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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

Julen og nytåret er nu vel overstået, og vi ser frem til, at 
det snart bliver forår, så vi kan få en grøn golfbane. Vi 
starter igen med at have blå flag på provisoriske greens. 
Hvis der kommer frost, når banen er vendt til sommer-
green, starter vi med at spille til blå flag, indtil frosten 
er væk. Keeperne beslutter, hvornår greens er klar og 
markerer det til jer.
Som noget nyt kan vi i 2016 blive reguleret i handicap, 
selvom vi spiller med oplæg i starten af året.

Vores keepere er klar til at gå i gang med at pleje 
banen, og alle maskinerne er blevet klargjort her i løbet 
af vinteren. Jannick har haft alle klippeled adskilt og fået 
dem slebet, så de er klar til sæsonstart.

Vi har ansat en keeperelev, som skal på banen for 
første gang her i foråret. Pas godt på vores keepere når 
de arbejder på banen. De er der for os!

Vi skal i år blive endnu bedre til at tage godt imod 
vores gæster og nybegyndere. Husk at have lidt tål-
modighed når de måske bevæger sig lidt langsommer 
rundt på banen end I mere øvede. Der skal være plads 
til os alle.

Naturdagen er i år den 19. marts. Den kan dog blive 
flyttet, hvis vejret ikke er med os. Jeg håber meget, at 
rigtig mange har lyst til at give en hånd med til naturda-
gen, for der er ganske mange opgaver, der skal løses i år.

Jeg håber også, at rigtig mange medlemmer vil del-
tage i generalforsamlingen, som afvikles den 11. april.  

Jeg ser frem til et rigtig godt golfår for Odder Golfklub. 

Mange hilsener
Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer primo juli 2016
Deadline: 20. 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
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  2094 5620
E-mail: oddergolfcafe@gmail.com

Klubsekretær:
Karen Frederiksen  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: Situation fra årets hyggeligste turnering 
fanget af Søren Casparij



Beretning 2015
Det var ikke den bedste start vi fik på året 2015. 
Vores greens var medtaget af vinterens skimmel, 
og foråret var rigtig koldt. Så der kom ingen vækst 
i græsset før langt hen på sommeren. Det gav 
ikke tilfredse medlemmer, greenfeespillere eller gode 
ambassadør, selv om der var en god forklaring. Men 
greens blev rigtig flotte, da der kom varme i jorden, 
og de var gode langt hen på efteråret – faktisk helt til 
vi vendte banen.

Vores keepere har plejet banen med stor omhu hele 
sommeren. De har prikket, vertikalskåret, eftersået 
greens, gødet og sprøjtet det, som vi måtte ifølge 
lovgivningen. Tak for det store arbejde.

Her i efteråret kom ”Gorm” så på besøg. Stormen 
tog en flagstang, nogle store grene og træer i skovbry-
net og på banen. Men det værste var træet på hul 14. 
Vi kommer til at mangle det store træ i dogleg, for 
hullet har ikke den samme sværhedsgrad uden træet. 
Vi kan plante et nyt, men det kan blive dyrt, fordi 
træet helst skal have en vis størrelse fra starten. Skal 
vi samle ind?

Sidste vinter gik vi i gang med udvidelse af maskin-
huset samt ombygning af mandskabsfaciliteterne. 
Alt er nu færdigt og rigtig velfungerende. Taget over 
bagrummene, der både var ulovligt og utæt, blev også 
lovliggjort. Samtidig kom vores golfbiler under tag og 
bag aflåste porte, så de nu forhåbentlig kan stå i fred. 
Efter udvidelsen af maskinhuset og efter at bagrum-
mene var blevet forsynet med ny beklædning, stod 
den gamle beklædning og skreg efter maling. Der 
blev etableret et malehold, som med stor flid malede 
den gamle beklædning både på maskinhus og klub-
hus, så det hele nu står rigtig fint. Stor tak til alle de 
frivillige der hjalp i vinter.

Hul 11 og renovering af bunkers var også planlagte 
arbejdsopgaver i 2015, men de har måttet udsættes 
på grund af mandskabsmangel. Opgaverne vil blive 

løst i 2016, hvor vi håber, at vores bemanding igen vil 
blive fuldtallig. Den nye keeperelev, som blev ansat i 
efteråret, er startet her i 2016. Vi har desværre måttet 
sige farvel til vores mangeårige medarbejder Jan, som 
stoppede på grund af sygdom. Vort prophold har 
også i år været rigtig aktive med blandt andet opfyld-
ning af sand i bunkers m.m., og teltholdet har været 
på pletten, både når teltet skulle op, og når det skulle 
ned igen. Nogle medlemmer har taget tjansen med 
opsamling af bolde, når der har manglet personale til 
dette. Desuden er et utal af andre opgaver blevet løst 
af frivillige. Stor tak til jer alle. Muldvarpene har også 
været rigtig aktive i 2015, og er det stadig. Muldvar-
peholdet prøver aktivt at komme skadedyrene til livs 
med både gift og sakse. Også mange tak til jer og god 
jagt fremover. 

På trænersiden startede sæsonen med, at vi måtte sige 
farvel til Christian Møller, som fik job hos DGU. 
Men heldigvis sagde Christian Nygaard ja til jobbet 
som protræner – en funktion som han har klaret til 
alles tilfredshed.

Atter i år var vi i Kvickly med golfsimulator for at 
gøre os synlige i byen inden Golfens Dag – vores 
vigtigste dag for at skaffe nye medlemmer. Her vil 
jeg gerne takke alle de medlemmer, som har haft nye 
emner med. Nu er det op til vores træner og begyn-
derudvalget at fastholde dem. 63 nye startede i år. 31 
af dem er indmeldt som nye medlemmer. 

Det er målet, at Odder Golfklub skal fastholde det 
nuværende medlemstal. Det betyder, at vi hvert år 
skal have et begynderhold, hvoraf der året efter ind-
melder sig mindst 50 nye medlemmer og gerne flere.

Det er vort indtryk, at alle medlemmer gennem de 
sidste år er blevet bedre til at tage godt imod vores 
nye spillere – også når de, som vi alle selv har gjort 
i starten, kommer lidt langsommere frem på runden 
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end de mere erfarne spillere. Vi skal alle arbejde aktivt 
med at byde nye medlemmer ind i vores mange klub-
ber i klubben og i de fællesskaber, der er så stærkt 
kendetegnende for Odder Golfklub.

Undersøgelser viser klart, at begyndere der ikke for-
bedrer sig og arbejder sig ned under HCP 50 i løbet 
af det første par år, får for lidt glæde af spillet på den 
store bane og har stor risiko for at opgive golfspillet. 
Derfor igangsatte begynderudvalget et nyt initiativ 
med et tilbud om træning og spil for disse spillere. 

Vi har kaldt initiativet for Odder Golfklubs U-Teams 
(udviklingsteams).

