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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.:

Privattlf.:

Job/mobiltlf.:
2381 0906

2145 1049

Af Niels Erik Hvillum, formand
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
Søren Erik Nielsen		
2140 0247
E-mail:
sen@mgmt.au.dk
Medarbejdere:

E-mail: neh@turbopost.dk

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

Formand
Niels Erik Hvillum		
E-mail:
neh@turbopost.dk
Kasserer:
Søren Casparij		
E-mail:
sc@casparij.dk
Bestyrelsesmedl.:

Nyt fra formanden

Privattlf.:

Job/mobiltlf.:

Pro/træner:
Christian Nygaard		
3110 3762
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:

Job/mobiltlf.:

3010 2202
3010 2202
amv@holst-law.com

Sponsorudvalg
Leif Møller
E-mail:

2250 2553
leif@a4revision.dk

Kære alle
Golfsæsonen er nu kommet rigtig godt i gang.
Banen står rigtig flot, og vi har nogle flotte
greens. Roughen er desværre også kommet
rigtig flot, og jeg hører mange kommentarer
om, at vi burde klippe den, men det ville være
en skam for banens udseende og en rigtig stor
omkostning.
Hul 11 er også ved at tage form nu. Rullegræsset har fået rigtig godt fat, og bunkers er
ved at blive etableret. Så det bliver et nyt og
spændende hul til glæde for rigtig mange.
Jeg har en stor bøn til jer medlemmer: Prøv
så vidt muligt at slå jer sammen i 4 bolde om
lørdagen og søndagen. Så bliver der større
mulighed for at gæstespillerne kan komme til.
Jo flere af dem, jo flere penge i vor fælles kasse.
Rigtig god sommer- og efterårsgolf til jer alle.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Stof til bladet sendes til:
Knud Lindenstrøm · strandvejen9@profibermail.dk
Tryk:
Iburg Grafisk Produktion

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm.

Næste nummer udkommer ultimo november 2016
Deadline: 5. november
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Golfspilleren i centrum
– og den ubehagelige rough
Rigtig mange har sikkert stiftet bekendtskab med
”Golfspilleren i centrum”, som jo er en spørgeskemaundersøgelse, man kan udfylde både som klubmedlem og som greenfee-spiller.
I skrivende stund har 127 medlemmer i Odder
taget sig tid til at besvare undersøgelsens mange
spørgsmål, og tilsvarende har vi fået respons fra 136
greenfee-spillere.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle,
som har deltaget i undersøgelsen. Golfspilleren i
centrum er et utrolig nyttigt værktøj for bestyrelsen,
og derfor opfordres alle til at deltage i undersøgelsen
– når chancen igen byder sig.
Bestyrelsen har igangsat en proces, hvor vi meget
grundigt gennemgår undersøgelsesresultaterne, og
dette arbejde er endnu ikke afsluttet. Men I skal nok
blive orienteret om resultatet på klubbens hjemmeside
og i den næste udgave af Golfen.
Spørgeskemaundersøgelsens resultater har dog allerede givet anledning til én særlig drøftelse i bestyrelsen – nemlig roughen på banen. Dette fordi vi i
undersøgelsen kan se, at roughen er et tema, som
mange af vores medlemmer og som mange greeenfeespillere har holdninger til.

