten.
Vi har haft Hammel Golfklubs piger på
besøg og haft en dejlig udflugt til Samsø.
Vi var rigtig mange Mandagspiger, der
mødte op til matchen med Hammel golfklub den 11. maj og det blev en hyggelig
dag.
39 piger var på
udflugt til Samsø den
15. juni. Det var en
rigtig dejlig dag og flere
gode scores, og det er
vort indtryk, at alle
hyggede sig.
Vi har fået rigtig
mange præmier fra
sponsorer:
Golfeksperten, Ideer
og blomster, Hairshop,
SUGI, Center Mode, Mikkel, Kjeldsens boghandel,
Jysk, Kop og Kande, Sport 24, Skousen, Sportigan,
Anytime, Matas, Anna og Søs og El shop.

Her er de fleste piger med.

1. præmien – solbriller fra Skjold Optik
blev vundet af Lis Damsbo. Tillykke.

Stor tak til jer alle
p.u.v. Margit Nielsen

Kommende arrangementer
11. august:
Venskabsturnering m/Århus Golfklub i Århus
7. september:
Udflugt til Søhøjlandet Gjern
Tilmelding til disse arrangementer
foregår via golfboks
26

Cobra Puma Golf og Nygaard Golf inviterer hermed til

Danmarks hyggeligste Pro Am
Dato og sted:

Fredag d.11. september i Odder Golfklub

Dagens program:

Fra 07.30 Registrering og morgenbuffet i cafeen
08.15 Velkomst og briefing
09.30 Gunstart
Præmieoverrækkelse i forbindelse med frokost

Deltagerkrav:

Godkendt DGU-handicap - max. HCP 45
Aldersgrænse 18 år

Turneringsform:

18 hullers holdturnering
Hvert hold består af 3 amatører og 1 professionel. Egen Pro kan vælges.
Alternativt stiller vi Pro til rådighed.
Turneringsform: 7/8 hcp – 3 bedste score tæller til holdscoren.
Pro’er spiler fra scratch!
Amatører spiller individuelt stableford i 2 rækker og Pro’er spiller slagspil fra
scratch.

Matchproportioner: Der spilles efter Royal & Ancient Golf Club & St. Andrews fastsatte regler,
samt de for dagen gældende regler.
Pris:

Tilmelding:

Kr. 4.500,- + moms pr. hold.
Dækker turneringsfee, morgenmad, forplejning til banen og frokostbuffet.
Pro’erne betaler kr. 200,-, som betales ved ankomst.
Senest søndag den 9. august 2015.
Tilmelding kan ske med og uden Pro. Navne sendes til:
Hardy Wiis - hardy.wiis@cobrapuma.com - 40904020
Ved tilmelding overføres beløbet til:
Sydbank
Reg. nr.: 7110
Konto nr.: 0001983956
Mærk venligst indbetalingen med Pro Am 2015 + holdnavn

Præmier:

Der vil være flotte præmier både til hold og individuelle.
Hole in One præmie – VW up! sponseret af VW Dirksen Odder-Skanderborg.

Gratis prøvespil:

Der vil være mulighed for en gratis prøvespilsrunde i ugen op til turneringen.

Overnatning:

