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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:

Privattlf.:

Job/mobiltlf.:

Privattlf.:

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		
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:

3010 2202
3010 2202
amv@holst-law.com

Sponsorudvalg
Leif Møller
E-mail:

2250 2553
leif@a4revision.dk

Job/mobiltlf.:

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

Af Niels Erik Hvillum, formand

Kære alle

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:

E-mail: neh@turbopost.dk

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

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.:

Nyt fra formanden

www.zeuner.dk · 8746 4010

Forsidefoto: Situation fra årets hyggeligste turnering
fanget af Søren Casparij

Så er sæsonen 2015 ved at være slut. Men jeg håber,
at vi får rigtig mange gode timer på banen i vinterperioden.
Selv om vi havde en dårlig start på året, så fik Max og
hans stab af greenkeepere dog vore greens til at stå flot.
Det kneb dog med at få varme nok til, at de nye frø der
blev sået, kunne komme i gang med at gro. Nu håber
vi blot, at vi kan komme gennem vinteren, uden at de
samme problemer kommer til foråret. Men jeg ved, at
Max har stor fokus på greens nu, og at han følger dem
nøje i tæt samarbejde med banekonsulenten fra D.G.U.
Der er nu sat blå flag op, som der skal spilles til i
tilfælde af frost på banen om morgenen. Jeg beder alle
om at respekter dette og ikke gå på sommergreens før
frosten er væk!
Vi vender atter i år banen til vinter. Dog med den
ændring at vinterhul 1 bliver sommerhul 9, og vinterhul
10 bliver sommer 18.
Jeg vil også her gerne takke alle de frivillige, som i
år har lagt rigtig mange timer i vor klub med både at få
klubhuset malet – renoveret bunkere – jaget muldvarper
og meget andet. Stor tak til alle og held og lykke med
ambassadør-jobbet fremover.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god jul samt et
lykkebringende nytår.
P.S. Hjælp os med at få nye medlemmer i det kommende år. Det er hjælp til selvhjælp.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Næste nummer udkommer primo marts 2016
Deadline: 5. februar
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Udviklingsteams (U-Teams)
En vej til hurtigere og bedre integration af nye golfspillere i klubben
Siden finanskrisen har mange klubber haft svært ved
at fastholde medlemstallet og dermed en fornuftig
økonomi i klubberne. Tilgangen til golf er blevet
mindre, og det er derfor blevet endnu vigtigere at
holde på de medlemmer, der er i klubberne og søge
at fastholde de spillere, der begynder på golf, så de
ikke mister lysten til golf, inden de næsten er kommet i gang.
Lidt statistik:
Tabellen nederst på siden viser antallet af indmeldte
(prøvemedlemmer) i de 4 år. Endvidere hvor mange
af disse der var henholdsvis udmeldte igen eller overgået til fleks-medlemskab ved udgangen af året 2014.
Vi ser her, at der i 2012 er 29 svarende til ca. 35 %,
der er udmeldte igen eller overgået til fleksmedlemskab. For 2013 er der 13, det er også tæt på 35%.
I 2012 er der 28 spillere, ca. 35%, der har et handicap på 50 eller derover, (50+). I 2013 er det 38%
og i 2014 er det godt 50%.
U-Teams
Odder Golfklub har altid haft ry for en dejlig bane og
et virkelig godt klubliv. Med det formål at nye spillere
hurtigere kan få glæde af golfspillet og blive hurtigere
og bedre integreret i klublivet, få etableret et netværk

i klubben, besluttede bestyrelsen/begynderudvalget
at etablere et særligt udviklingsforløb for nye golfspillere, der samtidig havde haft lidt svært ved at få rigtig
gang i golfspillet.
En del af formålet var selvsagt at få så mange af de
nye golfspillere som muligt til at blive i klubben som
medlemmer. (At reducere frafaldet med 50%).
Der har været gennemført et forløb med 16 spillere
(af 27 mulige) fra 2012 og 2013 med handicap 50+
og vi er midt i et forløb med 21 fra 2014. Et forløb
der afsluttes i begyndelsen af 2016.
Begge forløb består af 2 gange fællestræning i små
hold på 1½ time hos Christian Nygård. Derudover
2 gange individuel træning hos Nygård og endelig 3
gange 9 hullers turneringer på stor bane.
Med i hele forløbet er også en gruppe mentorer, 12
i alt, der er frivillige fra onsdags – vejledergruppen.
Mentorerne er med både under træningen og ved 9
hullers turneringerne, så de har haft travlt i år.
Foreløbig konklusion
Deltagerne har været utrolig glade ved forløbet. Ved
at der ligesom blev taget ”hånd om dem igen” efter
begynderforløbet. Der er ingen tvivl om, at nogle
spillere har fået lysten til at prøve igen, har fået tilliden tilbage til, at det kan lykkes. Det har været

2012

2013

2014

2015

Indmeldte

83

37

34

41

Heraf udmeldte pr. 2014

15

5

-

Heraf fleksmedlem pr. 2014

14

8

5

Heraf handicap på 50+ i 2014

28

14

18

4
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med til at skabe nye relationer, hvor spillerne aftaler
indbyrdes, og hvor garvede spillere går en runde med
begyndere.
Det er også klart, at jo længere tid der går, fra
begynderforløbet er slut, og til spilleren har etableret
sig som golfspiller i klubben*), jo større er risikoen for
at spilleren mister lysten, og melder sig ud igen.