✂
Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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Vi kender sikkert alle til den frustrerende situation,
hvor en bold ikke kan findes, og den mindst lige så
frustrerende situation, hvor man endeligt finder en
”skæv bold”, hvorefter man så bruger tre slag og et
forstuvet håndled på at komme tilbage på fairway.
Problemstillingen er ikke ny, og vi har de sidste 3
år tilpasset og klippet roughen i de områder, hvor der
ofte ledes meget efter bolde (typisk ”landingsområder” efter første drive). Vi er meget opmærksomme
på at spotte områder, der giver større forsinkelser i
spillet på banen, og der arbejdes hele tiden på at få
foretaget både de rigtige og de nødvendige klipninger.
Det er imidlertid bestyrelsens holdning, at UDEN
ROUGHEN er Odder Golfklub ikke Odder Golfklub. Den velvoksne rough er et kendetegn ved
banen, og det er det, der ofte tales om, og det har
vi besluttet ikke at ændre. Roughen er en vigtig del af
banen, både visuelt og i forhold til banens sværhedsgrad.
Men det er væsentligt at påpege, at beslutningen
om at fastholde måden, hvorpå vi klipper banen, på
ingen måde er et udtryk for, at vi ikke har forholdt
os til kritikken/kommentarerne. Det forholder sig
nemlig sådan, at der også er en betydende økonomisk
dimension i debatten.
Hvis vore greenkeepere løbende skal klippe roughen svarende til, når der hen på efteråret ”høstes”, har
vi vurderet, at vi skulle lægge yderligere kr. 500.000,til budgettet, og hertil kommer slitage på maskinerne.
Vi har vurderet, at dette beløb kan anvendes på en
måde, som gerne skulle komme klubbens medlemmer til gavn på anden vis.
Med et ønske om en god sommer og samtidig med
et ønske om mange ”lige slag”.
Bestyrelsen
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Nyt fra kontoret
Skift af medlemstype

HUSK

Hvis du har ændringer til dit medlemskab i 2017, så
husk at meddele dette til kontoret
inden den 1. november 2016.
Efter 1. november kan ændringer kun foretages pr.
30. juni 2017.

Har du endnu ikke indbetalt 2. rate af dit kontingent,
som forfaldt 30. juni, skal det gøres nu.
Har du forlagt dit girokort, kan pengene indbetales
på reg. 8140 konto 6611 914847.
Mange hilsner
Karen

5

Nr. 2 2016

Lidt historie

om træer på vores bane
Af Jens Skovhus

Hul 9 og 18
Da Kvickly i 1995 anlagde 120 kunde parkerings
pladser neden for Odder Parkhotel stod et smuk træ
lige der hvor indkørslen skulle være. Det kunne flyttes til Golfklubben, og står nu ganske flot mellem hul
9 og hul 18. Der står fortsat 7 smukke søster træer
foran Odder Parhotel.
Da jeg fik lov til at vælge det allersmukkeste egetræ
i Aakjær skovene, fandt jeg det i skoven sydvest for
hul 11. Det blev nænsom flyttet til hul 18. Et lynnedslag gjorde stor skade, men træet blev indbundet og
blev redet takket være hel bark på nordsiden. Det er
placeret på et meget generende sted og vil med fortsat
vækst blive en svær forhindring for mange slag.
Egetræet på hul 5
Senest i maj 2016 spurgte en medspiller, da vi nåede
hul 5:

www.kontorhandel.dk

87-800-709
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”Skal klubben ikke snart have plantet et erstatningstræ?”
Men det var lige det, der satte mig i gang med at
undersøge mere om træet.
Det har stået på marken i mange år og har i lange
tider været det mest fotograferede træ af Fotograf Ole

Laasby, der ejede en fotosamling på over hundrede
tusinde billeder.
Det gamle egetræ havde en lidt hård omstilling,
da den lille sø blev anlagt i 1992, men træet har
Fortsættes side 9

Egetræet ved hul 18.

Visitkort

17/02/09

17:56

Side 1

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

TLF. 8655 4032
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Et egetræ
kan blive
op til 2000 år
Det gamle egetræ på billedet er over1000 år
og er set i den 650 ha store Lübsee skov i det
gamle Østtyskland.
Vi var her i maj et busselskab, der fik
mulighed for at se dette træ og meget andet.
Skovens ældste egetræ var så stort, at det
måtte 7 personer til for at nå rundt om træet.
Skovejer Anders Tind Kristensen fortalte at
træet selvfølgelig havde mange dekorative
døde grene, men at træet endnu havde en
levetid på mindst 200 år.