Odder Parkhotel • Kontakt: Thomas W. Jensen - twj@montrahotel.dk
Pris pr. person i delt dobbeltværelse. Kr. 300.
Pris pr. person i enkeltværelse. Kr. 500. Priserne er kun for værelset.
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Ladies Section
Så er sæsonen endelig kommet i gang, dog kunne
vejret og varmen godt begynde at tilsmile os lidt mere
her i DK, så de kortærmede bluser og korte bukser
kan blive luftet, men vi er blot glade for at græsset på
greens nu er begyndt at vokse, og er til at putte på.
Vi har været på udflugt til Søhøjlandets Golfklub,
24 piger var af sted søndag 15. juni, og vi havde en
rigtig god dag, med meget blæsevejr, højt humør og
flotte scores. Bestyrelsen takker for god opbakning til
dette arrangement.
Derforuden har vi afholdt 2 af vores 4 venskabsturneringer. Turneringen mod Århus Golfklub den 5.
maj måtte desværre aflyses på grund af lyn og torden,
men vi hyggede med terningespil og god mad, og
pokalen forblev i Odder uden spil.
Tirsdag den 16. juni havde vi besøg af pigerne fra
Ådalens Golfklub, her viste vejret sig fra den pæne
side og vi vandt stort på hjemmebane.
De næste venskabsturneringer er mod Juelsminde
11. august kl. 16.30 på udebane og mod Skanderborg
1. september kl. 16.00 på hjemmebane (bemærk kl.
16.00)
Torsdag den 18. juni havde Mens Section inviteret
til Hunnematch, hvor vi skulle have en hyggelig
match om hvilken farve tøj vores hund skal have på
det næste år. Men det blev en kneben sejr til de ”kedelige” mænd, der havde valgt at matchformen skulle
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være stableford og
ikke hulspil som vi
”plejer”. Så hunden
må overvintre i de blå
klæder, og vi må gå i
tænkeboks over hvordan vi
kan vinde til næste år.
HUSK FRIT SPIL I JULI MÅNED – DER MÅ
SPILLES UD HELE DAGEN – MEN MED EN
LADIES SECTION MARKØR.
Ladies Section Odder består af mange glade piger
– men der er stadig plads til nye medlemmer over 18
år og opnået handicap på 40.
Så hvis du er interesseret så kan du spille med
resten af sæsonen til halv pris (200,00 kr.)
Så mød endelig op. Gæstespillere er selvfølge også
altid velkommen for 40 kr.
Med venlige hilsner og god sommer
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
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Mens Section 2015
Det blev desværre ikke et forår, som vi forventede/
håbede på, da vi startede ud den 2. april. Greens har
de første måneder haft det rigtig skidt, det er først nu
i slutningen af juni, det begynder at ligne noget.
Fritspil ordningen har virkelig i år været en rigtig
fin ordning, da vore naboklubber ikke tilnærmelsesvis
har været ramt på samme måde. Vi har i Mens Section været så heldige kun at have 1 af 3 venskabsmatcher på hjemmebane i år, og det var mod Horsens 7.
maj, og den vandt vi komfortabelt.
Vi var 47 Mens til venskabsmatch i Skanderborg
21.5. for første gang, på en rigtig fin og velholdt
bane med hurtige greens. Udfordringerne er noget
anderledes derovre, og vi måtte se os besejret ret
overbevisende.
Den 11.6. gæstede vi Juelsminde Mens Section. Der
er langt derned, og kun 27 stillede op, men det var en

utrolig flot aften vejermæssigt, og vi spillede også her
på en meget fin og velholdt bane, greens var hurtige så
3 put kunne forekomme. Af de 10 bedste fra Odder,
var der kun 3 med over 30 stblf. point. Vi endte med
et gennemsnit på 29.4 mod Juelsmindes 34,4, så vi
må konstaterer, at det kniber, når vi spiller ude.
Mens Section skulle i år arrangere Hunnematchen,
det blev som tidligere en hyggelig aften, der var dog