*) d.v.s. er begyndt at gå ned i handicap ved onsdagsturneringer og/eller har fået et netværk etableret i klubben.

Vi tror, det er en god aktivitet for klubben og ser frem
til at gøre U-Team 2014 færdig i 2016 og gennemføre
et tilsvarende forløb for et nyt hold, U-Team 2015.
Til slut en stor tak til mentorerne for deres store
indsats i 2015 og til U-Team deltagerne for deres gå
på mod og gode humør.
U-Team udvalget
Lynge Kjeldsen,
Jens Jørgen Jensen,
Ole Willemann
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Til

vands og til vejrs

Odder golfklub siger mange tak
til Ladies Section, Mens Section
og Seniorerne for det nye flag og
det flotte springvand.
Hilsen fra alle medlemmerne

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

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

www.bang-olufsen.com

Bliv synlig i lokalsamfundet

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

bagmærke
til de frivillige

Ja, her ser I et nyt bagmærke. Et mærke som indikerer, at man er en af
de mange frivillige hjælpere i Odder
Golfklub.
De frivillige hjælpere i Odder Golfklub
udretter et kæmpe stykke arbejde, lige fra
afvikling af turneringer til at fange muldvarper. I
alt er vi 144 frivillige hjælpere fordelt på 14 forskellige hold med hvert sit ansvar.
På klubbens hjemmeside kan du under fanen
”klubben”, se hvilke hold der findes, og hvem der er
kaptajn på de forskellige hold. Så hvis du har lyst til

Visitkort

17/02/09

at deltage i noget frivilligt arbejde så kontakt en af
kaptajnerne, eller skriv til undertegnede.
På de frivilliges vegne, Søren Casparij

17:56

Side 1

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

TLF. 8655 4032
8

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

www.advohus.dk
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Finalen i RingMaster 2015 blev afholdt i Skanderborg Golfklub lørdag den 5. september. Fra Odder
Golfklub deltog de 4 kvalificerede spillere i hver
række, A, B og C.
Der blev ingen RingMaster titel til Odder Golfklub, men følgende spillede sig frem til titlen som
RingMaster:

Ø




    
G



RingMaster 2015

A-rækken: Kim Thomsen, Horsens Golfklub
B-rækken: Mikkel Holm, Hedensted Golfklub
C-rækken: Mads Nørdam, Skanderborg Golf Klub
Fra Odder Golfklub kan følgende 2 placeringer i hver
række oplyses:
A-rækken: Frode Madsen, nr. 11, Finn Gad nr. 20.
B-rækken: Susanne Jensen, runner up, Simon Møller, nr. 14.
C-rækken: Steffen Hauge Aas, nr. 3, Lone Andersen,
nr. 9.
Susanne Jensen blev således en flot runner up i
B-rækken som det bedste resultat fra Odder Golfklub. Der deltog i alt 85 golfspillere fra Østjysk
Golfring i finalen.

Da spillerne ankom til Skanderborg Golf Klub, blev
der ikke afgivet tilstrækkelig information om bl.a.
slagspil i A-rækken. Det har desværre forårsaget en
diskvalifikation af en Odder-spiller, og det er selvfølgelig uheldigt, at turneringsledelsen ikke sikrer sig, at
alle spillere har kendskab til turneringsbetingelserne.
Banen i Skanderborg Golf Klub er spændende og
udfordrende, og det ses også på de relativt lave scores.
Da alle var i klubhuset, blev der serveret lækkert
mad, og efterfølgende blev der uddelt præmier samt
RingMaster-fade i hver række.

Nybolig Odder

Erling Rovelt
Medlem af Styregruppen

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

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

10

www.nybolig.dk
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Nye markeringer
De sidste par år har der været en del kritik fra vore
green fee spillere. De kunne ikke finde rundt på
banen!
Derfor har vi i samarbejde med Produktionshøjskolen
i Odder og Mogens Rasmussen, MR Sign produceret
nye tee-steds markeringer. Samtidig er de gamle røde
og gule pæle blevet fornyet. Og til naturdagen i 2016
vil der være nye hvide out of bounds markeringspæle.
Søren Casparij

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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Vigtige datoer

2016

19. marts 2016 Naturdag *)

11. april 2016 Generalforsamling

3. april 2016 Åbningsturnering *)
17. april 2016 Golfens Dag

*) Afhængig af vejrsituationen kan datoerne blive flyttet.