Nybolig Odder

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

Rådhusgade 2 • 8300 Odder
Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566
E-mail: 8300@nybolig.dk
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www.nybolig.dk
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Fortsat fra side 7
det igen rigtig godt, og står med sine døde
men holdbare grene, der er både
dekorative, men først og fremmest naturlige forhindringer.
Det kan holde i mindst
100 år.
Snip snap snude – det
var lidt historie om nogle
af golfbanens mest markante træer.
Træet ved hul 5.
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Halvårsregnskab 2016
Selvom halvårsregnskabet i skrivende stund ikke er
helt færdigt, må vi konstatere, at vi halter lidt bagefter

budgettet. Dette skyldes primært flere ”maskinhavarier” og reparationer af maskiner i foråret.
Vores flotte bane har dog lokket flere greenfeespillere til, end vi havde budgetteret med, og vi
har ikke ansat den ekstra greenkeeper, vi havde med i budgettet. I stedet hjælper Karsten og
Steen i år til ude på banen.
Så vi krydser fingre for at
vi indhenter det, vi er bagud
med.
Søren Casparij
Kasserer

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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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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Til Odder Golfklub

F

redag den 29. april 2016 var jeg på golfbanen for at opsamle
golfbolde. Da dette arbejde var færdigt, og jeg skulle til at køre
til Odder, blev jeg kontaktet af Leif Møller fra bestyrelsen. Han
fortalte, at der på Karens kontor var en kuvert til mig. Jeg gik
straks tilbage til kontoret, og fandt en kuvert med mit navn, golfnummer,
mail adresse og teksten søndag. Jeg regnede med, at golfklubben ville
bede om lidt hjælp med afviklingen af NYGGES golfmatch. Jeg tog
brevet med hjem, hvor det blev åbnet.
Ganske stor var min overraskelse, da jeg erfarede, at brevet indeholdt en billet til Made in Denmark, søndag den 28. august
2016. Brevet indeholdt også 1 pose Made in Denmark tees
samt ikke mindst Akkrediteringskort med nøglesnor.
I kuverten var ligeledes et brev, som startede med: ”Kære
Ambassadør, med tak for at have deltaget i kampagnen –
Giv en gave for livet, – og dermed skaffet en golfspiller
til sporten”.
Jeg må indrømme, at jeg blev meget glad for
en sådan erkendtlighed. Min glæde blev endnu
større, da jeg senere erfarede, at en lignende
kuvert også var til min kone. Hun havde også
skaffet et nyt medlem til klubben.
Med venlig hilsen
Finn Jensen
94-149

V
ærtens
bedste
fest
holder du på Byens Hotel
T. 8654 4744 · ophoTel.dk
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Hold din næste fest hos Montra Odder Parkhotel i
eksklusive rammer. Vi byder dig og dine gæster
velkommen, som var I gæster i vort eget hjem,
og sørger for en inspirerende og personlig fest.
Det hele serveres med varme, venlighed og gæstfrihed, for hos os er moments of happiness
ikke bare noget vi siger – det er en vane...

est
Komplet f

Pris pr.
r.
pers. k

825,-
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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 træ på hul 14
Den indsamling til et nyt træ på
hul 14, som vi startede efter generalforsamlingen, er nu stoppet. Jeg
blev kontaktet af Tommy Enevold
og Tina Rafn, som er indehaver af
firmaerne AirTjek.dk og Filtershop.
dk. De ville gerne sponsorere et
nyt, stort, flot bøgetræ, der ligner
det, der væltede i stormen og de
andre træer, der står i diget.
Det er vi i bestyrelsen utrolig
glade for. Men for at træet har
en mulighed for at komme til
at gro, og for at vi kan få grogaranti på det, har jeg aftalt med
Tommy Enevold, at vi venter
til efteråret med at plante træet.
Jeg vil gerne her sende en stor tak til Tina og
Tommy for det flotte sponsorat. Hvis vi selv skulle
have samlet ind til træet, ville det nok have taget
mange år. Der var kommet kr. 100,00 i grisen!

