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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

Ja så må vi nok se i øjnene, at sæsonen er ved at 
være slut. Men vi kan glæde os over, at vi i 2016 har 
haft en flot bane, og at greens stadig står rigtig flot.

Nu når vi vender banen, så er det for at passe på 
greens, så vi kan starte 2017 på nogle gode greens. 

Til jer der spiller vinter golf: hvis vi får en våd 
vinter uden meget frost, så gå venligst på de højeste 
steder for at skåne banen så meget som muligt.

Vi får nyt træ på hul 14 her sidst i november. 
Træet er sponsoreret af Tommy Enevold og Tina Rafn 
fra Air-Tjek. Stor tak til dem. Det bliver et stort flot 
egetræ. Vi er også i gang med at renovere bunkers på 
hul 11. Dette arbejde fortsætter, så også bunker nr. 2 
vil blive synlig fra teestedet.

Atter i år har der været rigtig mange frivillige i 
gang her i klubben, jeg vil gerne her sende en stor 
tak til alle.

Der har i år været en del kritik af vor rough, som 
nok aldrig har været så tæt. Dette skyldes den våde 
sommer, vi har haft, hvor græsset begyndte at gro 
igen i stedet for at visne. Nu er den klippet, og vi vil 
så se på, hvor vi kan klippe lidt mere i 2017.

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god jul 
samt et godt og lykkebringende nytår. 

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Af Niels Erik Hvillum, formand

3

E-mail: neh@turbopost.dk

Næste nummer udkommer primo marts 2017
Deadline: 13. februar

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  2381 0906
E-mail: neh@turbopost.dk

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

Bestyrelsesmedl.: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Rasmus Wagtmann 2068 4690
E-mail: razzw@webspeed.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: 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.: Job/mobiltlf.:

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

Sponsorudvalg
Karen Frederiksen  8654 5451
E-mail: oddergolf@oddergolf.dk

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

Tryk:
Iburg Grafisk Produktion 

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm.



Årsrevisionen er nu erstattet af en såkaldt handica-
prevision

I de seneste år er der hvert år den 31. december 
sket en vurdering af de enkelte spilleres handicap. 
Det er sket ved den såkaldte ”Årsrevision”.

Den er foretaget ved at spillere, der havde registre-
ret minimum 8 scores, fik vurderet om handicap var 

i overensstemmelse med en 
europæisk normscore.

Handicaprevisionenen sammenligning af resultaterne 
af de scores spilleren har indberettet med spillerens 
aktuelle handicap.

Formålet er selvfølgelig det samme som ved Årsre-
visionen, men det forekommer mere relevant, at se 
om spillerens handicap svarer til resultaterne, der er 
opnået på golfbanen af spilleren selv.

For at få Handicaprevision gennemført kræves som 
hidtil minimum 8 scores registreret i Golfbox. (Det 
kan dog være minimum 4 fra indeværende år og 
maksimum 4 fra foregående år). Der laves en statistisk 
beregning af resultaterne, og systemet giver en anbefa-
ling til regulering af handicap, hvis resultaterne afviger 
væsentligt fra det aktuelle handicap.

Handicaprevisionen sker pr. 31. december og even-
tuel regulering af spillernes handicap sker afhængig 
af afvigelsens størrelse fra ”den normale fordeling”.

Revisionen sker kun til og med handicap 36 og 
en eventuel regulering af handicap vil ske i løbet af 
januar måned 2017 efter ovenstående tabel.

Spillerne kan selv beregne afvigelsen, men det kræ-
ver dog en hel del viden om statistiske fordelinger. Se 
links neden for, hvis der er interesse for mere viden 
om beregningsmetoden.

www.oddergolf.dk under ”handicapregler” og 
www.danskgolf.dk under ”om golf”.

Ole Willemann
Handicapudvalgets formand

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

Maks. regulering +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 3 +/- 3

Handicaprevision 2016

Maksimum handicapregulering
ved den årlige handicaprevision

Der blev lavet en beregning af medianen (den 
midterste af de rangordnede scores) og denne blev 
sammenlignet med normscoren i den enkelte spillers 
handicapgruppe. Hvis medianen afveg mere end +/- 
2,9 fra normscoren blev spillerens handicap reguleret 
plus eller minus 1,0. Var afvigelsen større end +/- 5,0 
blev handicap reguleret med plus eller minus 2,0.