Der er gennemført et forløb med 16 spillere fra 
2012 og 2013 med handicap 50+ og i efteråret et 
forløb med 21 spillere fra begynderårgang 2014. Et 
forløb der først afsluttes i begyndelsen af 2016. Det er 
en gruppe mentorer på 12 frivillige, som har stået for 
dette. Deltagerne har været utrolig glade for forløbet. 
En stor tak til alle mentorerne for deres store indsats. 

Sæsonen igennem er begynderudvalgets hovedop-
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gave at gennemføre de mange onsdagsturneringer, 
som afvikles både på par 3 banen og den store bane. 
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 erfarne og nye medlemmer i klubben. Og det 
giver ikke mindst en god stemning ved matcherne, 
hvor samværet er i højsædet. Det er helt afgørende, at 
nye spillere udvikler sig rent teknisk og spillemæssigt, 
og samtidig bevarer motivationen. 

Her er et godt, imødekommende og motiverende 
trænerteam vigtig for den enkelte, og heldigvis har 
vi igen i 2015 haft et dygtigt hold af undervisere 
omkring begynderne. Tak for indsatsen til vores pro 
Christian Nygaard, hans trænerassistent og ikke 
mindst tak til Rasmus Wagtmann, som med dyg-
tighed og stor hjælpsomhed har stået for begynder-
træningen. Også en stor tak til alle de frivillige for 
arbejdet med regler, etikette og vejledning.

Vort medlemstal er relativitet stabilt, dog lidt fal-
dende, men ikke nogen krise p.t. Medlemstallet er 38 
lavere end ved udgangen af 2014. Det er ikke noget 
dårligt resultat – tiderne taget i betragtning – men 
ikke en udvikling, som er holdbar på sigt. Derfor skal 
vi stadig sørge for ny tilgang af medlemmer. Det vil vi 
i 2016 gøre ved at være synlige på Messen i Spektrum 
den 19. og 20. marts, med Golfens Dag den 17. april 
og med en ekstra dag senere i foråret. Her kan alle 
medlemmer tage et nyt emne med på banen, hvor 
pågældende kan afprøve den dejlige sport. Vi har 
selvfølgelig også et åbent hus arrangement i forbin-
delse med Made in Danmark.

Østjysk Golfring er stadig et godt aktiv. I år har vi fået 
Århus Golf Club med, så vi nu er 7 klubber. Vi har i 
år solgt over 400 fritspilskort.

Alle klubber i klubben er rigtig velfungerende. Det er 
vigtigt for sammenholdet og det sociale liv i klubben, 
at vi gør alt for at få vores nye medlemmer med i disse. 
Der skal her lyde en stor tak til klubbernes bestyrelser.

Der var ikke så stor opbakning til forårets klubturne-
ringer, som vi har været vant til, hvilket nok skyldes 
banens tilstand. Til gengæld var der en helt overvæl-
dende opbakning til klubturneringerne i efteråret. 
Samlet set har der været en mindre tilbagegang i 
tilmeldinger, men stadig en rigtig fin opbakning. Til 
vores store glæde valgte de fleste turneringssponsorer 
fra sidste sæson at fo rtsætte deres sponsorater. Vi har 
i år haft 11 klubturneringer. Ud over klubturnerin-
gerne har vi haft klubmesterskaberne og en turne-
ring for sponsorer samt en for de frivillige hjælpere. 
Klubmesterskaberne blev igen i år en pæn succes. 
Mesterskaberne blev meget professionelt afviklet med 
nye tiltag som spottere på banen og scoreregistrering 
for hver 3. hul og ved hulmesterskaberne for hvert 
hul. DGU’s anbefalede datoer til klubmesterskaber 
giver stadig nogle udfordringer, da tidspunktet for 
klubmesterskaberne nu ligger i september. Det giver 
korte dage at afvikle mesterskaberne i. I 2015 gjorde 
det fine vejr, at alle uden problemer nåede ind inden 
mørkets frembrud. Tak til alle turneringslederne. Ved 
turneringen for de frivillige, som i år havde rigtig god 
tilslutning med 100 deltagere, blev der udleveret et 
”frivillig” bagmærke. Alle frivillige blev ved samme 
lejlighed tildelt et hul, som de er ambassadør for. 
Det er meningen, at den enkelte ambassadør melder 
tilbage til keeperne, hvis der er problemer ved hul-
let. Jeg håber, det kommer til at fungere rigtig godt i 
2016. Husk at rette nedslagsmærker op og lægge turf 
på plads. 

Ca. 50 sponsorer har i 2015 støttet op om Odder 
Golfklub – det være sig som hulsponsorer, Golf Team 
Odder, ved klubturneringer og som annoncører i 
klubbladet Golfen. Denne støtte er helt uvurderlig 
for vores klub. Vi håber, at I også i 2016 vil støtte 
Odder Golfklub og ser frem til et fortsat positivt 
samarbejde for alle partner. 

Som vanligt havde vi i år inviteret til de to årlige 
sponsorturneringer. Den 12. juni var der turnering 
for Golf Team Odders sponsorer. Vindere blev de 
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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.

dygtige spillere fra team Nordea, med team HMI på 
2. pladsen. Fredag den 7. august afvikledes banespon-
sorernes turnering i dejligt vejr. Der blev som sædvan-
ligt spillet om Advokat Ove Bunde Mikkelsens pokal, 
som i år blev vundet af hul 12 Horsens Folkeblad, 
med Carlsberg fra hul 13 lige i hælene. Efter begge 
turneringer blev der serveret frokost i Cafeen.

Vi har desværre mistet nogle hulsponsorer i år. 
Hvis nogen af jer har ønske om at blive sponsor, eller 
I kender et godt emne, hører vi gerne fra jer. Det gør 
det kun endnu mere vigtigt, at vi herigennem får sagt 
en stor og dybfølt tak til de sponsorer der ”hænger 
på” og til vores mange samarbejdspartnere.

Husk at støtte dem – de støtter os.

Baneservicemedlemmerne har også i 2015 ydet en 
flot indsats. Vi har desværre ikke haft nok frivillige til, 
at vi har kunnet bemande alle ugens dage. Fra under-
søgelsen Golfspilleren i Centrum har vi modtaget en 
del henvendelser fra medlemmer, der gerne vil hjælpe 
med baneservice fremover. Vi håber derfor at kunne 
udvide staben i 2016. Tak til alle i baneservice.
I undersøgelsen Golfspilleren i Centrum var der 
nogle bemærkninger angående Cafeen. Dem har 
Henriette og hendes personale taget til efterretning. 
Der er blevet lavet mindre portioner og dagens ret til 
rigtig fornuftige priser. Henriette prøver hele tiden at 
gøre det rart og hyggeligt i cafeen til glæde for gæster 

og medlemmer. Jeg ved, I får stor og velfortjent ros 
for dette.

Regnskabet er færdigt, og trods lavere greenfeeind-
tægter, maskininvesteringer, ombygninger, nedbrud 
af maskiner og sygdom blandt personalet, er vi i 
bestyrelsen glade for at kunne konstatere, at vi kom 
ud af året med et overskud på kr. 70 tkr. mod et 
budget på 51 tkr.

