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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

Når jeg ser tilbage på mine 9 år som formand 
for Odder Golfklub, har det været en rigtig 
dejlig periode med mange opgaver af forskel-
lig art. Jeg møder altid vældig mange søde og 
venlige medlemmer, og har haft et godt samar-
bejde med alle vores dygtige medarbejdere og 
bestyrelsen.

Også 2017 bliver et spændende år, hvor der 
er ganske mange opgaver, som vi skal have 
taget fat på.

Vi skal have kikket på vores bunkere og 
teesteder. Nogle bunkere skal renoveres, mens 
andre måske skal sløjfes. Der er nogle, som 
ikke rigtig er i spil, men som kræver megen tid 
at vedligeholde. Vi skal også i år have set på 
roughen, som nok skal klippes lidt anderledes.

Af vigtige datoer i 2017 har vi først Naturda-
gen den 25. marts, hvor banen skal gøres klar. 
Jeg håber, at tilslutningen bliver lige så stor som 
sidste år, så vi kan stille med ca. 100 frivillige, 
der så kan gå den første runde på sommerba-
nen den 26. marts.

Husk også generalforsamlingen den 27. marts.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer ultimo november 2017
Deadline: 6. november

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@oamail.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.



Beretning 2016
Det var en rigtig god start vi fik på året. Efter natur-
dagen, hvor over 100 frivillige var med til at klargøre 
banen, kunne vi gå på sommergreens. Vi fik desværre 
et lidt koldt forår og forsommer, men vejret var med 
os i eftersommeren og langt hen på efteråret. Vi 
kunne spille på en rigtig god bane helt til 1. decem-
ber. Vores greens har været rigtig flotte hele året, og 
selve banen har også stået meget flot. Men desværre 
voksede vores rough også, og den har vi fået mange 
skæld ud for i 2016.

Som det fremgik af beretningen for 2015 tog 
stormen Gorm i efteråret et stort træ på hul 14. Vi 
foreslog en indsamling til et nyt træ. Indsamlingen 
gav desværre ikke så meget, men heldigvis tilbød 
en af vores banesponsorer, Air Tjek, v/Tina Rafn 
og Tommy Enevold at sponsorere et træ, hvilket vi 
naturligvis med glæde takkede ja til. Træet er nu 
plantet og står flot med tråd omkring for at beskytte 
stammen. Jeg vil bede alle spillere passe rigtig godt på 
træet, så vi kan have et flot træ i mange år.

Hul 11 blev også renoveret, vandhullet blev fjernet 
og der blev etableret to nye bunkers, og en gammel 
bunker blev renoveret. Jeg tror de fleste synes, at det 
er blevet et flot hul. Og ikke lettere på grund af de 
nye bunkers. Vi har også renoveret herre- teestedet 
på hul 15 for at få beregnet, hvor meget tid og 
materiale der skulle til. Så må vi se hvor 
mange teesteder vi har tid og råd til 
at renovere i 2017.

Da vi atter i år har været 
lidt underbemandet på 
keepersiden, med 3 
keepere og en elev, 
har der været rig-
tig meget at se til. 
Der har været særlig 
meget græs at klippe, 
da det har groet helt 

fantastisk i år, men keeperne skal have megen ros for 
veludført arbejde.

Vi har atter i år haft stor glæde af de mange frivil-
lige hjælpere, som altid er klar til at give en hånd 
med, når vi beder om det. Der er efterhånden kom-
met rigtig meget styr på holdene, som i 2017 alle vil 
få en kaptajn. Vi vil gerne her takke alle de frivillige, 
og håber på et rigtig godt samarbejde i 2017. Man 
skulle ikke tro, at vi har et muldvarpehold, men det 
har vi. Og de har haft rigtig meget at gøre hele året. 
Det ser ud, som om de små dyr virkelig driller dem.

Vores cheftræner Christian Nygaard og hans elev 
Jesper Thorsø har atter gjort et rigtig flot stykke 
arbejde med både begyndere, juniorer og eliten. Men 
også for alle de medlemmer, som lige skulle rettes lidt 
til. Stor tak til jer begge.

I 2016 fik vi 72 begyndere i gang, hvoraf 54 er fort-
sat i 2017. For første år startede de i hcp. 72, for at de 
kunne få en god start, så de lidt hurtigere kan komme 
ned i hcp. Det er stadig vort mål at fastholde vort 
nuværende medlemstal, og det ser ud til at være lykke-
des at fastholde begynderne fra 2014 og 2015 med stor 
hjælp fra U-team holdet. Vi har faktisk samme antal 

Fra 2 til 4
Vi vil så gerne have flere spillere ud specielt i weekenden, så 
en bøn til alle:

Book jeres tider i weekenden så I bliver 4-bolde – tænk, det 
kan ske at ende i et smukt venskab og en eventuel ny runde 
sammen næste weekend ...

Fortsættes side 6
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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

 

Værtens bedste fest
Komplet fest

Pris pr. 

pers. kr.825,-

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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Vores lokale kontorer

Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Odelsgade 36, 7130 Juelsminde

Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft
Langgade 11, Tranebjerg, 8305 Samsø

feriepartner.dk
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Vi søger sommerhuse 
til udlejning

Kontakt os for en 
uforpligtende snak  
og udlejningstjek på  
tlf.: 8780 2600

De første 

  21.400,- 
er skattefrie!

...og ja, det er de  
40% af resten også!

spillere i starten af 2017 som i 2016, men selvfølgelig 
med lidt rokeringer mellem de enkelte medlemstyper. 
Dejligt at antallet af seniorer er på nøjagtig samme 
niveau som i det forgangne år, og at der nu er fremgang 
i antallet af unge seniorer. Lidt trist er det imidlertid, at 
der er tilbagegang i juniorantallet, hvor vi p.t. har 35 
og 15 minijuniorer. Hvis vi fortsat skal have samme 
antal medlemmer, skal vi hjælpes ad med at få flere til 
at spille i klubberne i klubben. Selv om alle bestyrelser 
for klubberne skal have stor ros for deres indsats, må vi 
alle gøre en fælles indsats for at få flere med.