I december 2015, væltede stormen
det store træ på fairway i dogleg på hul 14.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi

14

DE BEDSTE HANDVÆRKERE
HANDLER I STARK

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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Nyt fra greenkeeperne

Info om hul 11
Det begynder stille og roligt at se pænt ud på hul 11.
Den første bunker er ved at være færdig, og vi starter
på greenbunkeren umiddelbart derefter.

Rullegræsset på fairway er allerede ved at være klar til
at bliver klippet ned i højde.
Stien til hul 12 igennem skoven venter vi med, da
der skal køres en del jord til (se billedet).
Vi har haft en god vækstsæson og har haft dejlig
travlt med både projekter og det daglige arbejde med
at holde græsset i den rigtige klippehøjde.
Det er heldigvis muligt, fordi alle i keeperstaben
ved hvad de har med at gøre, og bestræber sig på at
yde den indsats der skal til, for at medlemmerne har
den bedst mulige bane at spille på.
Vi ønsker alle en god sæson og godt sommerhumør.
Greenkeeperne

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Efterårets
turneringer
20. august
Kvickly fødselsdagsturnering
Sponsor: Kvickly v/ Arne Sørensen

Vigtige datoer
17.-18. september
Klubmesterskaber
24. september
Hulspils semifinale og finale

4. september
Åben dameturnering
Sponsor: Helseworld.dk v/ Jesper Christensen
Sponsor: Centermode/CRO ETAGE
v/ Claus Mikkelsen
10. september
MØRUP turnering
Sponsor: Mørup Ure og Guld
v/ Gert Christoffersen
25. september
Carlsberg herreturnering
Sponsor: Carlsberg v/ Carsten Johansson
2. oktober
AK Computers turnering
Sponsor: AK Computers v/ Anders Katholm
30. oktober
Golfshop- og Café turnering
Sponsor: Odder Golfcafé v/ Henriette Schødt
5. november
Hørkram andeturnering
Sponsor: HørkramFoodService v/ John Astrup

17
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Fra Handicapudvalget
Tast selv din score
Langt de fleste golfspillere taster nu selv scoren ind
på touchskærmen i klubben eller på PC/iPad derhjemme efter en EDS runde.
Der er imidlertid stadigvæk en gruppe, der finder
det lettere, at lægge scorekortet i postkassen og lade
handicapudvalgets medlemmer taste scoren ind i
Golfbox.
Det er jo en fin service vi yder, og for spillere med
handicap under 4,5 bliver vi ved med at taste ind, da
disse spillere ikke har ret til selv at taste scoren ind.
Også for en anden gruppe vil vi fortsætte. Det er den
gruppe, der ikke har en PC, en iPad eller en smartphone, og ej heller kan finde ud af at taste ind på skærmen
i klubben. Disse spillere kan regne med, at vi fortsætter
med at indtaste deres scores fra afleverede scorekort.
Alle øvrige må snart vænne sig til at gøre det selv.
Det er ikke svært, og skulle det være nødvendigt med
lidt hjælp, er der andre medlemmer i klubben, der er
villige til at hjælpe.
Markørerne er ofte for langsomme til at
godkende scores
Når en spiller indtaster en score fra en EDS runde
ved markøren at han/hun skal godkende denne score.
Der kommer oven i købet en mail i mailboksen og
en besked i Golfbox om scoren, der skal godkendes.
Alt for mange er alt for længe om at godkende. Jeg
går næsten dagligt ind i Golfbox og må konstatere, at
der som hovedregel er 3-4 scores, der ikke er godkendt
efter 5-6 dages forløb. De får derefter en påmindelse
i Golfbox, og efter ca. 8 dages forløb godkender jeg
scoren på markørens vegne eller sletter den.
Det skal være muligt at huske at godkende scoren
efter 1 til 2 dage, ellers forsvinder det væsentlige i hele
systemet ”at spilleren hele tiden spiller i det rigtige
handicap”.
Så markører, husk nu at godkende med det samme.
18