Tak og på gensyn
Endnu engang skal der rettes en tak til vort dygtige 
personale for den store indsats, I har ydet for klubben 
i 2015. Stor tak til Karen, Max, Jan, Jannick, Claus, 
Steen, Marianne og Karsten. Der skal også lyde en 
stor tak til Henriette og hendes personale i cafeen. 
Også en stor tak til vores trænerteam Christian og 
Rasmus, fordi I tager så godt imod vores medlemmer. 
Bestyrelsen vil gerne endnu en gang takke alle vores 
frivillige for det kæmpe arbejde, I lægger i klubben til 
glæde for os alle. Vi ved godt, at tak kun er et fattigt 
ord, men I fortjener det. Tak!

Tak til mine bestyrelseskolleger og medlemmerne 
for et godt samarbejde i 2015. Husk Østjyllands hyg-
geligste golfklub ligger i Odder.

Rigtig godt golfår 2016.
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v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
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RingMaster
Odder Golfklub har sammen med de øvrige klubber 
i Østjysk Golf Ring hvert år deltaget i RingMaster 
turneringen, hvor årets RingMaster kåres i hver af 
rækkerne.

Efter indledende kvalifikationsturneringer i hver 
klub har finaleturneringer været afholdt på skift hos 
de deltagende klubber. Finalen i 2015 blev afholdt 
i Skanderborg. Første RingMaster turnering blev 
afviklet i 2010, med finale i Hedensted Golfklub. 
Her blev Bjarne Mogensen RingMaster i A-rækken. 

Hos de deltagende klubbers medlemmer har der 
været svingende interesse for RingMaster turnerin-
gen. Nogle klubber har haft vanskeligheder med at 
stille med 4 spillere i hver række, og der har tillige 
været en del afbud, og hvor klubben havde vanske-
ligheder med afløsere. Medlemmer i Odder Golfklub 
har hvert år deltaget i både kvalifikationsturneringer 
og finalen uden problemer.

Med baggrund i ovennævnte forhold har formand-
skabet i Østjysk Golf Ring evalueret RingMaster 

turneringen, og det er besluttet, at RingMaster ophø-
rer efter turneringen i 2015. Der bliver derfor ingen 
turnering i 2016. 

Jeg har deltaget i Styregruppen fra starten i 2009, 
og det været en spændende opgave med etablering og 
gennemførelse af RingMaster. Når der ikke er fuld 
opbakning fra de deltagende klubber, er der truffet 
en rigtig beslutning af formandskabet.

Erling Rovelt  

Nr. 1 2016
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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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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

Generalforsamling

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
mandag den 11. april 2016 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 2016 og fastlæggelse af kontingent i 2017
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 På valg er Niels Vestergaard og Anne Marie Vestergaard.
 Valg af suppleanter
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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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

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

Årsmærker
Da vi har mistet vores sponsor på årsmærkerne, er 
det besluttet, at der ikke udleveres årsmærker i 2016. 
Tingene styres i dag via Golfbox, så de er egentlig 
ikke nødvendige mere. 

Fritspil 2016
Fristspilskortet for 2016 er igen i år blevet faktureret 
sammen med kontingentet, hvis man havde kortet i 

2015. I lighed med sidste år udleveres der ikke års-
talsmærker til kortet – dette styres også elektronisk.

Ordningen med fritspilskort dækker Skanderborg, 
Horsens, Himmelbjerget, Juelsminde, Hedensted 
og Aarhus. Prisen i 2016 er kr. 800, og havde du 
ikke kortet i 2015 kan det bestilles på oddergolf@
oddergolf.dk

Jeg glæder mig til der igen kommer liv i klubhuset, og 
ønsker jeg alle en rigtig god sæson 2016. 

Mange hilsner
Karen

Nyt fra kontoret
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Værtens bedste fest
holder du på Byens Hotel
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 gæst- 
frihed, for hos os er moments of happiness 
ikke bare noget vi siger – det er  en vane...T. 8654 4744 · ophoTel.dk

 

Komplet fest

Pris pr. 

pers. kr.825,-

Vigtige datoer
2016

19. marts 2016 Naturdag *)

3. april 2016 Åbningsturnering *)

11. april 2016 Generalforsamling

17. april 2016 Golfens Dag

*) Afhængig af vejrsituationen kan datoerne blive flyttet.
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Bliv synlig i lokalsamfundet

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

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
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Da Gorm kom forbi
Det gik ikke stille for sig, da stormen Gorm rasede 
hen over Odder Golfklubs bane i december 2015.

Flagstangen, der var Karsten Bjergøs gave til klub-
ben, da banen åbnede, knækkede. Og et af de store 
træer ved hul 18 væltede. Men værst af alt var, at det 
store træ på fairway i dogleg på hul 14 væltede.

Meget af januar måned er derfor brugt til oprydning 
efter Gorms besøg.
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050

DE BEDSTE HANDVÆRKERE 
HANDLER I STARK
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Ny rating af banen
I september 2015 havde vi besøg af DGU’s rating team. 

Dette har ændret en lille smule på Course Rating og 
Slope, men det er ikke meget. De nye tal kan ses i illu-
strationen. 

Efter dette fulgte det store arbejde med at fordele 
nøglerne på de enkelte huller. DGU kommer med 
et udspil som vi har arbejdet videre ud fra. Ved 
hjælp af en masse statistik materiale fra Golfbox, 
gående på hvad scoren har været på de enkelte 
huller, er der ændret lidt i nøglefordelingen – se 
illustrationen.

HUSK nøglen er ikke et udtryk for hvor 
svært hullet er, men hvor meget sværere det 
er for højhandicapperen i forhold til lavhan-
dicapperen.

Course Rating og slope

Herre: Dame:

Tee: Meter: CR Slope CR Slope Par

Gul 5435 69,6 125 75,3 127 70

Rød 4686 65,6 116 70,5 117 70
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Scorekort sæson 2016
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Nyt fra 
baneudvalget
Baneudvalget har besluttet, at vores greens i 2016 i 
stedet for en inddeling i 9 felter nu inddeles i 6 felter 
til pinplacering. 

Teestedsmarkeringen vil være:  for, midt eller bag. 
D.v.s., at hvis markeringen står fremme på teestedet, 
så vil flaget stå i den bageste del af greenen.

Vi ønsker alle en god golfsæson.