Der skal også lyde en stor tak til alle i begynderud-
valget. Det er et kæmpe arbejde, I yder hver onsdag 
både på par 3 banen og på stor bane.

Det er jo ingen hemmelighed at vores klubhus er 
godt slidt. I årets løb har et lille udvalg arbejdet på, 
hvordan en renovering kunne gennemføres. De præ-
senterede deres oplæg på medlemsmødet, og der var 
opbakning til ideerne, men hvordan skaffer vi 3 mio. 
kr., der er det beløb der udover et kreditforeningslån 
skal bruges? Spørgsmålet er stadig ikke besvaret! 

Vores medlemsblad ”Golfen” udkom som vanligt 
tre gange i 2016. Tak til vores flittige redaktør. Samti-
dig afprøvede vi ideen om en elektronisk nyhedsmail. 
Det blev en stor succes, og vil fortsætte i 2017, men 
til gengæld vil golfen så kun udkomme to gange. 
Også stor tak til vores ”elektroniske redaktør”. 

Østjysk Golfring fungerer rigtig godt. Vi har i år 

solgt mange fritspilskort, der er et rigtig godt aktiv for 
alle de 7 klubber, som er med i ordningen.

I 2016 har vi fået flere nye sponsorer på banen. På 
hul 6 har vi Protruck – hul 8 Odder Begravelsesfor-
retning – hul 15 Iburg Grafisk – hul 16 Dirksen – hul 
17 Arthur Andersen Transport og Odder Tømrer-og 
snedker Forretning. Flagene på bag ni Skousen Odder. 
Velkommen til jer og stor tak til alle sponsorer, både 
på banen, i klubbladet og GTO. Vi vil også gerne her 
takke vores mange samarbejdspartnere. Husk at støtte 
dem. Uden deres støtte kunne klubben ikke fungere, 
som den gør! 

Det har været en god sæson for Golf Team Odder. 
Vi kan se tilbage på store individuelle resultater for 
mange af vores talentfulde spillere, men også samlet 
har vi formået at udmærke os og sat Odder Golfklub 
på golfens Danmarkskort.

På damesiden har vi haft en udmærket sæson. Flere 
af spillerne var relativt nye i GTO-regi. Men dette 
taget i betragtning, er det mere end godkendt, at vi i 
2017 også er repræsenteret i 3. division.

På herreholdene har præstationen været mere end 
godkendt. 3. holdet præsterede rigtig flot ved at blive 
2’er i kvalifikationsrækken, kun slået af Samsø på 
målscore. Holdet har i 2016 haft mange nye og yngre 
kræfter på holdet, så vi måske i 2017 kan drømme 
om en oprykning?

Fortsættes side 8
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v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1

Generalforsamling

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
mandag den 27. marts 2017 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 2017 og fastlæggelse af kontingent i 2018
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. På valg er Niels Erik Hvillum, Søren Casparij og Rasmus Wagtmann.
 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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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

2. holdet i 4. division leverede et godkendt resultat 
for sæsonen, hvor det blev til en 3. plads, blot én sejr 
fra 1. pladsen. Derfor er der ligeledes store forhåbnin-
ger til dette hold i 2017.

De fine resultater til 2.- og 3. holdet er dog over-
skygget af en overlegen oprykning til 1. holdet, som 
i næste sæson spiller i landets næstbedste række: 1. 
division. Aldrig har et hold fra Odder Golfklub været 
så højt rangeret i turneringsregi, så man kan roligt 
konkludere, at vores satsning på ungdommen og 
træningen er ved at bære frugt. Derfor ser vi med stor 
spænding på 2017, hvor vores unge og talentfulde trup 
skal forsøge at præstere på samme høje niveau som i år.

Til sidst skal der selvfølgelig lyde en stor tak til alle 
vores sponsorer, som har gjort det muligt for GTO 
at repræsentere Odder Golfklub på bedst mulig vis 
rundt omkring i hele landet samt i udlandet, men 
samtidig også har givet os mulighed for at udvikle og 
dygtiggøre vores trup.

2016 har været et rigtig godt år for klubturneringer 
i Odder Golfklub. Der har modsat de tidligere år 
været god opbakning til klubturneringerne i foråret, 
mens der stadig har været overvældende opbakning til 
turneringerne i efteråret dog lige med én undtagelse 
– Hørkram Andeturneringen. Her var tilslutningen 
kun ca. halvdelen af hvad den ”plejer”. Om det skyl-
des vejret eller andre faktorer vides ikke, men sponsor 
har heldigvis ikke opgivet ævred, og er med igen i 

2017. Samlet set har der været en pæn fremgang i 
tilmeldinger, og turneringsudvalget er glad for den 
fine opbakning til klubbens turneringer. 

Til vores store glæde valgte alle turneringssponsorer 
fra sidste sæson positivt at fortsætte som sponsorer for 
vores turneringer i denne sæson. Da vi i 2016 havde 
2 turneringer mere end året før, har vi sagt goddag til 
3 nye turneringssponsorer, da der er 2 nye sponsorer 
på dameturneringen.

Klubmesterskaberne blev igen i 2016 en pæn suc-
ces. Mesterskaberne blev meget professionelt afviklet 
med nye tiltag som spottere på banen og scoreregi-
strering for hver 3. hul og ved hulmesterskaberne for 
hvert hul.

Vi valgte at fortsætte med samme propositioner 
som i 2015. Disse propositioner er udkommet af det 
i 2013 nedsatte ad hoc-udvalgs tanker og ideer, som 
udmøntede sig i en indstilling til turneringsudvalget, 
som udvalget i store træk valgte at følge.

DGU’s anbefalede datoer til klubmesterskaber 
giver stadig nogle udfordringer, da tidspunktet nu 
ligger i september. Det giver korte dage at afvikle 
mesterskaberne i. I 2016 havde vi fint vejr, hvilket 
gjorde, at der ikke var problemer med at få alle ind 
inden mørkets frembrud.