kun 22 fra Ladies
Section, der var blevet udfordret. Det er
noget færre en det plejer
at være, der var 9 herrer der
kørte en sideløbende match. Men det var den hårde
kerne fra Ladies, der var mødt op, der blev spillet en
almindelig stableford til forandring, uden finurligheder. Mens vandt knebent, så der blev ikke brugt tid
på at skifte tøj på hunden.
Østjyske mesterskaber for herreklubber på Lübker
ønskede man ved vores aprilafslutning forsøgt
gennemført. Frank Krog Hansen blev tovholder, og
der er hængt tilmeldingsseddel op i klubben.
Den nye ordning med tidsbestilling, hvor kun
Mens medlemmer kan booke fra 14.30 til 16.00 på
torsdage indtil 23.59 tirsdagen før, har ikke været
brugt så meget, grundet ikke så mange
fri torsdage i første halvår. Det bliver
spændende om intentionerne med ordningen bliver opfyldt. Mens spillere har
nu mulighed for at planlægge deres tid,
og være sikre på at komme ud til rette
tid, og spillere uden forhåndsaftaler kan
booke sig på i tidsrummet og være sikre
på det er Mens spillere.
Nu er der kun at håbe på, at der i
den resterende sæson bliver bedre vejr,
så banen kommer i top og Mens spillerne kommer
ud og får samlet nogle årspoint sammen til Midtspar
Cup i Vejle 12. september. Der skal sendes18 spillere
afsted.
Med håbet om gode golfoplevelser og godt kammeratskab resten af sæsonen.
Bent Kruse
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Et noget koldere vejrlig end
vanligt i første halvdel af vores
sommerprogram har ikke
været en hindring for et flot
fremmøde til matcherne om
onsdagen. Godt humør og en
positiv indstilling til et godt socialt samvær, er heldigvis stadig en helt naturlig del i klubben sammen
med golfspillet.
Vi er efter tilmeldingsfristens udløb ultimo april
nu 222 medlemmer i Seniorklubben, hvoraf der er
optaget 20 nye medlemmer fra ventelisten – et stort
og varmt velkommen til jer.
Ventelisten
I skrivende stund er der 90 ventelistemedlemmer,
som alle tilbydes at deltage i et antal golfturneringer
i løbet af sæsonen.
Det vil ske gennem VL Gruppe 1, som er ansvarlig
for afviklingen af disse turneringer.
VL Gruppe 1 er ikke en ekstra Seniorklub, men en
gruppe af ventelistemedlemmer, som ønsker at deltage i nævnte turneringer. Der er ingen vedtægter for
VL Gruppe 1, idet gruppen ledes af en styregruppe på
4 medlemmer. Det er fortsat Senior klubben, der
har ejerskabet og administrationen af ventelisten.
VL Gruppe 1 skal forstås som en aktivering af ventelistemedlemmer, indtil optagelse i Senior klubben.
Anmodning om deltagelse i VL Gruppe 1 skal ske
ved henvendelse til styregruppen.
Udflugter og Buggys
Seniorklubben har udover de normale onsdagsmatcher været på udflugter til Hammel og Tange Sø,
samt spillet venskabsturnering mod Horsens på vores
egen hjemmebane. Vi havde en rigtig ”stolpe ud dag”
med scores under normalen, så vi måtte se på, at
Horsens spillerne drog af sted med vandrepokalen til
låns for endnu et år. Et halvt hundrede medlemmer
har herudover været på en dejlig fem dages tur til
Timmendorf i Tyskland.
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I forbindelse med vores udflugter og venskabsturneringer er der medlemmer, der helt naturligt ønsker
at reservere Buggys til golfrunderne. Da antallet af
Buggys til rådighed er forskellig fra bane til bane, har
vi i udvalget lavet et lille regelsæt, som også er opsat på
opslagstavlen i klubhuset. Regelsættet er ganske enkelt,
og er som følger:
Antallet af Buggys til rådighed varierer fra bane til
bane.
I tilfælde af mangel på Buggys, fordeles Buggys
efter rækkefølgen på tilmeldingslisten
Golfspillere med kropslig handicap har fortrinsret
Betaling for Buggys afregnes med kassereren i forbindelse med registrering og betaling inden start
A, B og C grupper
EDS reguleringen er i dag en helt naturlig del af vore
matcher. EDS har også bevirket, at flere over tid har
fået et lidt højere handicap, som igen får indflydelse
på vores A, B og C inddelinger, hvor grupperne gerne
skal være tæt på lige store. Vi har fra onsdag den 10.
juni ændret grupperne som følger:
A gruppen
0,0-23,9
B gruppen
24,0-30,4
C gruppen
30,5-45,0
Hvis man ikke ønsker at spille EDS, skal man skrive
det tydeligt på tværs af scorekortet – man deltager så
ikke i præmiepuljen.
Vi glæder os til et sportsligt og hyggeligt andet
halvår i Seniorklubben, med masser af dejlig golf og
hyggeligt samvær. De løbende aktiviteter vil blive
annonceret af matchlederne og fremgår ligeledes på
vores tavle i klubhuset.
Sluttelig vil vi gerne mindes vores æresmedlem
Christian Lyck, som efter en periode med sygdom
afgik ved døden tidligere på året. Christian var
Seniorklubben første formand, og i hans formandsperiode og efterfølgende var Christian en samlende
personlighed. Æret være hans minde.
John Rohde-Madsen
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Juniorafdelingen
Sæsonen er godt i gang, og selvom det gode vejr lader
vente på sig, træner vores juniorer flittigt.
Det har næsten været regnvejr hver tirsdag, når Team
Grøn og Team Mini har haft træning, men det har
ikke afholdt dem fra at komme. Nogle har fået banetilladelse og andre er gået ned i HCP, og disse ting er
med til at gøre, at det er sjovt at gå til golf.
Fredagsturneringer
Vi vil rigtig gerne have flere juniorer ud på den store
bane og spille en masse runder, så vi har i år valgt at
afholde hele 8 fredagsturneringer hen over året. Samtidig har vi fået lavet en meget fin resultattavle, som
vi løbende opdaterer, og hvor man kan følge med i
resultaterne for hver spiller og fra hver fredagsturnering. Vi har afholdt 4 fredagsturneringer, og det har