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

12

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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Nyt fra kontoret
Ligesom de foregående år, vil I inden længe modtage jeres årsopkrævninger for 2016. Hvis I har haft
fritspilskort i 2015 og ikke afmeldt kortet for 2016,
vil betalingen for dette være med på opkrævningen
igen i år.
I vil som altid kun modtage én faktura med forfald
31. december 2015, men er velkomne til at dele betalingen op i to rater. 2. rate forfalder 30. juni 2016.

november, som vedtægterne kræver, kan jeg undtagelsesvis foretage ændringerne i løbet af december.
Ellers kan ændringer først foretages pr. 30. juni 2016.
Kontoret holder lukket fra den 23. december 2015
til og med den 3. januar 2016, samt uge 5 og uge 6.
Jeg håber I alle sammen får en dejlig jul og et godt og
lykkebringende 2016.

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

Maler

14

Murer Tømrer

Mange hilsner
Karen

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

Billeder fra

Jubilæumsugen

år
M E D

G O L F

Odder Golfklubs 25 års jubilæum blev fejret
på behørig vis, og her er et udpluk af de
mange aktiviteter i jubilæumsugen. Foreviget
af Henriette Wagtmann og Søren Casparij.

Alle tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer
spillede 9 huller og fortalte gamle golfhistorier.

Fra Ladies Sections hatteturnering.
Æresport ved hul 1.
16

Erik Andersen gi’r den gas.

Mystiske tilskuere til jubilæumsturneringen.

Strandtur og golf kan godt kombineres.

Jubilæums boldvasker.

Formanden gav et nummer på luftguitar.

Ladies Section afholdt hatteturnering.
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Pink Cup
Landsfinalen 2015 – Kokkedal Golfklub
jo så nødigt efterlade dem med huller i..! Rasmus og
Så oprandt dagen den 18/9-2015, hvor Jette Koch og
Søren Lind havde været der ugen før, og de havde
jeg skulle deltage i Landsfinalen 2015 i Pink Cup på
efterladt banen rigtig fin.
Kokkedal Golfklub.
Jette og jeg gik sammen med Vibeke og Anne
Vi blev modtaget af Kokkedal Golfklub, der var
Mette fra Sønderborg Golfklub, og hvor var det en
klædt i lyserødt overalt. Flag, sløjfer og masser af
fornøjelse. To meget søde piger så
balloner..! En dejdet blev en rigtig hyggelig runde.
lig velkomst ved
På et af par 3 hullerne stod Emimorgenmaden
lie og Daisy, og så skulle der lige
fra klubbens pro,
en lille konkurrence til. Vi skulle
der forklarede om
se, om vi kunne komme tættere
banen og lokalpå flaget end Daisy, men, men vi
regler og Chargjorde vores bedste, og fik da vunlotte fra Kræftens
det en lille broche-sløjfe.
Bekæmpelse der
Vejret var skønt, enkelte regnbl.a. havde udlevedråber, men ingen byger. Jette
ret lyserøde poloer
havde slået sin skridttæller til, så
til os alle. Hun
vi kunne konstatere at banen var
fortalte om de 3
millioner kroner,
der var blevet indsamlet over hele
landet. En meget
stor hjælp sagde
hun, og vi skulle
viderebringe en Det var en fornøjelse at gå med Vibeke og
stor TAK til alle, Anne Mette fra Sønderborg Golfklub.
der havde været
involveret i dette store flotte arbejde.
Efter at have indtaget en lækker og nærende
brunch med 80 dejlige lyserøde piger og med bl.a.
Anne Laxholm, Emilie og Daisy, alle ambassadører
for Pink Cup, drog vi ud på vores starthuller.
Vores starthul var nr. 13 bag Kokkedal Slot og sikke
Der var
en bane. Den stod helt skarp, og greens var fantastien gaveregn
ske. Vi skyndte os at rette alle huller op på green, ville
til alle.
18

Anne Laxholm flankeret af Glade Pink Ladies.
vildt lang. Vi gik over 12 km. Hullerne lå i et ulogisk
forløb, måske dét var årsagen til længden af banen.
Anne Laxholm kom forbi i sin buggy med snolder,
mad og væske.
Efter runden blev vi igen forkælet. Lækkert mad
i rigelige mængder Og der var en gaveregn både til
vinderne og også til os andre. Tupperware og creme,
tørklæde og toilettaske.
Vi var med, men fik ikke præmier i denne omgang,

men det var en win-win situation, at vi sådan fik
mulighed for at deltage, så skidt pyt med gevinsterne.
Det var en rigtig skøn dag, som vi kunne ønske, at
I alle fik mulighed for at deltage i. Så skriv jer allerede
nu bag øret at vi igen giver den en stor skalle næste år
til Pink Cup ugen.
Med venlig hilsen
Jette Koch og Karin Lux Brixen