Turneringsledergruppen har overvejende haft den 
samme sammensætning i mange år, hvilket betyder, 
at de har stor rutine med hensyn til afvikling af tur-
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neringerne og kontakten til vores sponsorer. Fremad-
rettet vil hver turneringsleder have 2-3 turneringer i 
sæsonen. Heri er ikke medregnet den stab, der står til 
rådighed under klubmesterskaberne, som strækker sig 
over to hektiske og lange weekender. Vi havde i 2016 
fire turneringslederføl på, så det vil i 2017 være muligt 
at udvide gruppen. Fra undersøgelsen ”Golfspilleren i 
Centrum” har vi igen modtaget henvendelser fra med-
lemmer, der gerne vil være turneringsledere.

Baneservicemedlemmerne har også i år 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. Så vi håber, at vi 
kan udvide staben i 2017.

Baneservice udfører deres arbejde i henhold til 
baneservicevejledningen, og i den forbindelse anven-
des ordensreglerne for Odder Golfklub. Der vil i 
2017 blive ændret en smule på udvalgets opgaver. 
Baneservice bliver generelt modtaget positivt ude på 
banen. Deres tilstedeværelse er med til sammen med 
medlemmer og gæster at passe på vores dejlige golf-
bane og sikre et godt flow.  

Regnskabet er færdigt, og der er igen positive tal på 
bundlinjen. Det lykkedes os i år at undgå at trække på 
kassekreditten. Det er vi stolte over, men desværre er 
overskuddet ikke af en sådan størrelse, at vi kan lægge 
betydelige beløb til side til fremtidige investeringer.

Jeg vil her gerne takke vort personale for indsatsen 
i 2016. Stor tak til Karen – Max – Jannick – Claus 
– Rasmus – Steen – Marianne og Karsten. Der skal 
også lyde en stor tak til Henriette og personalet i 
Cafeen. Også en stor tak til Christian og Jesper. 
Bestyrelsen vil gerne endnu en gang takke alle frivil-
lige for det kæmpe arbejde I lægger i klubben.

Tak til mine bestyrelseskolleger for det gode sam-
arbejde i 2016. Også en stor tak til alle medlemmer, 
fordi I støtter op om Odder Golfklub.

Rigtig godt golfår 2017

✂

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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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

 

Golf
Team
Odder
Året hedder nu 2017, og når vi i Golf Team Odder 
kigger tilbage på den forgangne sæson, er det med 
stor tilfredshed. Vi kan kigge tilbage på store indivi-
duelle resultater til mange af vores talentfulde spillere, 
men også samlet har vi formået at udmærke os, og sat 
Odder Golfklub på golfens Danmarkskort. Og det 
endda noget så eftertrykkeligt. 

På damesiden har vi haft en udmærket sæson, som 
har været præget af en masse tilvænning. Flere af 
spillerne var relativt nye i GTO-regi. Og dette taget 
i betragtning, er det mere end godkendt, at vi i 2017 
også er repræsenteret i 3. division.

Herreholdene har ligeledes været præget af, at flere 
spillere har været nye i truppen. På trods af dette har 
præstationerne været mere end godkendt. 3. holdet 
præsterede rigtig flot ved at blive 2’er i kvalifikations-
rækken, kun slået af Samsø på målscore. Holdet har 
i 2016 haft en masse nye og yngre kræfter på holdet, 
hvilket vidner om en lovende fremtid, så måske vi i 
2017 kan drømme om en oprykning? 

2. holdet i 4. division leverede et godkendt resultat 
for sæsonen, hvor det blev til en 3. plads, blot én sejr 

fra 1. pladsen. Der-
for er der ligeledes 
store forhåbninger 
til dette hold i 2017. 

De fine resultater 
til 2.- og 3.-holdet er 
dog overskygget af en 
overlegen oprykning til 
1. holdet, som i næste sæson 
spiller i landets næstbedste række – 1. division. Aldrig 
har et hold fra Odder Golfklub været så højt rangeret 
i turneringsregi, så man kan roligt konkludere, at 
vores satsning på ungdommen er ved at bære frugt. 

Derfor er det med stor spænding, at vi ser frem 
mod 2017-sæsonen, hvor damerne skal vise, at de 
nu er mere vante i turneringsomgivelser. Og alle tre 
herrehold kan blande sig i den bedste ende af deres 
respektive rækker. Også på det individuelle plan 
ser vi i GTO frem mod 2017, hvor vores unge og 
talentfulde trup skal forsøge at præstere på samme 
høje niveau som i 2016, der kastede flotte sejre af sig. 

Til sidst skal der selvfølgelig lyde en stor tak til alle 
vores sponsorer, som har gjort det muligt for GTO 
at repræsentere Odder Golfklub på bedst mulig vis 
rundt omkring i hele landet, samt i udlandet, men 
samtidigt også givet os mulighed for at udvikle og 
dygtiggøre vores trup.

Rasmus Wagtmann

Nr. 1 2017

10



Partnere Advokater / fuldmægtig I kontorfællesskab med

Kristian Korshøj Jørgensen
Advokatfuldmægtig

Claus Bonde Mikkelsen 
Advokat (L), H.A. 

N. C. Strauss
Advokat (H)

Niels Fjeldberg
Advokat (H)

Hans Kjellund
Advokat (H) 

Karina Bech
Advokat

� orkild Glavind
Advokat

Marita Susanna Hinge
Advokat (L)

Rasmus Hedegaard
Advokat (L)

Henrik Garlik
Advokat (H), M.A. 

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.straussoggarlik.dk Advokatfi rmaet Strauss & Garlik 
–  tidligere Advokathuset Odder



Næste nummer 
af Golfen
Fra 2017 er det årlige antal udgivelser af Golfen reduceret fra 
3 til 2.