Formålet med Årsrevisionen var selvfølgelig at 
medvirke til, at spillerne havde så rigtigt et handicap 
som muligt.

Handicaprevision
Årsrevisionen er nu erstattet af en såkaldt ”Handica-
prevision”

I stedet for at sammenligne medianen med norm-
scoren i de enkelte handicapgrupper, laves der nu i 
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du
et nyt medlem for

2017?

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

 

Værtens bedste fest
Komplet fest

Pris pr. 

pers. kr.825,-

For at fastholde klubbens 
gode sociale liv, er det 
vigtigt, at vi hele tiden får 
tilgang af nye medlemmer.

Kender du et potentielt 
nyt medlem for 2017, så 
bed dem reservere ons-
dag den 1. marts 2017 kl. 
18.30. Her afholder klub-
ben informationsmøde for 
alle, der er interesserede 
i at høre lidt om golfspil-
let og opstarten i Odder 
Golfklub.

Kender
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Det nye træ
til hul 14
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Det nye træ til hul 14 er nu valgt ud, og her 
kan du se, hvor smukt det er. 

Man kan næsten ikke vente, til man igen skal 
rundt om det, for at komme videre på hul 14.

Tak til Airtjek for sponseringen



v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1

Vigtige datoer
2017

Vigtige 
2017

Vigtige 
25. marts 2017 Naturdag *)

2. april 2017 Åbningsturnering *)

27. marts 2017 Generalforsamling

30. april 2017 Golfens Dag

*) Datoerne kan blive flyttet.
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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

Ligesom de foregående år vil I inden længe mod-
tage jeres årsopkrævninger for 2017. Hvis I 
har haft fritspilskort i 2016 og ikke afmeldt 
kortet for 2017, vil betalingen for dette 
være med på opkrævningen igen i år. 
I vil som altid kun modtage én faktura 
med forfald 31. december 2016, men 
er velkomne til at dele betalingen op i 
to rater. 2. rate forfalder 30. juni 2017.

Bemærk
Har du, mod forventning, ikke fået 
foretaget de ændringer i dit medlem-
skab du ønsker senest 1. november som 
vedtægterne kræver, kan jeg undtagelsesvis 
foretage ændringerne i løbet af december. Ellers 
kan ændringer først foretages pr. 30. juni 2017!

Fra 28. januar 2017 til og med 14. februar 2017 vil det 
være Niels Erik Hvillum eller Ellen Møller Kristensen der passer 
kontoret et par timer om dagen – jeg holder ferie.

Jeg håber I alle sammen får en dejlig jul og et godt og lykke-
bringende 2017.

Mange hilsner
Karen

Nyt fra kontoret

Golfen i 2017
Som noget nyt vil Golfen kun udkomme 
i to udgaver i 2017, én om foråret og én 
om efteråret. 

Vi fortsætter med at sende nyhedsmails 
ud ca. hver 14. dag i højsæsonen, og efter 
behov uden for sæsonen.

Nr. 2 2016 • 24. årg.

Læs bl.a. om

Golfspilleren i centrum 
s. 4

Lidt historie 

s. 6

Til Odder Golfklub 
s. 12

Nyt træ på hul 14 
s. 14

Nyt fra Greenkeeperne 
s. 16

. 2 2016 

. 2 2016 

. 2 2016 

. 2 2016 •• 24.  24.  24.  24. årg

Golfspilleren i centrum
s. 4

s. 6

Til Odder Golfklub
s. 12

Nyt træ på hul 14

Nyt fra Greenkeeperne

Nr. 1 2016 • 24. årg.

Læs bl.a. om

Beretning 2015 
s. 4Nyt fra kontoret 

s. 11Da Gorm kom forbi 
s. 14Ny rating af banen 

s. 16Nyt fra Handicapudvalget 
s. 20
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www.kontorhandel.dk
87-800-709

Medlemsmødet
Den 8. november 2016

Se plancherne fra mødet på vores hjemmeside

www.ODDERGOLF.DK
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Sidst men ikke 
mindst, spillede 
vores 2. divisions-
hold en meget flot 
sæson, hvor holdet kun 
satte 1 point til i gruppespillet. Dette resulterede i en 
førsteplads, som betød en knald-eller-fald-kamp om 
oprykning til 1. division mod Vejle. Matchen blev 
spillet på neutral grund i Hammel og mundede ud i 

en sikker sejr til Odder. Derfor 
kan vi i Odder Golfklub prale 
af for første gang i klubbens 
historie, at være repræsenteret i 
landets næst-bedste række. Stort 
tillykke til alle de involverede 
spillere og trænere på holdene. 