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk · kontakt@houfysio.dk · Tlf 86550545
19
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GTO
GTO spillerne kan se tilbage på en sæson 2015 som,
for nogle holds vedkommende, ikke helt har levet op
til forventningerne.
Dameholdet klarede sig flot, og blev nr. 2 i puljen.
Vejle var i puljen total suveræn, og gjorde rent bord,
og vandt puljen med en imponerende pointscore på
41-4.
For 1. holdet herre i 2. division blev sæsonen ikke
helt som forventet. Spilleformen i 2. division er
anderledes. Der spilles 3 foursome om formiddagen
og 6 singler om eftermiddagen. Holdet må konstatere, at spillerne især i foursome ikke har ramt det
forventede niveau. Dette bliver der i truppen arbejdet
på at Golfcafeen
forbedre til den kommende sæson. På papiret
har truppen
sørgerklart
forniveau til at spille om oprykning.
herre,
4 division,
sluttede på en solid 2.
at2.duholdet
og din mave
har det
godt.
plads, og for 3. holdet i kvalifikationsrækken blev det
til en
4. plads i puljen.
Åbningstiden
Vi har
været
flot repræsenteret i diverse eliteturneMan.
11- spørg.
ringer Tir-søn
i Danmark,
11-21. og der har været topresultater med
blandt andet Rasmus Lind som vinder af Message
Elitecup i Hjørring. Sebastian Wiis kan se tilbage

Vidste du at cafeen

på en flot sæson, og det var ofte lige ved og næsten,
da det blev til seks 2. pladser i sæsonen, hvoraf 2
tabte omspil. Søren Lind sluttede med bronze i DM
hulspil. Søren blev i semifinalen slået af den senere
danske mester. Tina og Rasmus Lind vandt sølv ved
DM for 2 generationer.
Vi vil fra GTO spillernes vegne sige en stort tak til
alle sponsorerne, som gør det muligt, at repræsentere
Odder Golfklub bredt i landets elitemiljø.

leverer mad ud af huset,
samt afholder festarrangementer
i huset.

Golf
Team
Odder’s
sponsorer:
Du er meget
velkommen
til
Visitkort

Visitkort

17/02/09

17:56
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at kontakte os og få et tilbud.
Tlf: 8654 5451 / 2094 5620
Mail: Golfshoppen@hotmail.com
TLF. 8655 4032

17/02/09

17:56
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v/ Jan Guldmann

Mobil 2012 7066
www.adteknik.dk

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

TLF. 8655 4032

Golfshoppen

Odder Golfklub
Tlf: 86545451 / 20945620.

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

I butikken medio August
Åbningstider.
Man. lukket.

20 Tir-søn 11-17.

Har du spørgsmål/ bestilling.
Da kontakt os i butikken eller på mail.

Tage Iversen
Holding

www.kontorhandel.dk

87-800-709

4 2.

www.christensen-kjaer.dk
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Senioråret i store træk