Handicap 72
I Odder Golfklub starter alle nye golfspillere i handicap 72 i stedet for som tidligere i 54. Det er et forsøg
på at give spillerne en bedre oplevelse i starten af
begynderforløbet. Et forsøg på tidligere at give spilleren en fornemmelse af niveauet og en følelse af, at
det måske alligevel er muligt at komme godt i gang
med det (svære) spil, som golf jo er.
Alle spillere, der var i handicap 54, blev automatisk
sat i 72. Det er et tilbud til disse spillere. Skulle der
være spillere, der måske vil spille på andre baner, hvor
der ofte er en handicapgrænse på 54, kan handicap
ændres tilbage til 54, ved at spilleren henvender sig
til undertegnede eller til kontoret.
Handicaprevision
Årsrevisionen, som vi kender den, er i år erstattet
af en såkaldt Handicaprevision, som gennemføres
ved årsskiftet. (Nærmere herom i næste nummer af
GOLFEN).
For at bibeholde EGA handicap kræves fortsat 4
scores fra tællende runder fra indeværende år. (EDS
runder og klubturneringer). For at deltage i handicaprevisionen kræves 8 scores over en periode på 2 år.
Det skal dog være minimum 4 fra indeværende år og
resten kan så hentes fra sidste år.
Noget nyt er nu, at spillere, der mener, de er i
forkert handicap eller spillere, der ønsker at få konstateret, om de er i det rette handicap, kan henvende
sig til undertegnede og få foretaget en handicaprevision. Systemet sammenligner så i en statistisk model,
om spillerens handicap svarer til resultaterne fra de
indberettede scores. Er dette ikke tilfældet kommer
systemet med et forslag til ændring af handicap. En
eventuel ændring skal dog aftales med Handicapudvalget før den kan træde i kraft.
På Handicapudvalgets vegne.
Ole Willemann
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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.

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

christensen & kjær

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Rosensgade 4
8300 Odder
Telefon 8654 3800

revisor@christensen-kjaer.dk
www.christensen-kjaer.dk

19

Nr. 2 2016

Ladies Section
Så er vi kommet godt i gang med sæsonen, og indtil
videre er vi 65 glade piger i Ladies Section. Vi kan
sagtens være flere, der hver tirsdag eftermiddag spiller
golf sammen, så tag endelig fat i en af os i bestyrelsen,
så klarer vi resten.
Den 22. maj drog 26 glade Seje Sild til Hedensted
Golfklub til en rig- tig hyggelig turnering/dag.
Hedensted Golfklub
havde sørget for at
træningsbolde, scorekort og baneguider
var klar til os. Desuden serverede klubben velkomst kaffe
til os og tog et fint
gruppebillede
Kl. 9:30 gik det
første hold ud og
kl 14:30 kom det
sidste hold ind. Alle i godt humør efter en
herlig solskinsdag på golfbanen. Varme, tørstige
og sultne. Afsluttede dagen med en lækker buffet
og præmier fra mange gavmilde sponsorer, Silkeborg Golfklub, Stensballegård Golfklub, Søvind Kro,
Sportsmaster, Clinic Worre, Madhimlen og Idé-Ren.
Tusind tak til dem.
Den 17. maj, havde vi besøg af vores venskabsklub
pigerne fra Århus Golfklub og efter en rigtig fin
runde, kunne vi beholde trofæet i Odder.
Så har vi den 14. juni været på besøg hos Århus
Ådalen Golfklub og efter en lang runde i regnvejr,
måtte vi desværre efterlade det fine fad, men det er
kun indtil næste år, så ...
I år SKAL vi have Hunden i lyserødt!!! glæder os
til at slå Mens Section den 28. juni. Runden hedder
”kun for sjov” og bliver lidt anderledes end vanligt,
20