Vi har ligeledes været flot 
repræsenteret individuelt i årets 
løb. Kort kan det nævnes at 
Søren Lind tilbageerobrede sin 
plads på juniorlandsholdet og 
repræsenterede Danmark ved 

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

 

GTO

GTO kan i år se tilbage på en sæson, som har budt 
på både op- og nedture. Heldigvis har sæsonen været 
præget af flest opture, hvilket vi selvfølgelig er meget 
glade for og må tilskrive det blomstrende miljø i 
truppen. Dameholdet mødte i år stor modstand og 
måtte tage til takke med en fjerdeplads i deres pulje. 
Heldigvis kunne holdet ikke rykke ned og befinder 
sig derfor i 3. division igen i næste sæson. 

På herresiden leverede Kvalifikationsrække-holdet 
en stor præstation, da det blev 
til en flot 2. plads i gruppen. 
Holdet har været præget af 
mange uprøvede spillere, som 
i år har tilegnet sig værdifuld 
erfaring på division-niveau. 

For 4. divisionsholdets ved-
kommende blev 2016 en sæson, 
som bød på en ruchetur med 
flotte sejre og overraskende 
nederlag. Dog endte holdet 
med en 3. plads og spiller derfor 
også i 4. division næste år. 

Fortsættes side 12

Nr. 3 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



EM for hold. Det endte med EM-bronze. Søren 
rykker i næste sæson op i herrernes observationstrup, 
hvor han tilslutter sig Oliver Jespersen. Netop Oliver 
har også leveret flotte resultater i årets løb. Mest næv-
neværdigt er sejren ved Ecco Tourens Q-School, som 
blev hevet hjem i et enormt stærkt felt. Godt klaret. 

Vi vil på GTO spillernes vegne sige en stort tak til 

Fortsat fra side 10

alle sponsorer, som gør det muligt for os at repræ-
sentere Odder Golfklub i toppen af dansk elitegolf. 
Der skal også lyde en stor tak til alle spillere for deres 
enormt store indsats i år. På gensyn i 2017! 

På vegne af GTO-udvalget
Rasmus Akstrup Wagtmann
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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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Juniorafdelingen
Juniorafdelingens reelle golfsæ-
son sluttede i uge 42, hvor der 
torsdag og fredag blev afholdt 
den legendariske Junior Ryder 
Cup for 14. gang. Der var stor 
opbakning fra familierne, og vi 
hyggede os vældigt med god 
mad og mange præmier i klub-
huset efter endt spil. Sejren i år 
gik til USA, med pro-elev Jesper 
Thorsøe i spidsen, 
efter en spændende 
dyst. Stor tak til alle 
de deltagende i dette 
års Ryder Cup. 

Traditionen tro 
fik vi kåret ”Årets 
junior”, som i år blev 
Tobias Birch Riley. 
Tobias har udviklet 
sig enormt meget – 
både golfmæssigt og 
personligt – gennem 
hele sæsonen, så tit-
len er meget velfor-
tjent. Stort tillykke 
til Tobias.

Som noget nyt i 
år indledte vi, i sam-
arbejde med Aarhus 
Golfklub, en Ryder 
Cup mellem de to klubber, der blev spillet i for-
længelse af vores lokale Ryder Cup. Her deltog 
6 juniorer og 6 GTO-spillere mod tilsvarende 
spillere fra Aarhus. Efter 6 foursomes og 6 fou-
rballs i Odder og 12 single-matches i Aarhus 
endte det med et uafgjort resultat. Dette var 
indvielsen af en forhåbentlig langvarig tradition.

Årets junior 2016: Tobias Birch Riley.

Junior Ryder 
Cup 2016 blev 
vundet af USA 
med pro-elev 
Jesper Thorsøe  
i spidsen.