Turneringer

2016
20. marts Naturdagsturnering

3. april  Pro Biler Åbningsturnering

16. april Brillestudiets turnering

1. maj Pro’ens turnering

15. maj Juel & Jessen pinseturnering

5. juni Cobra/Puma

 generationsturnering

12. juni PINK CUP

27. juni Montra Odder Parkhotel

 aftenturnering

20. august Kvickly turnering

4. september Helseworld dameturnering

11. september AK Computers turnering

17.-18. september Klubmesterskaber slagspil

24. september Finaler klubmesterskaber

 hulspil

25. september Carlsberg herreturnering

1. oktober Mørup turnering

8. oktober De frivilliges turnering

30. oktober Shop & Café turnering

5. november Hørkram andeturnering
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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 

             
 
 

Tage Iversen
Holding

HMI Sport

 

Klar til foråret

En del af Jannicks 

vinter er gået med at 

klargøre maskinerne 

til sæsonstarten.
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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 
2016

Lodtrækning om et GRATIS opstartsmedlemskab 
for hele 2016 blandt alle tilmeldinger på dagen.

Golfens Dag 2016
Søndag den 17. april kl. 10-15

Rosensgade 4  ·  8300 Odder ·  Telefon 8654 3800 ·  revisor@christensen-kjaer.dk ·  www.christensen-kjaer.dk

Book et uforpligtende møde
med Henrik på hrc@christensen-kjaer.dk 

eller Finn på fb@christensen-kjaer.dk

BR
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N
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ra
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k 
Ap

S christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Nyt fra handicapudvalget
Af Ole Willemann

Ændrede handicapregler 2016-2019
Der er kommet en del ændringer til handicapreglerne 
fra 1. januar 2016. Neden for nogle bemærkninger 
til reglerne og til de væsentligste ændringer. For mere 
information henvises til Klubbens hjemmeside og 
links, der findes der.

Spillere med handicap <4,5:
Der er ingen ændringer fra tidligere. Det vil sige at der 
kun kan reguleres handicap i tællende turneringer, f. 
eks. klubturneringer og eliteturneringer. Der kan ikke 
spilles EDS og der kan ikke foretages selvindtastning 
af scores.

Spillere med handicap mellem 4,5 og 36:
Som noget nyt kan der nu spilles EDS 3 gange pr. 
kalenderuge. 

Reglerne for EDS runder er uændret, d.v.s. at 
spilleren før en runde påbegyndes skal meddele 
sin markør, at der spilles EDS. Der sættes flueben i 
EDS feltet på scorekortet og scoren indberettes efter 
runden. Scoren skal også indberettes, selvom den er 
i neutral zone. Der kan spilles EDS på baner både i 
Danmark og i udlandet.

Spillere med handicap mellem 37 og 54: 
Der indberettes score efter en runde med mere end 

36 stableford point. Mere end 18 efter en 9 hullers 
runde. Det gælder både i turneringer og i private run-
der. Når scoren tastes ind, skal der sættes flueben i EDS 
feltet, ellers registreres scoren som ”ikke tællende”.

9 hullers runder:
Spillere med handicap mellem 11,5 og 18,4 kan nu 
reguleres i handicap efter en 9 hullers runde, ligesom 
spillere med handicap over 18,4. Der kan kun spilles 
én 9 hullers runde pr. dag og en 9 hullers runde kan 
ikke være en del af en 18 hullers runde.

Handicap typer:
Spillere, der indberetter scores fra minimum 4 runder 
i løbet af et kalenderår får et ”EGA-handicap”. Spil-
lere, der indberetter mindre end 4 scores får et ”Klub 
handicap”. Spillere med over 54 får ligeledes et ”klub 
handicap”.

Spillere i handicap 54 får et ”EGA handicap” ved 
at spille en runde i handicap 54 eller bedre. Det vil 
sige minimum 36 stableford point efter en 18 hullers 
runde.

Generhvervelse af ”EGA handicap”:
Spillere med handicap 54 og derunder, der har ”Klub 
handicap”, kan erhverve ”EGA handicap” ved at indbe-
rette scores fra 3 runder eller ved at indberette så mange 
scores, at der kan foretages en ”handicaprevision”.

Lejeforbedring og handicapregulering:
Der vil fremover være normal handicapregulering 
også selvom der spilles med lejeforbedring på alle 18 
huller. Mod tidligere på maks. 6 huller. Lejeforbed-
ring er for at beskytte banen, og betyder at bolden må 
løftes, renses og genplaceres inden for et scorekorts 

Handicapgruppe <4,5 4,5 – 11,4 11,5 – 18,4 18,5 – 26,4 26,5 – 36

Maksimum reg. +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/-3 +/-3

Tabel: Maksimum handicapregulering ved årlige handicaprevision.
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bredde. (Pick – Clean and Place). Husk at markere 
bolden først. Lejeforbedring er på kortklippede area-
ler, som fairway eller kortere.

Det er klubben, der bestemmer, hvornår der skal 
spilles med lejeforbedring, så se efter opslag derom.

Handicaprevision: (Tidligere Årsrevision)
Årsrevisionen erstattes af en Handicaprevision. 
Revisionen foretages for spillere med handicap 
under 37. Der er ændret i beregningsmåden, således 
at det nu er spillerens handicap, der vurderes i 
forhold til spillerens aktuelle indberettede scores. 
Handicaprevisionen foretages automatisk én gang pr. 
år og eventuel regulering sker i løbet af januar måned. 
For at handicaprevisionen skal gennemføres kræves 
som hidtil indberetning af minimum 8 scores i et år. 
(Kan være mellem 4 og 8, såfremt der er tilstrækkelig 
scores i året før til at supplere op til 8).

Handicaprevision kan nu også gennemføres i løbet 
af året, f.eks. hvis en spiller skal have generhvervet sit 
”EGA handicap”, eller hvis en spiller af en eller anden 
grund skal have revideret sit handicap i forhold til 
den aktuelle spillestyrke. Det kan eksempelvis være 
efter sygdom m. v.

CBA Computed Buffer Adjustment. 
(Automatisk justering af neutral zone)
Efter hver runde i en tællende 18 hullers turnering 
skal der foretages en CBA beregning, som hidtil. 
Beregningen foretages i Golfbox. Beregningsmetoden 
er ændret men resultatet er stadig en forskydning af 
neutral zone, såfremt forholdene under turneringen 
betinger det. Nu er resultaterne af CBA beregningen 
dog indskrænket til at være +1/o/-1 eller -2.

Ved spørgsmål kontakt da Handicapudvalgets for-
mand. Telefonnummer og mailadresse findes på 
klubbens hjemmeside under udvalg.

Årsrevision 2015 viser stor stabilitet
Nedenfor vises resultater fra Årsrevisionen i 2015. 
Sammenlignet med 2014 er der kun få forskydninger.

Det totale antal er fuldstændig ens. Spillere, der ikke 
har EGA handicap er steget fra 210 til 226. I 2013 
var der 234, der ikke fik EGA handicap. Det har 
åbenbart et niveau på godt en fjerdedel af de spillere, 
der deltager i årrevisionen. 

Spillere, der er reguleret ned i handicap (1,0 og 
2,0) er 50 mod 54 sidste år, ca. 6%. Regulering op i 
handicap er foretaget for 141 spillere. Det er nøjagtig 
det samme antal som i 2014. Det er ca. 16%.