så regn ikke med at runden kommer til at tælle i den
gennemgående.
På Facebook er der oprettet en gruppe der
hedder ”Pingvinklubben” hvor vi
(mange fra Ladies Section) gør mange
ting sammen for at højne det sociale.
Det være sig, curling, pistolskydning,
skønhedssalon, biograf og m.m.
Også om sommeren arrangeres der
rigtig mange ting. F.eks. er der den 30.
juni arrangeret en ”pigeaften” hos en
af vores gode sponsorer Anna & Søs.
Gruppen bruges også til ”jeg har tid ...
er der nogen der kan gå en runde kl ...?””Nogen der vil med til ... og spille?, skal
vi køre sammen ...” osv. Alle fra Ladies
Section opfordres til at komme med i ”Pingvinklubben” på Facebook, så sig endelig til, så inviterer vi jer
gerne med.
Husk at i hele juli måned, må vi gå ud over hele
dagen på tirsdage, blot der også er en markør fra
Ladies Section med.
Med håbet om at solen snart vil kigge frem igen, vil
vi ønske jer alleen rigtig god sommer.

Ellen Møller Kristensen, Formand
Carina Hamann Carlsen, bestyrelsesmedlem
Lisbeth Lau, bestyrelsesmedlem
Connie Mikkelsen, sekretær
Karin Lux Brixen, kasserer
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Mandagspigerne 2016
Kære Mandagspiger så er 1. halvdel af golf-året snart
gået. Vi er 80 spillende mandagspiger. Pt. står der 7
på venteliste.
Vi begyndte sæsonen den 4. april. Vi var 35 spiller,
hvor af de 5 var 9 huls spillere . Vi sluttede af med
ostemadder og kaffe oven på.
Den 2. maj spillede vi Texas Scramble, her var det
største fremmøde i år med i alt 54 spillere, hvor af de
4 var 9 huls pigerne.

Kommende arrangementer:
• 15 august: (sponsor Henriette) Henriette-tunering
m. spisning 100,- kr.
• 22 august: Venskabsmatch med Århus Golfklub i
Odder m. spisning 125,- kr.
• 5 september: Slå et slag-tunering, hvor vi indbetaler
et beløb til Kræftens Bekæmpelse.
• 19 september: (sponsor Golfexperten) Golfexperten- tunering.
p.u.v.
Birgitte Tosti Clausen

Så kom udflugten til Mollerup, det var lidt sløjt med
tilslutningen til at begynde med, men vi blev alligevel
28 piger, som havde en dejlig dag med sol fra en skyfri himmel . Banen var i en perfekt tilstand, og vi fik
serveret en lækker tapas efter spil.
Den 30. maj måtte vi desværre aflyse spil efter ca. 9
huller pga. regn og torden.
I skrivende stund har vi afsluttet tilmeldingen til
Samsø. Det ser ud til, vi overgår sidste års succes,
med 45 tilmeldte til turen. Det er dejligt, der er så
stor opbakning, når vi fra bestyrelsen arrangerer ture
m.m. Det er vi rigtig glade for. Det giver os lidt mere
gejst til at gå videre.
Som skrevet, så nærmer vi os afslutning på 1.
halvdel af året. Det er den 27 juni, hvor vi spiller Best
Ball. Der bliver frokost bagefter med 2 stk. smørrebrød, kaffe og kage til 75,00 kr. pr. person.
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Mens Section godt i gang!
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Herreklubben er kommet flot fra start med den nye
sæson. Vi har allerede afviklet 3 bymatcher, men desværre blev vi nødt til at blæse matchen i Horsens af
midtvejs, da banen stod under vand, så vi blev enige
om at dele matchen. De to næste var begge på hjemfra kr
mebane mod Skanderborg og Juelsminde, og det
gav to meget sikre hjemmesejre, så indtil videre er vi
ubesejrede. Det håber vi også er tilfældet, når vi har
mødt Ladies Section den 28. juni! 6 airbags, ABS, ESP med Hill Holder,
Bestyrelsen arbejder hårdt for at 5fåsikkerhedsseler,
arrangeret nakkestøtter
med anti-piskesmæld
og
Midspar Cup den 3. september her iforan
Odder.
HerISOFIX-beslag.
reklubberne fra Horsens, Vejle og Fredericia kommer
på besøg med 18 mand
hver til årets store ”finale”
for de 4 klubber. Arrangementet foregår fra tidlig
morgen til sen aften med
TwinAir-motorer med Start&Stop
foursome om formiddasparer benzin i bytrafikken. Dualdrive™
ergør
du altid velkommen om torsdagen, du kan læse
gen og singler om efterservostyring med city-funktion
mere om os på hjemmesiden under ”Klubber i klubmiddagen, så denne dag er
parallelparkeringer til en leg.
ben”, eller tage en folder ved skærmene i klubhuset.
der lukket for spil i Odder.
Du skal selvfølgelig heller ikke betale kontingent for
Når dette læses har vi også været på weekendtur
hele sæsonen, det finder vi ud af. Har du spørgsmål,
til Lübker Golfresort. Efter to år med for få tilmeler du altid velkommen til at kontakte undertegnede.
dinger og dermed aflysninger af weekendturene, så
er vi i år hele 30 mand afsted. Dejligt med den store
Uanset om du er miljøbevidst, praktisk anlagt, bor i byen eller på landet, er mand, kvinde, u
Fortsat god sæson, god golf og dejligt samvær til alle
opbakning!
din nye bil, bør du opleve den nye Fiat Panda, når vi holder åbent hus i weekenden.
i Odder Golfklub!
Vi har plads til mange flere medlemmer i Mens
Frank Krogh Hansen
Section. Hvis du kunne tænke dig at prøve det af, så