Europaholdet fik en ærefuld andenplads 
i Junior Ryder Cup 2016.
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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

Tusind tak til vores pro’er og Emil Graae for at gøre 
golfoplevelsen så god og sjov for alle de unge spillere, 
der hver uge kommer til træning. Igen i år sendte vi 
en flok juniorer og forældre til Made In Denmark 
for at følge de professionelle spillere til turneringens 
3. runde. Helt sikkert en stor oplevelse for de unge 
mennesker. Siden da har flere af juniorerne været på 
weekendtur til Tange Sø, hvor der blev hygget igen-
nem og spillet en masse golf. 

Det eneste der er tilbage på kalenderen er Junior 
Christmas Masters den 24. december, hvor vi spiller 

”mens vi venter på gaverne”-golf. Der vil snart være 
mulighed for tilmelding på Golfbox, så følg med. Der 
vil ligeledes blive arbejdet på noget vintertræning – 
mere om dette følger senere. God jul og godt nytår 
fra Juniorudvalget – med 1.000 tak for en fantastisk 
sæson 2016.

På vegne af juniorudvalget 
Rasmus Akstrup Wagtmann 
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Seniorklubben
En dejlig sommer er gået og vi har haft en super sæson 
med mange gode oplevelser. En af dem der vil blive 
husket er vores afslutning på foråret. Her spillede vi i 
Hammel og havde en dejlig dag. På billedet ses de tre 
vindere sammen med formanden. Vi plejer jo ikke at 
fremhæve vindere, men for disse tre spillere skete der 
noget specielt. Ikke nok med at de vandt deres ræk-
ker, de vandt også et gavekort til et golfophold i Polen 
for dem og deres ægtefæller. Gavekortene var skænket 
af Jørgen Munk der er repræsentant for flere golfba-
ner i udlandet. Vinderne skal besøge Hotel Marina 
der er godt kendt af seniorklubben i forvejen, da vi 
var der i august med klubben. Besøget finder sted i 

2017, og de tre vindere rejser 
derned på samme tid.

Det skal da lige nævnes at 
Jørgen Munk også stillede et 
gavekort til rådighed for seniorklubben, hvis der var 
en der fik ”Hole in One” i vores onsdagsmatcher. Det 
skete desværre ikke så opholdet på 6 dage i Østrig 
blev aldrig udløst. Vi vil gerne sige Jørgen Munk tak 
for disse gavekort.

Vi har haft tre dejlige udflugter i det forgangne år 
og det var gode oplevelser og vi mener også at del-
tagerne syntes det var skønt. Vi havde godt vejr alle 
gange og regnen kom når vi sad og nød den gode mad 

vi fik serveret. Udflugtsudvalget 
har haft den gode hånd fremme 
i denne henseende. Mange tak 
for nogle gode arrangementer. 

Med hensyn til venskabsmat-
cher har vi haft to gode matcher. 
Vi spillede i foråret mod Horsens 
i Horsens og vi tabte matchen. 
I efteråret har vi spillet mod 
Skanderborg på hjemmebane og 
her gik det bedre, så pokalen står 
i vores klubhus. I 2017 skal vi 
spille venskabsmatch med Juels-
minde Golf Klub på hjemme-
bane og mod Skanderborg Golf 
Klub på udebane.

En af de matcher vi har været 
glade for at lave er ”Slå et Slag”, 
hvor vi samler penge ind til 
Kræftens Bekæmpelse. Vi må jo 
sige at der er god opbakning til 

det ædle formål og igen har vi samlet mere end 10. 
000 kr. ind og sendt til Kræftens Bekæmpelse. Det 
er rigtig godt gået og vi i udvalget vil gerne takke alle 
medlemmer for den store opbakning.
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Vi har gennemført en medlemsundersøgelse på et 
spørgeskema med forskellige spørgsmål om klub-
bens aktiviteter og ideer. Vi er i skrivende stund ved 
at arbejde med svarene og der er rigtig mange gode 
oplysninger til os som vi kan bruge til det fremtidige 
arbejde

En stor ting der er sket her i efteråret er åbningen 
af vores nye hjemmeside. Det er meget let at bruge 
den, og jeg kan kun opfordre alle medlemmer til at 
besøge siden, hvor der ligger alle de oplysninger der 
skal bruges for at have et godt medlemskab af senior-
klubben. Vi er også glade for den modtagelse der er 
givet til både tilmelding via Golfbox og betaling via 
Netbank. Jeg vil godt lige bede alle om at huske på 
følgende rækkefølge: medlemsnummer, matchnavn 
og hvis der er plads navn, da det jo ikke er så let at 
kontrollere hvem der betaler når man kun kan se en 
stillingsbetegnelse eller ægtefællens navn. 