Måske er der spillere, der skal spille EDS nogle flere 
gange i løbet af sæsonen.
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Resultatet i 2015 viser få ændringer i forhold til 2014

Årsrevision 2014 2013 2014 2015 2015 %

Mindre end 4 registrerede scores 189 189 211 26

Mindre end 8 registrerede scores de sidste 2 år 45 21 15 2

Medlemmer der har opnået handicap 36 i 2013 43 48 46 6

Medlemmer der ikke er reguleret i handicap 352 372 362 44

Medlemmer der er reguleret 1,0 ned 48 34 31 4

Medlemmer der reguleret 2,0 ned 20 20 19 2

Medlemmer der er reguleret 1,0 op 61 72 79 9

Medlemmer der er reguleret 2,0 op 69 69 62 7

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

Vær opmærksom på, at spillere, der har et lavere 
handicap ved årets slutning end ved årets begyn-
delse ikke er reguleret op, selvom resultatet måtte 
betinge det.

Endvidere er der en del spillere i handicap 36, 
der heller ikke er reguleret op, fordi grænsen for 
regulering ved handicaprevision netop er 36.

Nyt: Handicapgruppe 37-72.
Som noget nyt og spændende er handicapgruppe 6 
udvidet fra 54 til 72. Gruppe 6 har hidtil været fra 
37 til 54. 

Begrundelsen for udvidelsen er, at der er nogle 
golfspillere, der lige er startet, og som har svært ved 
at spille til handicap 54. Det betyder også at nye 
golfspillere hurtigere får en fornemmelse af og et mål 

for deres niveau på golfbanen. Det bliver forhåbentlig 
lidt sjovere, at være ny ud i golfspillet. 

Den nye gruppe betyder, at alle nye golfspil-
lere vil starte i handicap 72 i stedet for i 54 og 
medlemmer, der i dag spiller i handicap 54, vil 
automatisk få tildelt et nyt handicap på 72.

Handicap reguleres på samme måde, som det gøres 
i dag for gruppen mellem 37 og 54. Spillere med 
handicap 54 får automatisk ”EGA handicap”. Spillere 
med handicap over 54 får ”Klubhandicap”.

Handicapstatistik 2016
Nedenfor vises oversigt over aktive medlemmer i 
Odder Golfklub fordelt på handicapgrupper. Stati-
stikken er fra januar 2016. Sammenligningen med 
antallet fra januar 2015 viser, at der er tale om et fald 

på 27 medlemmer. I forhold til januar 
2014 er der tale om et fald på 51 eller 
ca. 5 %. 

Antallet af Flexmedlemmer er nu 
konstant på 127 mod 131 sidste år. Det 
svarer til ca. 13% af medlemmerne.

Handicapmæssigt og aldersmæssigt 
er der kun meget små forskydninger. 
Et mindre fald er der i gruppen med 
handicap over 36.
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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
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Serviceaftale

Pris:  

fra kr. 99.993,-
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Aktive fordelt på køn og handicapgruppe*

Handicapgruppe 2014 2015 Kvinder Mænd 2016 i alt 2016 %

Gruppe 1: Under 4,5: 16 14 1 14 15 2

Gruppe 2: 4,5-11,4: 69 65 6 55 61 6

Gruppe 3: 11,5-18,4: 176 166 23 148 171 17

Gruppe 4: 18,5-26,4: 273 259 56 191 247 25

Gruppe 5: 26,5-36: 300 327 175 159 334 33

Gruppe 6: Over 36: 215 194 87 83 170 17

I alt: 1049 1025 361 650 998 100

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe*

Aldersgruppe 2014 2015 Kvinder Mænd 2016 i alt 2016 %

Under 25 år 79 77 8 66 74 7

25-60 år 396 375 103 264 367 37

Over 60 år 574 573 237 320 557 56

I alt: 1049 1025 348 650 998 100

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem

STRONG PARTNERS - TOUGH TRUCKS

ProTruck er specialister i gaffeltruck
Landsdækkende 

salg, service og udlejning

STRONG PARTNERS - TOUGH TRUCKS

ProTruck er specialister i gaffeltruck
Landsdækkende 

salg, service og udlejning
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Info fra greenkeeperne
Vi vil starte med at rose jer (medlemmerne) for at 
skabe Danmarks hyggeligste golfklub. Der er næsten 
altid god stemning på banen og i klubhuset, og klub-
berne i klubben skaber et godt miljø.

Banen 2016
De store tiltag i 2016 vil være at forskønne hul 11. 
Ved hul 14, hvor det store bøgetræ er væltet, vil der 
bliver planeret ud og sået græs. Der vil blive rettet op 
på de teesteder, vi kan nå inden klippesæsonen går i 
gang. Ellers vil vi holde os til plejeplanen, som vi har 
kørt efter de sidste tre sæsoner.

Greens
På nuværende tidspunkt ser greens forholdsvis gode 
ud. Vi har været ude med de svampemidler der er 
tilladt. Der er små huller i nogle greens, men med et 
godt forår (bedre end sidste år) vil greens lukke hurtig 
til. Som sidste år vil vi tage en stimpmeter måling 
hver fredag som kommer på hjemmesiden.

Fairways
Vil blive vertidrænet i starten af marts. Med alle de 
runder der spilles på vores bane, er det vigtigt, at vi 
får noget luft ned i jorden. Traktoren kører kun med 
1 km i timen, så vis venligst hensyn.

Frivillige
En kæmpe tak til alle de frivillige. Uden jer ville 
banen ikke tage sig så flot ud, som den gør år efter år.

Personale
Vi har ansat en ny lærling Rasmus Krog Pedersen. 
Han er på skole i øjeblikket og starter på banen 1. 
marts. Så tag godt imod ham.

Vi har desværre måtte sige farvel til Jan Thorup 
på grund af lang tids sygdom. Jan har været en stor 
del greenkeeper-teamet i mange år, og han vil blive 
savnet.

Vi ønsker alle en god golfsæson.
Greenkeeperne

www.kontorhandel.dk
87-800-709
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Rosensgade 50 · Odder · 86 56 06 66 · brillestudiet.dk

Brillestudiet tilbyder klubbens medlemmer en rabat på:  
Briller ÷15%  

Solbriller ÷25%
Derudover gives der et klubsponsorat på 5%  
af medlemmernes omsætning i Brillestudiet

EKSKLUSIV  
SPONSORAFTALE



Vi passer (da) på banen?
”4 meter væk”

Forleden stod vi på vinter  tee – stedet på hul 8 
(sommer 2). Et teested, der er ude i roughen og som 
hælder en del. Vi havde en greenfee spiller med, der 
netop havde sat en tee i jorden for at spille bolden fra 
denne med driveren. En anden spiller, der kom forbi 
på vej fra vinter 14 til hul 15 bemærkede (højt), at vi 
da skulle bruge måtter på teestederne. Vi er en grup-
pe, der spiller med måtte også på teestederne, når vi 
slår med jern. Når teestederne er i roughen og vi slår 
med driver bruger vi ikke måtter. Når teestederne ofte 
er mudrede og slidte, er det jo på grund af vores sko 
og vogne og ikke fordi vi slår i jorden med driveren.