givet mange gode oplevelser og værdifulde erfaringer
for vores yngste medlemmer. Vi har været omkring
15 juniorer + forældre pr. gang, men vi har plads til
mange flere så endelig mød op til efterårets 4 fredagsturneringer.
Skolebesøg
Vi har, af to omgange, haft besøg af Vestermarkskolen. Første gang var det alle 3. klasserne, og anden
gang kom 2. klasserne på besøg.
Med hjælp fra trænerne, forældre og bedsteforældre lykkedes det at vise golfsporten frem på bedste
vis. Eleverne fik prøvet driving range, puttebanen,
bunkerrally og rundbold-golf. Dagen blev afsluttet med at man gik hul 1 på den store bane, hvor
juniorafdelingens egne spillere prøvede kræfter med

Bliv synlig i lokalsamfundet

Rosensgade 15
8300 odder
tlf. 86 54 10 11
fax 86 54 10 97
annoncer@odderavis.dk

31

Nr. 2 2015
at spille mod vores pro’er Nygge og Rasmus. Der var
super god stemning, og eleverne fik en fornemmelse
af hvordan det var at spille ”rigtig” golf på en rigtig
bane. Alle elever og lærer havde en god og sjov dag,
og flere af eleverne har efterfølgende prøvet at være til
træning, så det er vi rigtig glade for.
Kredsturnering
Lørdag den 13. juni afholdt vi Kredsturnering for
alle klubber i Distrikt 2. Der var 71 juniorer der
deltog, og turneringen var en kæmpe succes. Der var
stor ros til arrangementet og specielt til Henriette W.
og Søren Graae der styrede dagen. Mange var også
imponerede af live scoring direkte fra banen, så man
løbende kunne følge med i stillingen i klubhuset.
Generelt blev der lavet rigtig flotte scores, og der var
mange, som kom hjem med nyt handicap, og også
vores egne spillere fik flot blandet sig i præmierækkerne.
Alle deltagere og voksne kom hjem fra Odder Golfklub med en fantastisk oplevelse. En stor tak til alle
juniorer, forældre og bedsteforældre som var med til
at vise Odder Golfklub og vores juniorafdeling frem
på fornemste vis.
Juniorafdelingens program
for kommende måneder
Fredagsturneringer – 4 fredagsturneringer er planlagt
i efteråret. Se Golfbox for datoer.
Kredsturneringer for alle med handicap. Se Golfbox for datoer.
Made in Denmark tur 22. august – Vi planlægger
at lave en tur for junior/forældre. Mere info følger
Weekendtur – vi planlægger igen i år at følge sidste
års succes med igen i år at lave en weekendtur for
juniorerne. Mere info og dato følger.
Husk at få spillet en masse golf i sommerferien – vi
ses på golfbanen!
Mange sommerhilsner
Juniorudvalget
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Odder Golfcafe

Vi ses i klubhuset efter runden,
eller på
www.odder-golfcafe.com
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