Til hende, der bekymrer
sig om sikkerheden

Til dem, der bor i storbyen

HAR PLADS TIL ALLE SYNSPUNKTER – KOM T

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

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

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

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

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

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

Jø
Gr
Vi
tlf

ProTruck er specialister i gaffeltruck
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Landsdækkende
salg, service og udlejning

Maler

Murer Tømrer

ProTruck er specialister i gaffeltruck
Landsdækkende
salg, service og udlejning

STRONG PARTNERS - TOUGH TRUCKS
STRONG PARTNERS - TOUGH TRUCKS
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Seniorklubben
Så er der sommerferie, og vi har haft en dejlig forårssæson i Seniorklubben. Vi havde jo en forsinket
opstart på foråret, da der var en del af vore medlemmer, der var med rejseudvalget i Spanien. Vi ville fra
udvalgets side ikke snyde dem for at deltage i den
officielle åbning på vores sommersæson. Vi havde
igen i år den glæde, at Kvickly i Odder ville sponsorere præmierne for denne dag. Det siger vi igen tak
for, og håber, at vi kan vende tilbage næste år.
Det har været en forrygende god start, og der har
været mange medlemmer på banen, når vi har spillet
herhjemme. Vi har dog lidt den tort ikke at kunne
stille fuldt hold ved vores venskabsmatch med Horsens Golfklub. Her var der kun 40 spillere der deltog,
og da det er de 10 bedste resultater, der er gældende,
var der jo ikke mange at tage af. Det resulterede i, at
vi måske af denne grund tabte pokalen til Horsens,
og det var jo kedeligt. Jeg vil lige minde om at der
er venskabsmatch mod Skanderborg hos os selv i
august. Vi må være 60 spillere, og det håber jeg da,
vi kan stille. Det er jo altid hyggeligt at møde spillere
fra andre seniorklubber med efterfølgende spisning.
Vi har i år optaget 24 nye medlemmer, og vi vil
gerne byde jer alle velkommen i Seniorklubben og
håber, at I alle får samme glæde ud af medlemskabet
som ”os gamle” har. Det er jo fantastisk, at der til
stadighed er så stor opbakning om seniorklubben. Og
her tænker jeg ikke kun på dem, der er medlem, men
vi har stadig rigtig mange på ventelisten. Det er ikke
ualmindeligt, at man står der i fire år, før man kommer
frem til en optagelse. På ventelisten har man mulighed
for at melde sig til VL1, der arrangerer matcher om
fredagen. Det er ikke noget Seniorklubben deltager i,
men det er en gruppe af ventelistemedlemmer, der har
nogle gode matcher og udflugter, mens man venter på
at komme i betragtning til Seniorklubben. I skrivende
stund er vi i seniorklubben 222 medlemmer.
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Vi har afholdt et par
udflugter her i foråret, og
vi havde en dejlig tur til
Norddjurs Golfklub. Det var en udflugt efter de normale principper og med tilmelding på Golfbox. Det