Vi ved godt, at der var et opslag med retningslinjer, 
om brug af måtter, og vi ved godt, at anvisninger 
på/om banen skal følges, og vi ved godt, det er for 
at beskytte banen, at der skal bruges måtter, men vi 
beskytter jo ikke banen bedre på teestederne ude i 
roughen ved at bruge måtter, når det er driveren, vi 
bruger.

Det inspirerede mig imidlertid til overskriften og 
til et emne, som er meget vigtigere for beskyttelse af 

banen end ”måtter på teestederne ude i roughen” og 
også for fornøjelsen ved golfspillet. 

Vi kører alt for tæt på greens og bunkers med 
vore vogne. Vi parkerer bags og vogne alt for tæt på 
greenkanter. Og for tæt på teestederne, der hvor der 
ikke er anlagt sti. Vi går tværs over greens med vore 
bærebags på ryggen.

Se blot hvor slidt der normalt er højre om green 
på hul 2. Venstre om på hul 5. Højre om hul på 6. 
Ved hul 7. Hul 9, hul 11, hul 13, rundt om bunke-
ren på hul 15 og ved andre bunkers og på mange af 
teestederne.

Lad græsset få ro til at gro. Det er sjovere at spille 
fra et leje med græs end fra hård jord.

Lad os beskytte banen, hvor det virkelig betyder 
noget.

Lad os fremover være ”4 meter væk” fra greenkan-
ter, teesteder og bunkerkanter med vogne og bags.

Med venlig hilsen og god golfsæson.
Ole Willemann

Ny trænerelev
Mit navn er Jesper Thorsøe, og jeg star-
ter som elev hos Christian den1. april. 
Det er en udfordring som jeg glæder mig 
meget til, og samtidig en drøm der går 
i opfyldelse. Jeg kommer fra Esbjerg og 
har boet i Aarhus siden sommeren 2012, 
hvor jeg læser en bachelor i Engelsk 
med tilvalg i Film og Medier på Aarhus 
Universitet. Denne afsluttes ultimo maj. 
Da jeg kom til Aarhus startede jeg i 

Aarhus Golf Club, hvor Christian var 
assisterende pro. Vi kom godt overens, 
som de fleste gør med ”Nygge”, og ud fra 
samarbejdet med ham begyndte drøm-
men om pro-livet at spire. Jeg har under-
vist i mange sammenhænge blandt andet 
som frivillig i DGI og diverse trænerjobs 
i Tennis og Fodbold, samt folkeskolen 
i diverse vikariater. Jeg motiveres af at 
undervise, formidle, observere og bidrage 
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Ubekræftede tider 
i Golfbox
Der er for nylig sendt mails ud til medlemmer, der i 
2015 havde 3 eller flere ubekræftede tider i Golfbox. 
Statistikken kan vi trække direkte fra Golfbox.

Mailen er bestemt ikke udsendt for at hænge nogen 
ud, men er blot en reminder, fordi det er et problem, 
når tider ikke bliver bekræftet i Golfbox. 

Vi har 1310 ubekræftede tider i Odder Golfklub i 
2015, og det er rigtig mange tider, hvor vi ikke ved, 
om der reelt spilles golf. Hvis der ikke er spil på disse 
tider, kunne de jo bookes af andre medlemmer eller 
af greenfee-spillere. 

Da vi har et stort pres på vores bane og medlem-
mer efterlyser tider, så kan vi kun henstille til, at alle 
husker at bekræfte deres tider og booker af, hvis man 
ikke skal spille.

Husk, hvis det er dig der har booket tiden, men 
en anden der går ind for at bekræfte, så bliver din tid 
ikke bekræftet.

Vi vil med dette også gerne komme ”reservationer” til 
livs. Der er desværre medlemmer, der booker ekstra 
bekendte på bolde, hvor der fx kun er 2 golfere, der 
spiller. Vi kan kun gætte, men en af årsagerne til dette 
kunne jo være, at man ikke ønsker ”fremmede” i 
bolden. En anden årsag kan være, at man vil reservere 
tiden, og så kom der ikke så mange, som man troede. 
Det skal altså være de reelle spillere, der er booket på 
tiderne. Reservationer er no go.

Mailen er som sagt udsendt til medlemmer med 
3 eller flere ubekræftede tider. Topscoren er 26 ube-
kræftede tider. De fleste ligger omkring de 3 ubekræf-
tede tider, og det syner jo umiddelbart ikke af meget, 
men hvis vi alle ligger med 3 ubekræftede tider, så er 
det et meget stort problem.

Vi håber, at alle vil være behjælpelige med at ned-
bringe antallet af ubekræftede tider i 2016.

Anne Marie Vestergaard
bestyrelsesmedlem

til udvikling hos andre, så da muligheden bød sig for 
en elevplads i klubben ved Christian, var jeg ikke det 
mindste i tvivl.

Siden september 2010 har jeg spillet golf, og var 
bidt fra første slag. Fra jeg var lille har jeg dyrket 
meget sport og spillet tennis og fodbold på eliteni-
veau. Ud fra de erfaringer har jeg opnået en forståelse 
for kroppen, og de muligheder og begrænsninger 
hver enkelt har.

Jeg vil gøre mit ypperste til, at Odder Golfklub 

fortsat er et sted, der er fantastisk at være, og hvor 
unge som ældre kan finde inspiration og glæde ved 
golfspillet og samværet. Enkelte vil kunne genkende 
mig, da jeg fortsatte med Christian som træner, da 
han fik virke i Odder, og derfor har været i klubben 
adskillige gange. Et sted der kun vækker gode minder.

Jeg er meget spændt på at starte, og håber I vil byde 
mig velkommen 

Med håbet om en fantastisk sæson
Jesper Thorsøe
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STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

Mandagspigerne
er klar til en ny sæson
Vi starter op mandag den 4. april med 18 hullers stableford. Derefter er der kaffe med 
ostemad og information om den kommende sæson.

Tilmelding til sæsonen for mandagspigerne:

Årskontingent er fortsat på 350 kr. og for 9 hullers 
-pigerne 200 kr. Beløbet skal betales inden den 30. 
april over netbank. Kontonr. er: 1944-5368 185 
991. Husk at angive medlemsnummer og navn. 

HUSK at alle skal aflevere en indmeldelses-blan-
ket, som ligger på bloggen. 

Har I problemer med ovennævnte – kontakt da en 
fra bestyrelsen.

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.

Sommerprogrammet 2016 :
Vi har arrangeret 2 udflugter. Den 9. maj skal vi til 
Mollerup golfklub – kun 9 km fra Århus og den 20. 
juni gentager vi successen til Samsø golfklub. 