Golfen nummer to udkommer derfor i november, og har du 
indlæg til denne næste udgave, så bemærk at deadline er den 
6. november.

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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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

13
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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 
2017.

Golfens Dag 2017
Søndag den 30. april kl. 10-15

14
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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

Nyt fra kontoret

Husk at 1. rate af kontingentet forfaldt 31.12.2016 – 
så det er nu, hvis det skulle være smuttet.

Det er ikke længere muligt at ændre medlemskabs-
type for 2017.

Fritspil 2017
Fristspilskortet for 2017 er igen i år blevet faktureret 
sammen med kontingentet, hvis man havde kortet i 
2016. I lighed med sidste år, udleveres der ikke års-
talsmærker til kortet – dette styres elektronisk.

Ordningen med fritspilskort dækker Skanderborg, 
Horsens, Himmelbjerget, Juelsminde, Hedensted 

og Aarhus. Prisen i 2017 er kr. 900, og havde du 
ikke kortet i 2016 kan det bestilles på oddergolf@
oddergolf.dk

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

Jeg glæder mig til, at der igen kommer liv i klubhu-
set, og ønsker jer alle en rigtig god sæson 2017. 

Mange hilsner
Karen
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Handicap udvalget
Af Ole Willemann

Handicapstatistik 2017
Nedenfor vises oversigt over aktive medlemmer i 
Odder Golfklub fordelt på handicapgrupper. Stati-
stikken er fra januar 2017. Sammenligningen med 
antallet fra januar 2016 viser, at der ikke ersket nogen 
forskydning.

Antallet af fuldtidsmedlemmer er uændret, mens 
antallet af Flexmedlemmer er faldet fra 127 til 119. 

Handicapmæssigt og aldersmæssigt er der næsten 
ingen forskydninger. Fordelingen mellem mænd og 
kvinder er fuldstændig den samme som sidste år.

Aktive fordelt på køn og handicapgruppe*

Handicapgruppe 2015 2016 Kvinder Mænd 2017 i alt 2017 %

Gruppe 1: Under 4,5: 14 15 1 13 14 1

Gruppe 2: 4,5-11,4: 65 61 6 62 68 7

Gruppe 3: 11,5-18,4: 166 171 24 140 164 16

Gruppe 4: 18,5-26,4: 259 247 58 189 247 25

Gruppe 5: 26,5-36: 327 334 160 167 327 33

Gruppe 6: Over 36: 194 170 97 77 174 18

Medlemmer i alt: 1025 998 346 648 994 100

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe*

Aldersgruppe Kvinder Mænd I alt %

Under 25 år 77 74 8 63 71 7

25-60 år 375 367 104 256 360 36

Over 60 år 573 557 234 329 563 57

I alt: 1025 998 346 648 994 100

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem

Handicaprevisionen 2016
Årsrevisionen, der nu hedder handicaprevision kaldes 
stadigvæk ÅRSREVISION i GOLFBOX. Revisionen 
i 2016 blev gennemført efter de nye regler, hvor golf-
spillerens registrerede scores blev behandlet statistisk 
og resultatet heraf sammenlignet med spillerens aktu-
elle handicap. Resultatet for den enkelte spiller kan 
ses på Golfbox i spillerens scorearkiv.

I tabelen til højre er der et sammendrag.
Medlemmer med 3 eller færre registrerede scores i 
2016 er ikke revideret og har handicapstatus ”KLUB-
HANDICAP”. 

16
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Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen
Har man ikke mindst 4 tællende scores i løbet af sæsonen, får man ændret  
handicapstatus fra EGA Handicap til Klubhandicap.

213

Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner
Har man ikke mindst 8 tællende scores i løbet af denne og forrige sæson  
er der ikke grundlag nok for at foretage revision.

24

Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen
Har man først fået sit EGA Handicap i løbet af denne sæson er der ikke  
en komplet sæson som grundlag for en revision.

16

Medlemmer reguleret -3
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for højt.

0

Medlemmer reguleret -2
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for højt.

0

Medlemmer reguleret -1
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for højt.

2

Medlemmer der ikke er blevet reguleret
Revisionen har vist at medlemmets handicap er retvisende.

488

Medlemmer reguleret +1
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for lavt.

29

Medlemmer reguleret +2
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for lavt.

20

Medlemmer reguleret +3
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for lavt.

26

Medlemmer der er blevet manuelt reguleret
Medlemmer i denne gruppe er blevet manuelt reguleret og falder  
derfor uden for årsrevisionen

0

Alle medlemmer inkluderet i årsrevisionen
Kun medlemmer med hjemmeklub her og med max. handicap 54  
er blevet inkluderet i denne årsrevision.

818

Handicaprevision 2016

Medlemmer med 7 eller færre registrerede scores de 
sidste 2 år bliver heller ikke revideret og som noget 
nyt i år ændres handicapstatus for disse spillere fra 
”EGA-HANDICAP” til ”KLUBHANDICAP”.

Revisionen er helt i tråd med DGU´s (og EGA´s) 

mål, hvor maksimalt 10 % af spillerne bør reguleres. 
Her i klubben er det 9,4 %. Det betyder at 90 % var 
i det rigtige handicapinterval.

Fortsættes side 18
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Handicapstatus 

”EGA-HANDICAP” eller ”KLUBHANDICAP”
De fleste spillere i klubben har handicapstatus EGA-
Handicap. Spillere, der ikke har denne status har 
KLUB-Handicap.

KLUB-Handicap har nye golfspillere, der starter 
i klubben i handicap 72 og spillere, der har mistet 
EGA-Handicap. Golfspillere mister EGA-Handicap 
status, såfremt der ikke er registreret minimum 4 tæl-
lende scores i det pågældende år. Og som noget nyt 
i 2016, såfremt der ikke er registreret minimum 8 
scores i alt, eventuelt over en 2 årig periode.

Altså: For at beholde EGA-Handicap skal der være 
registreret minimum 8 tællende scores. Det kan være 
8 i det pågældende år eller minimum 4 i det pågæl-
dende år plus maksimum 4 fra det foregående år.