Det er nu ved at være slut på en dejlig sæson på en
og Brande. På den netop
velholdt golfbane. Der kan jo ikke herske tvivl om,
afsluttede generalforsamat vores greenkeepere havde en stor udfordring med
ling var der forslag om at
greens i starten af sæsonen. Men de fik ved hårdt
sløjfe morgenmaden, men en håndsoprækning gav
arbejde sat skik på angrebene. Der var mange røster
tydelig overvægt til at bibeholde den del
.
fra kafrarrangepå banen om forkert pleje, men en gennemgang af
menterne, selv om det betyder, at vi skal lidt tidligere
DGU’s specialister viste jo, at planen for plejen var
op. Det er jo også en god måde at få hilst på det hold,
den rigtige. En stor tak til greenkeeperne for et godt
vi skal spille med på runden. Det er jo også under
stykke arbejde og 6etairbags,
godt samarbejde
i
forbindelse
morgenmaden, der er briefing om dagens forløb.
ABS, ESP med Hill Holder,
med afviklingen af vores
matcher. nakkestøtter
Et af de arrangementer vi i udvalget har været
5 sikkerhedsseler,
foranjubilæum
med anti-piskesmæld
Vores golfklub havde
i august, ogog det
meget glade for, er matchen ”SLÅ ET SLAG”, hvor
ISOFIX-beslag.
blev fejret på behørig vis. Vores
andel i en gave kan
medlemmerne betalte et startgebyr på 100 kr., som
nu ses i søen ved hul 8, hvor der springer et stort og
gik ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Vi sendte
flot springvand. Dysen til dette er givet til klubben
10.300 kr. til dette gode formål, og det vil vi gerne
sammen med Herreklubben.
sige deltagerne tak for. Vi har tilmeldt os igen til
Vi har afviklet mange matcher, og jeg er stolt af at
næste sæson efter opfordring fra medlemmerne.
være formand i en klub, der er i stand til at klare de
Vi har haft 3 venskabsmatcher som sædvanligt, og
medalderen
Start&Stop
18 huller på ca. TwinAir-motorer
4 timer, selv om
er rimelig
har flere gange haft svært ved at stille hold. På det
sparer benzin i bytrafikken. Dualdrive™
høj for deltagerne.
Det er godt gået og en stor tak fra
sidste udvalgsmøde besluttede vi derfor at aflyse en
servostyring med city-funktion gør
udvalget for det gode
humør og samarbejde
af de 3 venskabsmatcher i det kommende år, og har
parallelparkeringer
til en leg. om onsdagene. Næste år vil vi tage regelspørgsmål op efter
foreslået vores venskabsklubber, at vi laver en turnus,
matcherne mindst en gang om måneden, så vi ikke er
så der kun spilles 2 venskabsmatcher om året. Det
i tvivl om, hvordan en regel eller et etikettespørgsmål
vil give os lidt luft i kalenderen, hvor vi jo er meget
skal forstås.
optaget af rejser, udflugter, ”Slå et slag” og venskabsVi har som sædvanlig haft 3 gode udflugter, og
matcher. Vi skal jo også have tid til at spille vores
Uanset om du er miljøbevidst, praktisk anlagt, bor i byen eller på landet, er mand, kvinde, ung, ældre, midt im
de der har deltaget, har været godt tilfredse. Vi har i
normale onsdags matcher.
din nye bil, bør du opleve den nye Fiat Panda, når vi holder åbent hus i weekenden.
skrivende stund fået tilsagn fra alle 3 klubber vi skal
Som noget nyt vil vi fra næste sæson indføre tilmelbesøge i næste sæson, nemlig: Hammel, Norddjurs
ding via Golfbox og betaling via netbank. Det betyder, at vi kan møde lidt senere på
Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 23,8 km/l. CO2-udledning: 99 g/km. Den viste
bil er udflugter
med ekstraudstyr.
vores
og venskabsmatcher. Der sker ikke noget ved de
almindelige
Jørgen Dawall & Sønn
Valby Autoforum
A/S onsdagsmatcher.
Tangholm Hillerød A/S
Nellemann Roskilde A/S
Grønnevej
SpontinisvejVi
5 må konstatere, at
Frejasvej 40
Betonvej 1
der ikke141
Virum
København SV
Hillerød
Roskilde
Åbningstider
Åbningstider
så mange deltageretlf:i 45
udflug85 08 06
tlf: 36 17 var
77 77
tlf: 48 26 45 33
tlf: 46 75 51 24
reservedele og værksted:
salgsafdeling:
Åbningstider
Åbningstider
terne som tidligere,
blev
Mandag-torsdag
7.30-16.00 og det
Mandag-fredag
9
Ballevej 12-14
Telefon Toyota
86 54 30 00
reservedele og værksted:
salgsafdeling:
Fredag
7.30-15.30
Lørdag
8300 Odder
Telefon Fiat/Ford 86 54 15 11
drøfte
på generalforsamlingen
Mandag-torsdag
Mandag-fredag 12
Ballevej
Telefonodder@toyota.dk
Toyota
86 54 30 00
Lørdag
og søndag 7.30-16.00
Lukket
Søndag
Internet:12-14
www.probiler-odder.dk E-mail:
Fredag
7.30-15.30
8300 Odder
Telefon Fiat/
86 54 15 11
under økonomien.
Vi harLørdag
jo en
Lørdag og søndag
Lukket
Søndag
1
Internet: www.probiler-odder.dk E-mail: odder@toyota.dk
rigtig god økonomi og en god

Pris:
99.993

Til hende, der bekymrer
sig om sikkerheden

Til dem, der bor i storbyen

HAR PLADS TIL ALLE SYNSPUNKTER – KOM TIL ÅBENT

N

Eneste miljøcertificerede
værksted i Odder

Eneste miljøcertificerede
værksted i Odder
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egenkapital, men det er jo ikke meningen. Derfor
håber vi på flere deltagere i udflugterne, så vi kan
bruge af vores kapital som tilskud til deltagerne.
I skrivende stund er der 222 medlemmer i seniorklubben og der er 96 på ventelisten.
Vi har haft glæden ved, at vores rejseudvalg har
organiseret et par gode ture. Både turen til Timmendorfer Strand og Gut Apeldør var gode og med
dejlige baner. Rejseudvalget skal have en stor tak
for det store arbejde, der blev lagt for dagen i det
forgangne års rejser. Vi ved også, at man har lavet et
par spændende rejser for næste sæson, og det ser ud
til, at man har ramt rigtig, da der er udsolgt allerede.
Turene går jo til både Spanien og Polen.
Vi starter sommersæsonen med sommerprogram
den 6. april 2016, men venter med selve åbningsmatchen til 4. maj af hensyn til rejseudvalgets udflugtsperiode. Det betyder, at nye medlemmer også kan
deltage i åbningsmatchen, hvis der er meldt tilbage
og betalt.
Husk at betalingen for medlemskab skal være indgået på klubbens konto senest fredag den 29. april
2016, så vi kan starte på at tage nye medlemmer ind
i Seniorklubben fra ventelisten.
Vi har fra seniorklubben spurgt om en ekstra
vaske- og renseplads til udstyr, da den eksisterende
er forkert placeret, og næsten altid er for lille ved
arrangementer. Vi har foreslået, at der skeles til vaske/
rensepladserne i Horsens og Skanderborg. Det er jo
altid et problem, når der skal afmonteres efter en af
vores onsdagsmatcher med mange deltagere.