På generalforsamlingen skulle vi sige farvel til Arne 
Holm Pedersen. Arne har lavet et fantastisk stykke 
arbejde i udvalget og vi har noget at leve op til i 
fremtiden. Til at afløse Arne blev Erling Rovelt valgt 
ind i udvalget og vi vil gerne byde ham velkommen 
til et hyggeligt og sjovt arbejde sammen med os. Der 
skal også lyde en stor tak til hele udvalget for et godt 
samarbejde i det forløbne år.

Til slut vil jeg gerne ønske alle medlemmer i 
Seniorklubben et godt efterår og vinter samt sige tak 
for en god sæson. Husk nu at vintergolfen er startet.

Udvalget ønsker alle medlemmer en glædelig jul og 
et godt nytår.

På udvalgets vegne
Hans Henrik

✂

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

STØT KLUBBENS 
ANNONCØRER

OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din 
og klubbens økonomi
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050

DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE 
HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I STARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARK

18



Rosensgade 4 
8300 Odder 
Telefon 8654 3800 

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab

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

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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Mandagspigerne 2016

Så er det første år gået med mig som for-
mand. Det har til tider været en udfor-
dring med alt det nye, vi fra bestyrelsen 
har skullet sætte os ind i. Vi er begyndt 
at arbejde i Google. Det vil lette vores 
arbejde fremover. Vi skal have lavet en ny 
hjemmeside for mandagspigerne. Den 
vil komme til at ligne seniorernes med en 
mere overskuelig opbygning. Det glæder 
vi os til at få sat på skinner. 

Vi startede året med 80 spillende 
mandagspiger, og der er kommet 2 nye i 
løbet af året. Nu er vi 82, og vi har stadig 
8 ledige pladser op til de 90.

Da vi således ikke er 90, har vi måttet 
skære ned på vinflaskerne til 1. præmierne. 
Det er selvfølgelig en skam, men økono-
mien har ikke været til at give 2 flasker i år.

 Vi har syntes, vi har skullet fastholde kontingentet 
på 350 kr., og for nu at se tilbage, så har det kun været 
i 2014 og 2015, der er uddelt 2 flasker til vinderne. 
Før den tid var det også kun 1 flaske.

Vi havde vores første turnering den 4. april. Jeg 
mindes, at den første måned ikke var særlig behagelig, 
men kold og regnfuld. Den 9. maj, hvor vi havde 
udflugt til Mollerup, blev vejret godt. Vi var 54 spil-

lere med. Mollerup var en god bane at spille på trods 
af lidt fugt nogle steder. Vi havde en dejlig dag med 
god mad. 20. juni havde vi igen en udflugt, denne 
gang til Samsø. Flot vejr det meste af tiden. De fleste 
nåede da at blive færdige med runden, inden regnen 
kom. Igen var heldet med os. Vi har faktisk kun haft 
1 turnering, der er blevet aflyst i år pga. af torden ( 
30. maj).

Vi har kun haft en venskabsmatch i år 
mod Århus Golfklub. Vi var jo de bedste 
og vandt overbevisende. Venskabsmat-
chen mod Hammel blev ikke til noget i 
år. Det var vores fejl, da jeg ikke havde 
været opmærksom på, at det skulle være 
den 2. uge i maj. Jeg aftalte med dem, 
at vi så vil stå for matchen igen næste år, 
men jeg fik en mail fra formanden den 
14. oktober. De havde haft generalfor-

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

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

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

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

Eneste miljøcertificerede 
værksted i Odder

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

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

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

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

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

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

fi at.dk

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

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

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

Til ham, der har 
de prakt iske briller på

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

afl æggerum.

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

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

parallelparkeringer til en leg.