Erhvervelse/generhvervelse af EGA-Handicap
Nye golfspillere erhverver EGA-Handicap ved at 
spille sig ned i handicap 54.

Spillere, der har mistet EGA-Handicap kan gener-
hverve det ved at registrere 3 tællende scores fra 
EDS-runder eller klubturneringer. Så skifter status 
automatisk.

Hvad betyder KLUB-Handicap?
For nye golfspillere kan der være restriktioner for spil 
på andre baner. (Se dette på klubbernes hjemmesider).

Spillerne, der har mistet EGA-Handicap kan nor-
malt spille med i klubturneringer og i turneringer i 
Klubberne i Klubben, men kan som regel ikke være 
med i præmierækken. For nærmere information se 
klubbens hjemmeside. 

Maler Murer Tømrer
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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.

19

Nr. 1 2017



Raske runder golf
Det er ingen hemmelighed at der spilles rigtig mange 
runder golf på Odder Golfklubs bane, og det er hel-
ler ingen hemmelighed, at vores smukke rough sidste 
år har været lidt tættere en sædvanligt. Så derfor har 
mange spurgt: ”Skal en golfrunde nu tage fire timer 
eller derover”? Nej – ikke altid, men en gang imellem 
kan det ske, og så må vi nyde banen, samværet og 
ikke blive sure!

Oftere baneservice, lavere rough, flere lige golfslag 
og mere træning er selvfølgelig en mulighed for at 
sætte rundetiderne ned, men vi kan som golfspillere 
også bidrage til at holde et godt flow på banen. Vi 
anbefaler, at alle følger de følgende fire enkle råd. Så 
skulle en golfrunde i rask tempo, men uden stress, 
være så godt som hjemme.

 1 Vent med at gå ud på første hul før den 
forangående bold har passeret gult teested 
på hul 2!

En hovedårsag til propper på de første huller er spil-
lernes hektiske ønske om hurtigst muligt at komme af 
sted. Vær lidt tålmodig, tag ventetiden på første tee, 
selv om vi kun har 7-8 minutter mellem hver starttid.

Dette lille trick alene giver en meget bedre spil-
lerytme for alle og kan fjerne noget af ventetiden på 
runden.

 2 Slå ud før du skriver!
Et væsentligt unødigt tidsforbrug finder sted
på hvert teested, når spillerne først skal til 

at diskutere hinandens score på foregående hul, lede 
efter nye tees eller bolde, masser af prøvesving – og 
hvad tiden ellers går med. Lad spilleren med hon-
nøren gå direkte på teestedet og slå sit drive. Så kan 
der skrives af de andre imens. Blot to minutter sparet 
på hvert teested vil korte runden af med 36 minutter!

 3 Vær klar til at spille!
Megen unødig tid bruges på, at alle spillere 
på samme hold følges ad ud til boldene, én 

efter én. Når første spiller har spillet videre, går grup-
pen samlet til næste bold osv. Gå i stedet straks ud til 
hver jeres bold. Foretag den mentale forberedelse af 
slaget, og vær klar til at spille når turen kommer til 
dig, men hold øje bagud, så du ikke bliver ramt! Hvis 
du slår en skævert, så tag en provisorisk bold med. 
Gennemføres denne procedure systematisk, kan der 
spares mange minutter på en runde.

 4 Hold øje bagud!
Det er væsentligt at erkende og acceptere, at 
nogle golfspillere spiller hurtigere end 

Fortsættes side 22
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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andre! Hold øje med om der nærmer sig hurtigere 
spillere bagfra. Er I ved at blive indhentet, så spørg 
om de ønsker at blive lukket igennem. Men kun hvis 
der er plads foran jer. Siger de ja tak, så lad dem hur-
tigst muligt gøre det (i dag siger reglen, at hurtigere 
spillere skal have lov til at gå igennem langsommere 
spillere – uanset om de er én, to, tre eller fire). Hvis 
hurtigere spillere får lov at spille igennem, så snart det 
er muligt, vil mange golfrunder også kunne afkortes 
betydeligt.

Flere gode råd:
Ved at følge de fire råd skærer du en god portion tid 
af en golfrunde, og har du øje for flere tidsbesparende 
aktiviteter, kan det blive til endnu mere. F.eks.:

• Behøver vi at markere 30 cm putts?
• Behøver vi at læse alle putts fra alle sider?
• Behøver vi at lede alle fem minutter efter hver ene-

ste skævert?
• Behøver vi at tage fire prøvesving før hvert slag?
• Kan vi undgå uhensigtsmæssig placering af udstyr 

omkring greens, når vi skal putte?
• Kan vi lære golfreglerne bare lidt bedre, så eventu-

elle tvivlsspørgsmål kan afgøres hurtigere?

Et godt flow på golfbanen er en vigtig faktor for at 
opnå ”den gode golfoplevelse”.

Vi har således et fælles ansvar for at skabe hurtigere 
golfrunder af hensyn til både golfspillerne og golfen.

Bestyrelsen 2017

Turneringer 2017
26. marts Naturdagsturnering

2. april Odder Park Hotel åbningsturnering

22. april Brillestudiets turnering

20. maj Odder Fitness turnering

4. juni Juel & Jessen pinseturnering

11. juni Cobra/Puma generationsturnering

25. juni C-RO ETAGE/Helseworld dameturnering 

 (åben turnering)

19. august Kvickly turnering

3. september AK Computer turnering

9.-10. september Klubmesterskaber slagspil

17. september Carlsberg herreturnering (åben turnering)