15. august spiller vi venskabsmatch mod Moesgaard 
i Odder. Vores traditionelle ven-skabsmatch mod 
Hammel er udsat et år, grundet problemer med fast-
sættelse af dato og den bliver i Odder i 2017.

Den 19 september, vil Golfexperten igen i år være 
sponsor for matchen.

Alle arrangementer blive annonceret på Man-
dagspigernes opslagstavle og på vores hjemmeside. Så 
hold jer opdateret der. Bestyrelsen glæder sig til at se 
jer alle til en ny sæson med mange gode golfrunder 
og med hyggeligt samvær.

Birgitte Tosti Clausen, formand
Merry Bergmann, kasserer
Margit Nielsen, sekretær 
Marianne Lienhøft
Bente Gustafson Kitte Vestergaard 
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Juniorerne 2016
Velkommen til nye og ”gamle” juniorer til en ny 
spændende sæson!

I juniorudvalget er vi godt i gang med at planlægge 
årets træning og mange aktiviteter. Vi glæder os for 
vildt til at græsset bliver grønt, og vi ser frem til en 
sæson med et forstærket trænerteam, fede aktiviteter, 
ufattelige golfslag og masser af gode oplevelser!

For alle juniorer, der ikke er bange for lidt frost og 
kolde kinder, har vi planlagt to gange lørdags-vinter-
træning den 27. februar og den 12. marts. Begge dage 
fra kl. 10.00-12.00. Tilmeld jer på Golfbox!

Den ugentlige træning afholdes som i 2015 med 
opstart i uge 14, og med første træning mandag den 
4. april.

Team RØD (hcp< 36):  Mandag kl. 16.30-17.30
Team MINI:  Tirsdag kl. 16.30-17.30
Team GRØN:  Tirsdag kl. 17.30-19.00

Vi har besluttet at invitere alle interesserede forældre 
til et ’2016 kick off ’ møde i klubhuset, hvor junior-
udvalget og trænerteamet vil fortælle om de planlagte 
aktiviteter og forventninger til spillere og forældre. 
Kære forældre og bedsteforældre – sæt derfor kryds 
i kalenderen tirsdag den 12. april kl. 17.00-18.00.

I løbet af 2016 skal vi spille fredagsturneringer og 
kredsturneringer, vi skal lure tips og tricks til Made in 
Denmark, vi skal spille Ryder Cup og meget meget 
mere! Og husk på at heldet følger dem, der træner 
flittigt!

Derfor drenge og piger - glæd jer og vel mødt til en 
ny sæson i Danmarks bedste juniorafdeling!

For spørgsmål og yderligere information henvises i 
første omgang til www.oddergolf.dk.

Gode hilsener fra juniorudvalget

Rikke, Anders & Thomas

Maler Murer Tømrer
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Mens Section 2016
Her primo februar tror jeg, at det trækker i os alle-
sammen for at komme ud på golfbanen og spille rig-
tig golf. Men når du sidder med “Golfen” i hånden, 
så er der nok ikke så lang tid til! Her til sæsonen 2016 
er der allerede godt gang i forberedelserne for at gøre 
det så godt som muligt for vores medlemmer. 

Bent Kruse har efter 8 år på formands/Captain-
posten valgt at sige stop. I stedet er undertegnede 
kommet med i bestyrelsen og er blevet ny Captain. 
Der skal fra bestyrelsen og medlemmernes side lyde 
et stort tak for Bents indsats i alle årene! Heldigvis har 
han valgt at tage et år mere i bestyrelsen, så jeg kan 
blive sat godt ind i arbejdet som Captain. Det sætter 
jeg meget stor pris på!

Ud over vores sædvanlige torsdagsmatcher og 
månedsafslutninger, så sker der også meget andet 
i MS. Vi har vores bymatcher, hvor vi i år skal en 
tur til Horsens, samt have besøg af Skanderborg og 
Juelsminde. Hunnematchen mod Ladies Section ser 
vi også meget frem til. Hvad mon de finder på i år for 
at klæde hunden i rødt?! Sideløbende med torsdagene 
kan man også melde sig til single-hulspilsturnerin-
gen, se opslag senere i herreomklædningen.

De sidste to år har vi desværre måttet aflyse week-
endturen p.g.a. for få tilmeldinger. Da der samtidigt 
også har været relativt få, der har meldt sig til at 
tage med til Lübker for at kvalificere sig til Østjysk 
Mesterskab for herreklubber, så prøver vi i år at slå to 

bolde med én driver! I weekenden 18.-19. juni 
er der lavet et super program på Lüb-

ker, hvor der samtidigt er 

kvalifikation til Østjysk Mesterskab. Vi tror p.t. at det 
bliver gennemført, da der allerede er 6 tilmeldte og 
mange tilkendegivelser om deltagelse. Læs mere om 
turen på vores hjemmeside eller i herreomklædningen.

Årets helt store opgave for bestyrelsen og MS er, 
at vi skal arrangere Midtspar Cup lørdag den 3/9. 
Gennem den løbende årsturnering eller hulspilstur-
neringen kan man kvalificere sig til at deltage i denne 
turnering, hvor vi skal kæmpe mod Horsens, Vejle 
og Fredericias herreklubber om æren og trofæet. I 
bestyrelsen arbejder vi allerede nu hårdt for at gøre 
det så attraktivt som muligt at deltage denne dag, 
så vi håber, at der bliver hård men fair kamp om 
pladserne.

Vi vil i år også gøre en ekstra indsats for både at 
holde på nuværende medlemmer, men også for at 
hverve nye medlemmer. Husk, at selvom du har et 
højere spillehcp. end 36, så kan du godt være med i 
MS, men du skal bare spille som om du har spillehcp. 
36. Du er også velkommen til at prøve det af, inden 
du melder dig ind, det koster kun 50,-kr. i matchfee. 
Så har du lyst til at være en del af Mens Section i 
Odder Golfklub, så kig i vores program, enten på 
hylden ind mod Karens kontor, på hjemmesiden 
www.mens.oddergolf.dk, på opslagstavlen i herre-
omklædningen eller via kontakt til en fra bestyrelsen.

Med ønsket om en god sæson til alle i Odder Golf-
klub.

Bestyrelsen i MS v/Frank Krogh 
Hansen
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Ladies Section 2016
”Velkommen i den grønne lund, hvor fuglene de 
sjunge!”

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

Hvem kan deltage i Ladies Section
Alle kvindelige medlemmer af Odder Golfklub over 
18 år og med et handicap som i 2016 er ændret til 
max. 45.Vi har ikke venteliste, så du er meget vel-
kommen.

Kontingent for hele året er 400 kr. og skal indbe-
tales på konto:

Jyske Bank: 7250 1089568. Husk dit medlems-
nummer!

Gæstespillere kan deltage for 40 kr. pr. turnering og 
betales ved start.