Til hende, der bekymrer
 sig om sikkerheden

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

ISOFIX-beslag.

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

Ny Panda. Simply More.

Den nye Fiat Panda

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

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

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

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

Eneste miljøcertificerede 
værksted i Odder

Serviceaftale

Pris:  

fra kr. 99.993,-
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samling, og nu citerer jeg: ”Vi har drøftet vores ven-
skabsmatch. Da der hver gang har været problemer 
med at få den afviklet, blev det besluttet, at vi ophører 
med at være venskabsklub med jer.” Jeg skrev tilbage, 
at vi var kede af at have voldt dem problemer og tak-
kede selvfølgelig for samarbejdet.

Den 5. september spillede vi og indsamlede penge 
til Kræftens Bekæmpelse. Beløbet kom op på 2.217 
kr. Godt gået.

Vi har også haft 2 sponsormatcher. For første gang 
har vi haft en Henrietteturnering den 15. august. 
Dejligt for dem der vandt gavekort til indkøb. Næste 
år bliver turneringen flyttet til foråret, så vi har en 
sponsorturnering forår og efterår.

Golfexperten vil nemlig også gerne sponsere en 
turnering næste år i september. Marianne har spurgt 
Christian Nygård, om han vil sponsere evt. sammen 
med Henriette. Det har han sagt god for, så måske 
bliver der en træningslektion til nogle af os næste år. 

Vi har gennemsnitlig været ca. 40 til at spille pr. 
gang. Det er et flot gennemsnit.

Jeg vil gerne takke medlemmerne for den store 
opbakning, vi i bestyrelsen har fået i gennem hele 
sæsonen.

Jeg vil gerne sige tak til Margit, vores sekretær, som 
er god til alt, hvad der har med PC at gøre og Bente, 
som helt har styr på indkøb af vin. En særlig tak til de 
2 nye medlemmer, Merry vores nye kasserer, som har 
lavet et stort arbejde. Marianne skal også have en tak 
for evnen til at få arrangeret sponsormatcher, både 
Henriette-turneringen og Golfexpert-turneringen og 
for at styre datoerne for udflugter m.m., så det ikke 
ramler ind i seniorernes arrangementer.

Til sidst men ikke mindst vil jeg sige en stor tak 
til Kitte, som desværre har valgt ikke at stille op 
til næste år. Kitte har gjort et stort arbejde med at 
finde sponsorgaver, og vi vil komme til at savne din 
arbejdsindsats.

En særlig tak vil jeg rette til hele bestyrelsen for det 
gode samarbejde, vi har haft i løbet af året.

Vi havde Generalforsamling den 31. oktober. Til-

meldt var 51 friske mandagspiger, hvor af 41 spillede 
Bestball. 9-hulspigerne spillede stableford. Vejret var 
godt, og Henriettes mad helt i top. Vi havde en dejlig 
dag og ved generalforsamlingen blev Lisbeth Rasmus-
sen valgt ind i bestyrelsen. 

Det sidste arrangement i år bliver julefrokost den 
28. november. Vi spiller Texas scramble, kun 9 hul-
ler og derefter julefrokost og pakkeleg. I skal huske 
tilmelding på Golfbox og betaling via Netbank, og 
selvfølgelig en pakke til ca. 30 kr.

Den nye bestyrelse består af:
Formand: Birgitte Tosti Clausen
Sekretær: Margit Nielsen,
Kasserer: Merry Bergman,
Bente Gustafsen, 
Marianne Lienhøft,
Lisbeth Rasmussen.
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Mens Section
Sæsonen 2016 i MS er slut. Undertegnede var selv-
følgelig spændt og nervøs over at skulle tiltræde som 
Captain uden overhovedet at have være med i besty-
relsen, men den eventuelle skepsis blev meget hurtigt 
parkeret. Jeg har fået en fantastisk modtagelse af såvel 
bestyrelse som af jer medlemmer. 

Sæsonens sportslige mål er i den grad blevet opfyldt 
med 1 draw og 2 sejre i bymatcherne, samt selvfølge-
lig ikke mindst vores sejr i Midspar Cup! 

Vinderholdet fra Midtspar Cup.

Fortsættes side 24

Bent Kruse takker af i bestyrelsen efter mange 
års virke i Mens Section.