23. september  Finaler klubmesterskaber hulspil

30. september Mørup turnering

7. oktober De frivilliges turnering

29. oktober Golfshop- & Caféturnering

11. november Hørkrams andeturnering

11. juni

25. juni

19. august

3. september

9.-10. september

17. september

23. september

30. september

7. oktober De frivilliges turnering7. oktober De frivilliges turnering7. oktober

29. oktober

11. november
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Ladies Section
Et par ord fra formanden
Det er med stor spænding og lettere nervøsitet, at jeg 
her skriver mit første indlæg i Golfen. Som nyvalgt 
formand i en klub med omkring 70 damer i deres 
bedste alder, tænker jeg på hvilke fornøjelser og hvilke 
mulige udfordringer jeg vil møde i det kommende år. 
Af natur er jeg en ”nysgerrig” person, der gerne vil 
fordybe mig og få en forståelse for det bagvedliggende 
arbejde. Jeg glæder mig meget til at prøve kræfter med 
”det nye”, og forventer god konstruktiv opbakning 
fra jer medlemmer og bestyrelsen. Jeg er allerede ble-
vet taget godt imod af den resterende bestyrelse. Vi 
arbejder ihærdigt på at få skruet et godt 2017-program 
sammen til jer, ligesom vi planlægger nye tiltag, som vil 
gavne LS nu og i fremtiden. Der er mange spændende 
opgaver i bestyrelsen og rigtig meget at sætte sig ind 
i, så jeg håber at I vil bære over med mig/os, hvis der 
skulle være et par nervøse startvanskeligheder. Jeg glæder 
mig meget til at hilse på alle nye samt gamle medlemmer 
til april, og ser frem til, at vi sammen videre udvikler den 
klub i klubben, som vi alle nyder at deltage og hygge os i.

Så med en vis ydmyghed erklærer jeg hermed 
sæson 2017 for åben.

Velkommen til en ny sæson 
i Ladies Section Odder
Ladies Section er en klub i klubben, der hver tirsdag 
spiller sammen på kryds og tværs i både fristarter, 
gunstarter og venskabsturneringer. I 
2016 var vi 65 + 8 gæster i alle aldre 
og med blandet handicap – men vi kan 
sagtens være mange flere. Alle kvinde-
lige spillere over 18 år, som er medlem 
af Odder golfklub, kan efter opnået hcp. 
45 blive medlem af Ladies Sektion. Hvis 
du er nyt medlem, kan du få tilknyt-
tet en mentor i en opstarts periode. 
Mentoren vil vejlede dig, så du hurtigt 

kommer ind i de reg-
ler, vi er omfattet af. 
Så bare henvend dig 
til én fra bestyrelsen.

Kontingent
Årskontingent for 2017 er 400 kr.

Betaling af kontingentet kan ske på konto nr. 7250 
10 89 568 – husk at skrive navn og medlemsnum-
mer – eller betaling direkte til kassereren på første 
spilledag i april.

Opstart 2017
Vi starter tirsdag den 4. april kl. 16.30 med en 
9-huls gunstart og fællesspisning. Det eneste du skal 
gøre er at møde op i god tid for at blive meldt ind og 
blive sat på et hul. Der er ingen forhåndstilmelding 
til denne dag.

Månedsafslutning
Der er månedsafslutning den første tirsdag i måne-
den med gunstart og fællesspisning. Datoerne frem-
går af turneringsplanen, som kan ses på hjemmesiden 
og ophængt i damernes omklædningsrum. Efter mid-
dagen er der præmieoverrækkelse.

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,-

Turneringer 2017
26. marts Naturdagsturnering

2. april Odder Park Hotel åbningsturnering

22. april Brillestudiets turnering

20. maj Odder Fitness turnering

4. juni Juel & Jessen pinseturnering

11. juni Cobra/Puma generationsturnering

25. juni C-RO ETAGE/Helseworld dameturnering 

 (åben turnering)

19. august Kvickly turnering

3. september AK Computer turnering

9.-10. september Klubmesterskaber slagspil

17. september Carlsberg herreturnering (åben turnering)

23. september  Finaler klubmesterskaber hulspil

30. september Mørup turnering

7. oktober De frivilliges turnering

29. oktober Golfshop- & Caféturnering

11. november Hørkrams andeturnering
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Sponsor
Vi har til alle almindelige tirsdagsmatcher og måneds-
afslutning stor opbakning fra vores sponsorer. De 
udlover skønne præmier hver tirsdag. Nogle sponsorer 
deltager i fællesspisning og holder et kort oplæg om 
deres virksomhed. Andre tilbyder yderligere rabatter 
og ydelser ud over deres præmier. Husk at støtte vores 
sponsorer – de støtter os.

Venskabsturneringer
Ladies Section Odder byder i år velkommen til en 
ny venskabsklub: LS Steensballegaard Golfklub har 
anmodet om venskab med LS Odder, og vi glæder os 
til at blive inviteret. Derved har vi 4 venskabsturne-
ringer i løbet af 2017.

Hunnematch
Hunnematch er en årlig tilbagevendende begivenhed 
mellem MS Odder og LS Odder. Skiftevis arrangerer 
MS Odder og LS Odder en turnering mod/med 
hinanden. Denne begivenhed kommer i 2017 til at 
løbe af stablen torsdag den 1. juni. I år er det MS 
der arrangerer. Yderligere info lægges på hjemmesiden 
senere på sæsonen. Det skal siges at hunden i 2016 
kom i lyserød, og det er jo så køn en farve!

Udflugt
Lørdag den 10. juni arrangere vi en endags tur til 
Kellers Park Golf Klub. Så husk at sætte kryds i 
kalenderen! Det er en hyggelig og anderledes måde at 
være sammen med de andre i LS. Det plejer at være 
både festlig og fornøjeligt, og vi får spillet en masse 
golf. Der er mange gode præmier på spil.

Aktivitetskalender for sæsonen
Alle oplysninger fås på Ladies Sections hjemmeside 
www.ls-odder.dk. Der vil være mange flere oplysnin-
ger om årets gang, nyt pointsystem, nye regler om 
boldrende og meget andet godt. 

• Tirsdag den 4. april kl. 16.30 starter vi sæsonen 
med en 9 hullers Texas Scramble med efterfølgende 
spisning.