Vi spiller i 2 rækker: A=hcp 0-24,0, B=hcp24,1-45,0

Nyt i År:
· Alle spiller EDS
· Max. handicap på 45,0
· Nærmest Flaget og Joker – 20 kr.
· Alle går ud i 4-bolde hvis muligt.
· Den ”Gennemgående” turnering kan følges på 

hjemmesiden.
· Nye Sponsorer
· www.LS-Odder.dk (ændret)
· ”Ris og Ros” – giv din mening til kende på vores 

hjemmeside.
· Blokbooking ændres til følgende:
 1. Fra kl. 14:04-14:20 normal booking, via Golfbox
 2. Fra kl. 14:28-15:16 blokbooking, vi stiller os i kø
 3. Fra kl. 15:24-16:52 normal booking, via Golfbox
 4. Alle skal være færdig med runden senest 21:30

Vi starter op tirsdag den 5. april med 9 hullers tur-
nering med gunstart og spilleformen Texas Scramble. 

Fællesspisning efter 
turnering med infor-
mationer fra besty-
relsen om den kom-
mende sæson. Bestyrelsen 
vil være at træffe i klubhuset 
fra kl. 15:00.

Medlemmer, nye som gamle og sponsorerne, bydes 
hjertelig velkommen til en ny sæson med mange 
gode golfrunder og hyggeligt samvær.

De venligste hilsener og på gensyn
LADIES SECTION ODDER

Ellen Møller Kristensen, forkvinde
Carina Hamann Carlsen, bestyrelsesmedlem
Connie Pasgaard Mikkelsen, sekretær
Lisbet Lau, bestyrelsesmedlem
Karin Lux Brixen, kasserer

Aktivitetskalender for sæsonen:
Alle oplysninger fås på LADIES SECTIONS 
hjemmeside, gå ind på www.LS-Odder.dk og 
få rigtig mange oplysninger. Dér vil også være 
oversigt over vores nye Sponsorer..! Her er et 
par smagsprøver:

Start på sæson, Tirsdag, den 5. april, så kan 
vi hilse på en ny sponsor.

Tirsdag, den 28. juni kl. 16:30 Inviterer vi 
Men Section til Hunnematch

Søndag, den 22. maj – én dags udflugt til 
Hedensted Golfklub

Tirsdag, den 4. oktober kl. 16:30 Årsmøde 
og afslutning på sæsonen. Vi spiller 9 hullers 
turnering, spilleform Mexican Scramble. Der-
efter spisning – hyggeligt samvær og årsmøde.
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En vintersæson på hæld
Så er vinteren snart på vej ud af vores golfkalender og 
foråret er på vej. Ja, der har i skrivende stund ikke været 
de store udfordringer med at kunne spille og kun været 
enkelte aflysninger. Dog har banen været meget våd. 
og det var en overgang ikke tilladt at køre med vogne. 
Det er nok noget, vi må vænne os til, da vi jo kun 
hører, at der i fremtiden vil blive mere vådt og varmere.

Vi havde en rigtig god julematch med godt vejr og 
en dejlig julefrokost med alt, hvad der hører til, både 
humørmæssigt og på bordene.

Vi har igen deltagelse af VL1 medlemmer i vores 
onsdagsmatcher, og de får jo et godt indblik i, hvor-
dan det foregår om onsdagen. 

Der har været en rimelig deltagelse i vores onsdags-
matcher her i vinter, og vi har afviklet otte matcher 
på vinterbanen med deltagelse af 240 spillere, hvilket 
svarer til et gennemsnit på 30 personer pr. gang. Det 
er fantastisk at der er så mange, og det tyder jo på, 
at man som senior bare gerne vil spille en god gang 
golf. Det kan man se på de fantastiske scores, der ofte 
kommer ind. Der er mange, der er glade for, at man 
ikke reguleres på vinterbanen. Vi har tilsyneladende 
ramt rigtigt med en A og B-række her i vinterhalvåret. 
Præmiefordelingen er i øjeblikket 13 % til damerne 
og 87 % til herrerne, og deltagelsen er tilsvarende 
12,5 % damer og 87 % herrer. 

Vi har i udvalget besluttet at der IKKE vil være 
onsdagsmatcher mellem jul og nytår i 2016. Vi vil så 
se, hvordan det forløber og derefter lave en endelig 
beslutning gældende for fremtiden.

Der er kommet et meget vigtigt opslag ”Generel 
orientering” på vores opslagstavle og vores hjem-
meside. Det er jo vigtigt at følge med i, hvad der 
er gældende regler i seniorklubben. Husk at bruge 
hjemmesiden til at få oplysninger fra.

Vores åbningsmatch er i år flyttet til første onsdag i 
maj, som det vil fremgå af kalenderen, men der spilles 
sommersæson fra den første onsdag i april. Grun-

den til flytningen er, at det 
skal være muligt for vores 
medlemmer, der deltager i 
rejsen til Spanien, at deltage i åbningsmatchen. Det 
betyder samtidigt, at eventuelle nye medlemmer har 
mulighed for at være med i åbningsmatchen.

 Vi holder et fast udvalgsmøde en gang i kvartalet 
eller efter behov, hvor vi drøfter aktuelle ting, der sker 
i klubben samt laver tilrettelæggelse af fremtiden. Jeg 
vil opfordre medlemmerne af seniorklubben til at 
fremkomme med gode ideer til tiltag og opgaver, som 
vi kan arbejde med. Alle medlemmer er velkomne til 
at komme med input.

Det er dejligt at se, hvordan de nye udvalgsmed-
lemmer er faldet godt til i arbejdet i udvalget. Det 
er jo altid lidt af en prøvelse at komme ind i et fast-
tømret udvalg. Men det er klaret med bravour. Jeg 
benytter også lige lejligheden til endnu engang at 
takke Marianne og John for det store arbejde I lagde 
i udvalget. Der skal også lyde en tak til golfklubben 
for at være lydhør over for de ønsker, vi har i senior-
klubben. Nu mangler vi bare, at de sidste ting også 
bliver udført. Vi er glade for at klubbens formand er 
blevet medlem af seniorklubben, men det er vigtigt at 
understrege, at Niels Erik er her som menig medlem 
og ikke som klubformand. Husk at lade ham få ro til 
sit spil, som vi alle også ønsker det.

Vi håber på en god slutning af vintersæsonen og 
et snarligt varmt forår til gavn for alle og vores bane.

Som en ekstra servicemelding og til gavn for kalen-
deren, kan vi oplyse om følgende udflugter: 1. juni 
Norddjurs Golfklub, 29. juni Hammel Golfklub, 7. 
september Brande Golfklub. Nu håber vi at der vil 
være mange der vil krydse disse datoer af i kalende-
ren, så vi får god deltagelse i turene.

På seniorudvalgets vegne
Hans Henrik Conrad 
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Besøg Oddergolfcafe’s 
hjemmeside på 

www.odder-golfcafe.dk

Odder Golfcafe 



  Flag på for-ni            ·            Green            ·            Par 3 banen            ·            Træningsbolde
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HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er

den 20. juni 2016

www.oddergolf.dk

Annonce kommer senest fredag