Vi kan sagtens blive flere medlemmer i MS, så når det 
bliver forår igen, så inviter folk med til MS.

Det første af årets to største højdepunkter var, at 
det lykkedes at arrangere en weekendtur til Lübker 
med 30 deltagere, en super tur! Fire spillere kvalifice-
rede sig til de Østjyske Mesterskaber for herreklubber, 
og det lykkedes vores fire spillere at få en 3. plads med 
hjem – meget flot i et skrapt felt!

Det andet store højdepunkt var både at arrangere, 
afvikle og vinde Midtspar Cup, den afsluttende års-
turnering, hvor 18 mand fra hver af de 4 klubber 
(Odder, Horsens, Vejle og Fredericia) kæmper om 
trofæet og æren. 

Til årets sidste månedsafslutning var der uddeling 
af et hav af præmier. Her skal nævnes vinderne:

Eclectic: Søren Kristensen
Hulspil: Klaus Juhl-Jørgensen 
Årsturneringen: Brian Jensen

Bent Kruse takker af i bestyrelsen og afløses ikke, da 
han var ekstra mand som hjælp til mig. Der skal lyde 

22

Nr. 3 2016



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

Maler Murer Tømrer
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Fortsat fra side 22

en kæmpe tak til Bent for hans mangeårige virke i 
MS, heraf 8 år som Captain. Der skal også lyde en 
stor tak til den øvrige bestyrelse for det fantastiske 
stykke arbejde i lægger for dagen!

Man får meget for sit kontingent i MS. Det er 
også mit mål, at så mange penge som muligt skal 
flyde tilbage til medlemmerne, hvilket jeg også synes 
at de gør. At vi kan give pæne præmier i tre rækker 
hver måned, tilskud på 200 kr. til weekendtur, en 
pris på 200 kr. for deltagelse i Midtspar Cup incl. 
tøj og alt andet, at man får mad og drikkevarer til 
sidste månedsafslutning og mere, synes jeg faktisk 
er imponerende! Tænk sig hvor lidt man så giver for 
det gode selskab og det kammeratlige samvær – det 
er sgu billigt! 

I den forbindelse skal vi ikke glemme vores sponsorer, 
som med deres bidrag i den grad trækker aktivitets-
niveauet op og giver noget for pengene, så stor tak 
igen til jer sponsorer. I skrivende stund har vi også 
fået en ny sponsor, Spektrum Odder, velkommen 
ind i folden! 

Der skal også lyde en stor tak til vores øvrige samar-
bejdspartnere i Odder Golfklub! Tak til Karen, Hen-
riette i caféen, greenkeeperne, Ladies Section m.v. 
Uden jeres hjælp, opbakning og gode behandling gik 
det ikke. Sidst, men ikke mindst:

Tak til alle jer medlemmer for 2016 – vi ses i 2017 
– og vi kan sagtens være flere!

Frank Krogh Hansen
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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





v/Jakob Houkjær – Møller Rasmussens eftf. 
www.houkjaerbegravelse.dk

Odder / Skanderborg / Ry / Hørning

Begravelsesforretning
Houkjær Begravelse
Skanderborg / Odder / Ry / Hørning
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1887 80 12 66

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

  Flag på for-ni       ·       Flag på bag-ni       ·       Green       ·       Par 3 banen       ·       Træningsbolde
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KUNDE:

DATO:
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FILNAVN / LOKATION / STI:

DESIGNER/DTP:
Gitte B. Pederen 
gbp@nonbye.dk
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www.nonbye.dk
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125092_Odder Golfklub
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Golfskilt  150 x 590 mm
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www.kosangas.dk

www.advohus.dk

Aarhus 
Sønder Allé 3, 2. sal · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 3499 

Odder 
Holsteinsgade 19 · 8300 Odder
Tlf. 8780 1266 

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

Maler Murer Tømrer

v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
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Arthur Andersen
 Transport



HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 13. februar 2017

www.oddergolf.dk

Skilte/ Flyers/ Foldere/ 
Bannere/ Plakater/ 
Brochurer/ Streamers/ 
Beachflag/ Grafisk design/
Storformat print

peter@iburggrafisk.dk · Tlf. 2986 1741 · Clausholms Allé 2, 8260 Viby J