• Tirsdag den 16. maj spiller vi ude mod Aarhus 
Golfklub

• Torsdag den 1. juni inviterer Mens Section til 
Hunnematch

• Lørdag den 10. juni skal vi på udflugt til Kellers 
Park Golf Klub

• Tirsdag den 13. juni spiller vi hjemme mod Aar-
hus Ådalens Golfklub

• Tirsdag den 15. august spiller vi hjemme mod 
Skanderborg Golfklub

• Tirsdag den 29. august spiller vi ude mod Steens-
ballegaard Golfklub

Årsafslutning
Årsafslutning er i 2017 fastsat til tirsdag den 3. okto-
ber kl. 16.30
Kl. 16.30 9 huls Mexican Scramble 
Kl. 18.00 Fælles middag med præmieoverrækkelse
Kl. 19.30 Årsmøde bl.a. med valg til bestyrelsen

Vi glæder os til at byde nye som gamle medlemmer 
velkommen i 2017 – og må det så snart blive forår!

På vegne af LS bestyrelse

Nana Krogh Kjeldahl, Formand
Carina Hamann Carlsen, Sekretær og sponsoransvarlig
Karin Lux Brixen, Kasserer
Connie Pasgaard Mikkelsen, Bestyrelsesmedlem
Lisbet Lau, Bestyrelsesmedlem
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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



Mandagspigerne 2017
Golfsæsonen 2017 starter op den 3. april med 18 hul-
lers stableford. Vi venter med kaffe og ostemadder til 
den 10. april, grundet at mange mandagspiger er ude 
at rejse med Seniorerne.

Årskontingentet er stadig på 350 kr. og for 9 huls 
pigerne 200 kr. Beløbet kan indbetales på konto 
1944-5368185991 inden den 30 april med angivelse 
af medlemsnummer og navn.

Eller du kan betale til kassereren på spilledagen i 
april måned. HUSK at alle skal aflevere en indmel-
dingsblanket, som ligger på Mandagspigernes hjem-
meside.

Hvis tidligere medlemmer melder fra eller und-
lader at tilmelde sig, vil de, der står på ventelisten 
efter tilmeldingsfristens udløb den 30 april, blive 
kontaktet. Ventelisten fra året før er gældende, og 
man optages efter rækkefølgen på ventelisten. Der 
er handicapbegrænsning på 45 for nye medlemmer.

Vi har her i vinterperioden fået lavet ny hjem-
meside. Vores turneringsplan for i år er allerede lagt 
ind, så husk at se på vores hjemmeside jævnligt, Alle 
nyhederne med mere vil kunne ses her.

www.kontorhandel.dk
87-800-709
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Seniorklubben
Så er der snart gået en vinter uden det helt store sne-
eventyr. Det har været et fantastisk vinterhalvår med 
mange medlemmer hver onsdag, ja flere gange mere 
end 50 spillere, flot. Det er dejligt at se medlemmerne 
benytte sig af en særdeles god vinterbane.

Medlemsundersøgelsen som blev gennemført i 
efteråret viser, at der blandt medlemmerne er stor til-
fredshed med de arrangementer, som Seniorklubben 
afvikler; 21 % svarede særdeles tilfreds, 44 % meget 
tilfreds, 29 % tilfreds, 5 % mindre tilfredsstillende og 

2 % svarede ikke tilfreds-
stillende. 

Fra udvalget siger vi tak 
vi for svarene og resultatet 
glæder os.

Undersøgelsen har ført til mange gode diskussio-
ner i udvalget, og der er stadig inspiration at hente i 
undersøgelsen.

Arrangementer
• Den 8. maj skal vi til Hedensted.
• Den 22. maj har vi Henriette/Pro turnering med 

frokost efter spil. (sponsor Henriette og Christian)
• Den 19. juni er der udflugt til Samsø.
• Den 26. juni Sommerafslutning med frokost efter 

spil.
• Tirsdag den 22. august spiller vi venskabsmatch 

mod Århus golfklub. Denne gang er det Århus 
golfklub der arrangerer (derfor tirsdag).

• Den 4. september. “Slå et slag” (sponsor Kræftfo-
reningen).

• Den 18. september. Golfexpertens turnering 
(sponsor Golfexperten).

• Den 30. oktober. Afslutning med generalforsam-
ling.

• Den 4. december. Julefrokost 9 hul Texasgolf.
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Tilmelding på golfbox og betaling via netbank skal 
ske ved disse arrangementer.

Vi fra bestyrelsen vil glæde os til at se alle igen og 
håber på en god sæson med mange gode golfrunder, 
hyggeligt samvær og dejligt vejr.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Tosti Clausen

Bestyrelsen:
Lisbeth Rasmussen
Marianne Lienhøft
Bente Gustafson
Merry Berggren, kasserer
Margit Nielsen, sekretær
Birgitte Tosti Clausen, formand

27



Mens Section
Her medio februar sidder jeg i sommerhus i Blok-
hus. Sneen dækker det hele og frostgraderne er 
til at tage og føle på, så golfudstyret bliver nok 
liggende i tagboksen resten af ugen... Det trækker 
i os allesammen for at komme ud på golfbanen og 
spille rigtig golf! Men når du sidder med “Golfen” i 
hånden, så er der nok ikke så lang tid til! 

Bestyrelsen har allerede i noget tid haft såvel pro-
grammet som turneringsplanen klar. Når dette læses, 
så er der måske også røget et opdateret program ud, 
da vi har problemer med placeringen af Midtspar 
Cup, som nok bliver rykket i år.