bevirkede, at vi først mødte op klokken 8 og fik en
dejlig morgenmad samt briefing af matchlederen, og
var således klar på alle huller klokken 9 til en dejlig
golfdag. Der skal lyde en stor tak til Norddjurs for et
rigtigt godt arrangement. Nu ved vi ikke præcis, hvor
mange der kommer med til Hammel, men i dag hvor
dette skrives, er der tilmeldt 71 spillere. Vi glæder os
altid til at komme til Hammel, og det gjorde vi også i
år. Vi havde i Hammel en ekstra præmie til vinderne i
de 3 rækker, som var skænket af Jørgen Munk, der er
klubkontakt til flere golfklubber i udlandet. Vinderne
fik et gavekort på et ophold for 2 personer med golf i
Polen. Det var en fantastisk gave, og vi vil gerne sige
Jørgen Munk tak for dette.
Jeg vil også lige minde om at der er en ”Hole in
One” præmie til det første medlem af seniorklubben,
der på vores onsdag laver dette pragtslag. Her er præmien en 6 dages tur med 4 greenfee på Hotel Tyrol
i St. Johann in Tirol for 1 person. Turen derned står
man selv for. Det vides jo ikke, om præmien stadig
er gældende, eller om der allerede har været en dygtig
spiller, der har vundet den.
Hvis der er ting der skal drøftes i udvalget, vil jeg
lige minde om, at vi holder udvalgsmøde hvert kvartal, og her tager vi blandt andet det op, der eventuelt
er kommet fra medlemmerne. Det gælder både ris
og ros.
Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god
sommer, og vi glæder os til at vi ses igen ved opstarten
den 27. juli.
På udvalgets vegne
Hans Henrik Conrad

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

Banesponsorer
1 10
Visitkort

17/02/09

17:56

Side 1

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

DESIGN / SKITSE / GENBESTILLING

2 11

KUNDE:
125092_Odder Golfklub
DATO:

v/ Jan Guldmann

10.03.2011

Mobil 2012 7066
www.adteknik.dk

ORDRE / REFERENCE:
135395

TLF. 8655 4032

BESKRIVELSE:

Golfskilt 150 x 590 mm

www.kosangas.dk

3 12

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

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

4 13

RETTELSER:
NR

DATO

BESKRIVELSE

1
2
3
4
5

5 14

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

6 15

7 16
Odder / Skanderborg
/ Ry / Hørning
Houkjær
Begravelse
Begravelsesforretning

Skanderborg / Odder / Ry / Hørning

8 17

v/Jakob Houkjær – Møller Rasmussens eftf.

Arthur Andersen
Transport

www.houkjaerbegravelse.dk

Maler

9 18

87 80 12 66

Murer Tømrer

Aarhus
Sønder Allé 3, 2. sal · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 3499
Odder
Holsteinsgade 19 · 8300 Odder
Tlf. 8780 1266

Flag på for-ni

·

Viborg
Sct. Mathias Gade 66A, 1 tv. · 8000 Viborg
Tlf. 8726 2020

Flag på bag-ni

www.advohus.dk

·

Green

·

Par 3 banen

·

Træningsbolde

Skilte/ Flyers/ Foldere/
Bannere/ Plakater/
Brochurer/ Streamers/
Beachflag/ Grafisk design/
Storformat print
peter@iburggrafisk.dk · Tlf. 2986 1741 · Clausholms Allé 2, 8260 Viby J

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

www.oddergolf.dk