✂

Vi starter vintergolf onsdag den 4. november med en
øjenåbner (morgenbitter), og der er igen i år præmier
til vinderne i rækkerne. Vi spiller i år i følgende rækker i vintersæsonen: A: 0-24,9 og B: 25-45. Vi vil
efter ca. 5 matcher se, om opdelingen er i orden, ellers
retter vi den til. Grunden til ændringen er, at vinterbanen vil blive ratet for alle efter rød tee. Atter i år vil
vi invitere ventelisten til at deltage i vinterprogrammet mod et beskedent beløb til præmierne.
På generalforsamlingen var der også valg til udvalget, da 2 af udvalgsmedlemmerne valgte ikke at
genopstille efter 4 år i udvalget. Vi vil derfor sige en
stor tak til Marianne Christoffersen og John RohdeMadsen for et fantastisk godt samarbejde i de forgangne år. Det har været dejligt at arbejde sammen
med jer, men heldigvis er I jo stadig en stor del af
seniorklubben, og I har lovet at stå til rådighed, hvis
vi kom i bekneb med matchledere, og det skal I have
tak for. Som en god erstatning for Marianne og John
blev Marianne Lienhøft og Jørgen Jørgensen valgt til
udvalget, og jeg byder dem velkommen til et sjovt og
spændende arbejde i Seniorklubben.
Seniorklubben vil også sige tak til Odder Golfklub
for et godt samarbejde omkring det at afvikle matcher
i det format vi har brug for. Her tænker jeg specielt
på, at vi har banelukning, så vi kan lave gunstart hver
onsdag. Tak for det.
Der skal også lyde en stor tak til udvalget for et
fremragende og humørfyldt stykke arbejde til glæde
for de 222 medlemmer i Seniorklubben. Uden jeres
indsats kunne vi ikke klare det på denne her måde. I
den forbindelse må vi ikke glemme ægtefællerne, der
troligt møder tidlig op, og er meget behjælpelige med
at få dagene og udflugterne til at gå så gnidningsfrit,
som det er tilfældet.
Jeg ønsker alle medlemmer en fortsat god golfoplevelse hen over vinteren, og alle medlemmer ønskes
hermed en glædelig jul og et godt nytår.
Tak for året der er gået.

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

På udvalgets vegne
Hans Henrik Conrad
23

Nr. 3 2015

Ladies Section
Så er sæsonen 2015 i Ladies Section overstået. Suk,
allerede, sæsonen gik jo så hurtigt..! Dog kan vi så
håbe på, at vejret hen over årsskiftet 2015-2016 og
vinteren er os venligt stemt, så vi alligevel kan få spillet meget golf!
Året har budt på spændende golf. Handicappet er
for nogens vedkommende gået ned og hos andre lidt
op, men fælles for os alle er vores store passion for
golfspillet, og de udfordringer vi bliver stillet overfor.

Ellen Møller Kristensen Connie Pasgaard
formand
Mikkelsen - sekretær

Karin Lux Brixe
kasserer

Efter generalforsamlingen i LS blev en ny bestyrelse
valgt, hvor Ellen Kristensen var den eneste ”gamle”
tilbage. Dejligt Ellen har villet være vores formand.
4 nye medlemmer af bestyrelsen giver selvfølgelig
nogle opstartsudfordringer, men vi bliver meget fint
introduceret til posterne af de afgåede bestyrelsesmedlemmer!
Fra den nye bestyrelsen skal lyde et kæmpe stort tak
til de afgående bestyrelsesmedlemmer Rikke, Connie, Tina og Jytte. Vi kan nemlig allerede nu se hvor
stort et arbejde, der igennem en længere årrække, har
været lagt i Ladies Section til vores alles store glæde
og fornøjelse og det på frivillig basis.
Vi, i den nye bestyrelse, håber på alle medlemmernes velvilje i forbindelse med vores arbejde frem24

adrettet i bestyrelsen, og håber I vil bære over med
eventuelle ”smuttere”.
Alle er selvfølgelig velkommen til at give deres

Carina Hamann Carlsen Lisbet Lau
bestyrelsmedlem
bestyrelsesmedlem

besyv med og kontakte os i bestyrelsen, ja, vi ser
faktisk frem til et frodigt, berigende og respektfuldt
samarbejde med jer alle!
Nu vil vi sætte os ind i bestyrelsesarbejdet og vende
tilbage, så snart vi har nyt. Husk lige at I altid er
velkommen til at se på Ladies Sections hjemmeside,
hvor der løbende vil ske opdateringer. Dejligt at have
Hans med til at varetage diverse rettelser m.v. på
hjemmesiden, tak for det.
Kan I nu allesammen have det rigtig godt, til vi på
ny ses og svinger køllerne i Ladies Section regi.
Glædelig jul og godt nytår.
Bestyrelsen i Ladies Section