Ud over vores sædvanlige torsdagsmatcher og 
månedsafslutninger, så sker der også meget andet i 
MS. Vi har vores bymatcher, hvor vi i år tager imod 
Horsens, samt besøger Skanderborg og Juelsminde. 
Hunnematchen mod Ladies Section ser vi også meget 
frem til, årets mål er hund i blåt! Sideløbende med 
torsdagene kan man også melde sig til par-hulspilstur-
neringen, se opslag i herreomklædningen og læs mere i 
programmet på hjemmesiden www.mens.oddergolf.dk

Sidste år kom MS igen 
på weekendtur. Turen gik 
til Lübker, og succesen fra 
sidste år kombineret med spørgeskemaundersøgelse 
og Lübkers store fleksibilitet gør, at vi skal derop igen 
her i 2017. Man kan allerede nu melde sig til. Dags 
dato er der 13 tilmeldte og mange tilkendegivelser 
om tilmelding. Turen foregår i weekenden 10.-11. 
juni med mulighed for at komme allerede fredag 
den 9. juni. Mens Section giver et tilskud på 200 kr./
person, så prisen holdes på 1495 kr. Samtidigt med 
vores egen turnering og det sociale samvær i denne 
weekend, så kæmper vi om 4 pladser til Østjysk 
Mesterskab for herreklubber, hvor vi har en 3.plads 
fra sidste år at forsvare. Læs mere om turen på vores 
hjemmeside eller i herreomklædningen.

Igen i år afvikles der Midtspar Cup, og i år går 
turen til Fredericia, datoen er som nævnt ovenfor p.t. 
usikker. Gennem den løbende årsturnering eller hul-
spilsturneringen kan man kvalificere sig til at deltage 
i denne turnering, hvor vi skal kæmpe mod Horsens, 

Nu er vi ved at tænke på den dejlige sommersæson 
og vores planlægning er færdig. Sommerplanen er sat 
på opslagstavlen og er tilgængelig på hjemmesiden. 
Efter vi har gennemgået medlemsundersøgelsen har 
vi løftet ”Nærmest flaget” til tre huller hver gang. 
Vi skal på nogle dejlige udflugter, og efter den gode 
oplevelse vi havde på banen i Norddjurs Golfklub, 
har vi besluttet at den klub skulle give medlemmerne 
mulighed for en gentagelse. Vi skal også til Give, 
hvor vi slutter foråret af og holder så en velfortjent 
sommerferie. Efteråret vil byde på en tur til Stensballe 
Golfklub, der ikke har været på programmet i flere år.

I forbindelse med udflugter og venskabsmatcher ude, 
har vi lært noget af rejseudvalget. I stedet for at være 
flyttevogn med vinpræmierne, har vi nu lavet vær-
dikuponer til de dygtige vindere, så præmierne skal 
afhentes i klubhuset om onsdagen.

Vi har flere gange sagt at der var mulighed for at 
have regelspørgsmål efter onsdagsmatcherne, og det 
vil vi nu gøre systematisk. Som det fremgår af som-
merplanen, vil der være 5 gange, hvor der tages et 
regelspørgsmål op. Det vil ikke tage flere timer, men 
et par regler og det vil tage maks. en ½ time. Hvis 
du har forslag til emner, og har du lyst til at bidrage 
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Vejle og Fredericias herreklubber om æren og trofæet, 
som vi hjembragte sidste år og dermed skal forsvare! I 
bestyrelsen arbejder vi for at gøre det så attraktivt som 
muligt at deltage denne dag, så vi håber, at der bliver 
hård men fair kamp om pladserne.

Hjemmesiden står foran en brush-up med bl.a. nye 
features og bedre kommunikation til glæde for med-
lemmerne. Vores Facebookgruppe blev rigtig positivt 
modtaget sidste år. Hvis du er medlem af MS, så søg 
efter Mens Section Odder Golfklub på Facebook, så 
skal jeg nok godkende dig! 

Der er også positive nyheder på sponsorfronten. 
Siden sidste sæson er byggekonsulent.dk, Spektrum 
Odder og Airtjek kommet til, men der er stadig 
plads til flere. Hvis det kunne have interesse, så er 
det billigt, og du får meget for pengene, så kontakt 
nedenstående. 

Vi vil igen i år 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. 
Som noget nyt i år inviterer vi interesserede til at 
spille med gratis. Det foregår torsdag den 4. maj. Du 
møder bare op i klubhuset kl. 15.30, hvor der vil være 
velkomst og info om MS, og senere går man med ud 
på 18 huller med andre medlemmer fra MS. Så har 
du lyst til at være en del af Mens Section i Odder 
Golfklub, så kig i vores program: enten på hylderne 
i forhallen, på hjemmesiden www.mens.oddergolf.
dk, på opslagstavlen i herreomklædningen 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

med et indlæg om golfregler, skal du blot kontakte et 
af udvalgsmedlemmerne. Vi håber på en rigtig stor 
tilslutning til dette, så vi alle kan komme på forkant 
med de regler, der er gældende.

Vi kan give info om ændringer i venskabsmatcher. 
Vi skal i år kun spille en venskabsmatch mod Skan-
derborg i Skanderborg. Juelsminde og Horsens vil 
ikke mere have os som venskabsklub. Det er i orden 
med alle de aktiviteter vi skal finde plads til i vores 
kalender. Vi vil tage en snak med Skanderborg, om 
det stadig er i medlemmernes interesse at spille ven-
skabsmatcher. Vi har jo mulighed for at besøge klub-

berne og spille banerne ved medlemskab af Østjysk 
Golfring, og det kan jo sagtens være derfor, at der 
ikke er den store interesse for disse matcher i flere af 
klubberne.

Det vil være en rigtig god ide at følge med på hjem-
mesiden for at få de sidste nyheder fra Seniorklubben. 

Direkte adgang til hjemmesiden er:
senior.oddergolf.dk

På udvalgets vegne 
Hans Henrik 
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v/Jakob Houkjær – Møller Rasmussens eftf. 
www.houkjaerbegravelse.dk

Odder / Skanderborg / Ry / Hørning

Begravelsesforretning
Houkjær Begravelse
Skanderborg / Odder / Ry / Hørning

Banesponsorer
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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

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
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1

Arthur Andersen
 Transport

Tandlæge Helle Lund



HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er

den 6. november 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