DE BEDSTE HANDVÆRKERE
HANDLER I STARK

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
25

Nr. 3 2015

Mandagspigerne 2015
Så er endnu en golfsæson næsten forbi.
Vi fra den tilbageværende bestyrelse vil gerne igen
takke Emmy og Inge, for deres store arbejde henholdsvis som formand og kasserer.
Den 26. oktober havde vi afslutning med efterfølgende generalforsamling. Tilmeldt var 58 friske
mandagspiger. Vi havde en dejlig runde golf, hvor
vi spillede greensome. Vejret var med os, sol fra en
næsten skyfri himmel. Henriette havde sørget godt
for os med tapas og lidt sødt til kaffen. Blomsterne,
der blev givet, var sponseret at Ideer og Blomster i
Odder.
Vores sidste arrangement i år bliver julefrokosten
den 30. november. Vi spiller Texas scramble, kun
9 huller og derefter julefrokost og pakkeleg. I skal
huske tilmelding på golfbox og medbringe en pakke
til ca. 30 kr.
Et tilbageblik på 2015:
Den 13. april var vores første turnering. Vi havde
håbet på bedre greens, men varmen lod vente på sig,
og der skulle varme til, før vores greens kunne blive
gode.

Den 11. maj havde vi venskabsmatch mod Hammel.
Matchen skulle foregå hos os denne gang. Hammelpigerne syntes, det var nogle forfærdelige greens, vi
havde. Vi vandt matchen, måske havde vi fordel af
hjemmebane. Vi har efterfølgende haft en dialog om,
hvornår vores venskabsmatch skal afvikles. Dette er
endnu ikke afklaret.
Den 15. juni gik turen til Samsø. Vi havde en
dejlig dag startende med morgenmad på færgen. På
Samsø blev vi afhentet af taxa og kørt til golfbanen.
Der var en skøn bane og forplejningen var også helt i
top. Hjemturen med færgen blev en rolig afslutning
på dagen med mange trætte mandagspiger. Turen var
bestemt en succes, som vi forsøger at arrangere igen
til næste sæson.
Venskabsmatchen mod Århus Golfklub den 11.
august blev en god dag.Vi begyndte dagen med regn,
men lige inden start holdt regnen op, og vi endte
med sol og varme. Vi var godt spillende og vandt også
denne match. Endvidere har vi haft udflugt til Søhøjlandets Golfklub. Denne dag var vejret også med os.
Mange syntes, banen var lige lovlig kuperet og lang,
så det bliver ikke gentaget næste år.
Golfexpertens sponsorturnering den 24. august
måtte desværre aflyses grundet lyn og torden. Den
blev flyttet til den 21. september. Det var nogle flotte
præmier, der blev pakket ud af vinderne. Stor tak skal
lyde fra os til Golfexperten.
Den nye bestyrelse består af:
Bente Gustafsen
Kitte Vestergård
Margit Nielsen
Marianne Lienhøft
Merry Bergman
Birgitte Tosti Clausen
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Juniorafdelingen
Sæsonen sluttede i uge 42, hvor der torsdag
og fredag blev afholdt den legendariske Junior
Ryder Cup for 13. gang. Der var stor opbakning
fra familierne, og vi hyggede os vældigt med god
mad og mange præmier i klubhuset efter endt
spil. Tak til alle de 88 deltagere i dette års Ryder
Cup.
Der har i år været 3 træningshold med i alt 72
spillere. Tusind tak til vores pro, vores trænere
og hjælpetrænere for at gøre golfoplevelsen så
god og sjov for alle de unge spillere, der hver
uge kommer til træningen. Stor tak
til Henriette for dit engagement i
Made In Denmark turen hvor 38
spillere og forældre kom med bus
til Himmerland og fulgte de professionelle stjerner hele lørdagen den
22. august.
Siden har de største af juniorerne
været på overnatningstur til Ikast,
hvor de voksne fra juniorudvalget
også deltog og hyggede sig. Tak for
en dejlig weekend. Nu mangler vi blot at mødes
til Junior Christmas Masters den 24. december,
hvor vi spiller ”mens vi venter på gaverne” golf.
Tilmelding på Golfbox.
God jul og godt nytår fra Juniorudvalget –
med 1.000 tak for en fantastisk sæson 2015.

Bestyrelsen vil gerne takke alle vores sponsorer for
de flotte præmier, de har givet til vores matcher og
desuden takke alle Mandagspigerne for den store
opbakning til udflugter og matcher. Det er rart for
bestyrelsen med de positive tilkendegivelser, vi har

fået i løbet af året.Vi glæder os allerede til at starte
en ny sæson.
P.b.v.
Birgitte
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Mens Section
Årsafslutning 2015
Sæsonen 2015 sluttede for Mens Section 24. september. 50 var mødt op, og vi spillede en mexican
scramble som noget nyt. Mens Section var derefter
vært ved Henriettes som sædvanlig lækre buffet og en

Frank K. Hansen
fik samlet et hold
til Østjysk mesterskaber for herreklubber på
Lübker. Jonas Kjeldahl, Jens K.
Kaarnbjerg, Preben B. Thomsen og Paul V. Andersen
gik videre til finalen, der blev spillet søndag den
11. oktober. De endte uden for præmierækken.
Årsturneringen, hvor alle deltager med de 10 bedste
scores, blev i år vundet af Kenneth Rosendahl med 79
point, Carsten Zesach nr. 2 med 72 og Gert Elkjær
på tredjepladsen med 71. Hulspilsturneringen blev
vundet af Jens M. Jørgensen og Preben Hingeberg
med 5/4 over Palle Kastrup og Rasmus Mosegaard.
Electric blev vundet af Mogens
Sørensen.
Når golfen udkommer, er
banen sikkert gjort klar til vinMiddelfart
teren. Fra bestyrelsens side skal
lyde en stor tak til banepersogenstand, da vi kunne se at regnskanalet, der helt sikkert gør deres
bet derefter balancerede med et lille
bedste, for at banen skal fremoverskud. Der er gennem sæsonen
stå så velplejet som muligt. Til
udbetalt præmier i form af gavekort
alle der betjener os i klubhuset
for kr. 35.600. Vi nåede i årets løb Vinderne af hulspil
fra rengøring, kontor og Henop på 110 årsmedlemmer, og nogle
riette i cafeen og Golfshoppen:
få der betalte pr. gang. Så alt taget i betragtning er det
Tak for altid venlig modtagelse og service. Det er
tilfredsstillende. Der har i alt været 1.252 på banen i
derfor klublivet i Odder er velfungerende. Tak til
Odder sæsonen igennem, hvilket giver et gennemsnit
vore Mens Section sponsorer der med deres sponpå 52, der spiller hver torsdag. Vi kan konstatere, at
sorat sikrer en fortsat god økonomi. Sidst men ikke
der er en gruppe, der spiller næsten hver torsdag. De
mindst tak til alle vore medlemmer, der med deres
holder gennemsnittet oppe. Midtspar cuppen blev
medlemskab og positive tilgang til Mens Section og
afviklet i Vejle den 12. september i fint vejr, og var
spillet om torsdagen, er med til at sikre en fortsat god
tilrettelagt og styret, så alle var meget tilfredse med
klub i klubben.
arrangementet. Vejle vandt med 25,75 point, FrederiHermed ønskes alle glædelig jul og godt nytår.
cia fik 17,25, Horsens 15,75 og Odder 13,25. I 2016
er det Odder der arrangerer Midtspar cup, så håber vi
På bestyrelsens vegne
på lidt hjemmebane fordel, så resultatet bliver bedre.
Bent Kruse
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Odder Golfcafe
Tlf. 20945620 / 86545451

Aakjærvej 200, 8300 Odder - www.odder-golfcafe.dk

Julemenu 1

Julemenu 2

Gl. daws kryddersild i hjemmelavet
julelage

Hjemmerøget laks m. helbladet
spinatcreme

Hønsepluksalat m. rugchips

Hønsepluksalat m. rugchips

Mørbrad m. svampecreme & julesalat

Andebryst stegt m. svesker & æbler,
samt n¿ddesalat & brunede kartoßer

-

-

Tenderpork m. rødkål & brunede
kartoßer

Mørbrad m. svampecreme & julesalat

Ris a la mande m. kirsebærsovs

Ris a la mande m. kirsebærsovs

-

-

Forskelligt hjemmebagt brød & smør

Forskelligt hjemmebagt brød & smør

Kr. 175,-

Kr. 200,Tilvalg til julemenuerne

FiskeÞlet m. hjemmer¿rt remoulade kr. 35,- Hjemmelavet krebsesalat kr. 45,Gl. daws kryddersild i hjemmelavet julelage kr. 25,- Ostebr¾t m. hjemmesylt kr. 45,-

Minimum antal pers. 10 pers.

…Vi kan levere lige til døren…
Pris for levering kr. 150,- pr. kørsel.

Der er selvfølgelig også mulighed for selvafhentning.

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

DESIGN / SKITSE / GENBESTILLING
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KUNDE:
125092_Odder Golfklub
DATO:
10.03.2011

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

ORDRE / REFERENCE:
135395

TLF. 8655 4032

BESKRIVELSE:

Golfskilt 150 x 590 mm

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

ADRESSE:
Knudsminde 4
8300 ODDER
TLF.: 87815100
www.nonbye.dk
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RETTELSER:
NR

DATO

BESKRIVELSE

1
2
3
4
5
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© OLE NONBYE A/S. DENNE SKITSE / DESIGN ER UNDERLAGT GÆLDENDE
DANSK LOVGIVNING OMKRING OPHAVSRET OG COPYRIGHT.
File: 1011Golfskilt_135395-A.indd, 10 March 2011 1:19 PM
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Maler

Murer Tømrer
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87 80 12 66

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

Flag på for-ni

·

www.advohus.dk

Par 3 banen

·

Træningsbolde

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

Zeuner A/S · P.O. Pedersens Vej 26 · 8200 Aarhus N · zeuner.dk

HUSK!
Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 5. februar 2016

www.oddergolf.dk

