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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
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Af Niels Erik Hvillum, formand

Kære alle
Så er der atter gået et golfår, hvor vi har haft en flot bane
og greens har været rigtig fine. De har virkelig haft glæde
af vores nye ”tromle”, som er blevet brugt i så vid udstrækning, som det har været muligt. Greens er blevet meget
mere jævne, så bolden ruller rigtig fint.
Sommeren har desværre også været lidt kold og fugtig i
år. Der er kommet temmelig meget vand her i efteråret, så
banen har været rigtig våd, men det har heldigvis kun været
nødvendigt at lukke for spil i 2 + 2 dage, hvorimod mange
andre baner har været lukket i flere uger.
Roughen er nu klippet, så den er klar til at vi kan vende
banen til vintergolf. Lad os håbe, at vi ikke får meget sne,
så vi kan få mange gode runder på vinterbanen. Får vi en
mild vinter, gå da venligst uden om de mest våde områder,
så banen også vil være flot i 2018.
Er der noget I medlemmer synes skal gøres anderledes
eller laves om, er I meget velkomne til at henvende jer til
os i bestyrelsen.
Der skal også i år lyde en stor tak til alle vores medlemmer, fordi I bakker op om vores klub og hjælper med at
skaffe nye medlemmer. Også en stor tak til alle de frivillige,
som lægger et rigtig stort stykke arbejde i klubben til glæde
for os alle.
Jeg vil også her gerne takke for alle de dejlige ord og
tilkendegivelser, jeg har fået fra rigtig mange af jer her i
forbindelse med min sygdom. Jeg kan fortælle, at det går
rigtig fint fremad nu, så jeg håber, vi snart mødes på banen.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul samt et
godt og lykkebringende nytår med mange gode runder golf.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Næste nummer udkommer medio marts 2018
Deadline: 16. februar
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Golftur til Polen
En god oplevelse for seks Seniorklub-medlemmer
I foråret 2016 blev der i Hammel udloddet et golfophold til Polen på hotel Marina af Jørgen Munk. I alt
3 præmier til A - B - C rækken.
Seniorerne i Odder Golfklub havde lige været
afsted på en tur til Polen. En af vinderne var netop
lige vendt hjem derfra, og hun syntes det var hurtigt
at skulle af sted igen.
Men vi var så heldige at få opholdet udsat til juli
2017. Det var alle tre vindere med påhæng enige om.
Den 31. juli 2017 var vi så seks personer, der glade
og forventningsfulde drog af sted.
Vi ankom til Polen sidst på eftermiddagen efter en
fin køretur, hvorefter vi blev fragtet med en lille færge
til øen Miedzyzdroje.
Det var en rigtig god oplevelse at blive modtaget af
personalet på Hotel Marina. Der var en meget
fin service til os fra hotellets side. Morgenkomplet samt frokostpakke til golfbanen
og til aften en lækker 3 retters menu.
Vi spillede på Amber Baltic og Kamien
Country golfklub – fantastisk oplevelse.
Vi var heldige, at vejret var med os, og vi
oplevede den gode stemning på øen samt en
dejlig dag på stranden, hvor vi badede, og nød den
dejlige sommer.
Vi var tre par, der hyggede sig
sammen hver dag,
og alle nød opholdet
i fulde drag.
Tusinde tak for en
dejlig oplevelse.
Ilse Astrup
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Golfspilleren i Centrum
Først og fremmest en stor tak til de 374 medlemmer
der i år har svaret på spørgeskemaet omkring tilfredsheden med Odder Golf Klub. Uden jeres svar er vi
ikke i stand til at prioritere de områder, der er vigtige
for vore medlemmer. Så ligegyldigt om I er super tilfredse eller super utilfredse, er det vigtigt at give jeres
mening til kende. Også tak for alle de konstruktive
kommentarer.
I 2016 havde vi en samlet score på 53. I 2017
har vi en samlet score på 59 (landsgennemsnit 54).
Dejligt med en forbedring, det trængte vi til. Et af
de områder der blev kritiseret i 2016 var roughen og
den lange ledetid efter bolde. Sammen med ”rough
udvalget” blev der ændret på klipningen, og det har
givet langt bedre bedømmelser i år. Så dette bare som
et eksempel på hvordan analysen bliver brugt. I år har
der været stor tilfredshed med vore greens (ja efter de
begyndte at gro!!). Dette skyldes hovedsageligt vores
ny roller. Dog kan vi, når der dykkes ned i tallene, se

at spillere med et hcp under 10 er mindre tilfredse.
Derfor vil baneudvalget nu tage en dialog med et
udsnit af disse spillere, for at se hvad vi kan gøre.
Et andet punkt der har ligget lavt i år er ”ledige
tider”. Derfor vil der næste år kun være boldrende
hver anden time.
Nedenstående figur viser hovedområderne i spørgeskemaundersøgelsen og medlemmernes tilfredshed
og betydning for den samlede score. Vi håber, at de
aktiviteter der er igangsat på banen i 2017 og planerne for 2018 vil forbedre bedømmelsen af banen, og
at vores udvidelse af de overdækkede træningsarealer
snart vil blive godkendt af kommunen. Desværre er
der pt. ikke økonomiske midler til at fjerne ”puklen”
på driving rangen, så vi kan se hvor boldene lander.
Resten af hovedområderne ligger tilfredsstillende.
Endnu engang tak for hjælpen.
Søren Casparij

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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Tast selv din score i Golfbox
Når du taster din score umiddelbart efter en tællende runde, får du
det rette handicap næste gang, du
udskriver et scorekort.
I vel 5 år har det været muligt for spillere selv at
indtaste resultater i Golfbox fra golfrunder via skærm
i klubben eller via PC derhjemme.
Efterhånden er det næsten alle spillere, der taster
selv og/eller får tastet via spil i Klubberne i Klubben.
Derfor spiller disse spillere altid i det rette handicap.
I årets løb har jeg registreret 20 til 25 spillere, der

benytter ”postkassen” i klubben og
dermed overlader til handicapudvalgets medlemmer at fortage indtastning af resultater.
Det er planen, at denne service ophører i løbet af
2018. Der vil dog være mulighed for at få dispensation, så scorekort stadigvæk kan afleveres i ”postkassen”.
Læs nærmere herom i Golfen nr. 1 i 2018.
Ole Willemann

Status på økonomien
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Side 1

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

TLF. 8655 4032
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Nyt fra

Greenkeeperne
Sæsonen er ved at være slut, og det har vel både været
en god og en dårlig sæson.
Dårlig fordi vi havde nattefrost indtil sidst i april,
hvilket ikke er godt for væksten.
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Vigtige datoer
7. marts 2018 kl. 18.30
– Informationsmøde nye golfere

God sæson fordi vi har fået meget vand, banen har
stået utrolig flot, men dårlig fordi vi nogle steder har
fået for meget vand. De steder hvor der står vand,
ligger der massive mængder af blå ler, så vandet ikke
kan trække væk. Det er en af de ting vi gerne vil gøre
noget ved i 2018.
Området ved green 18 er særlig hårdt ramt. Vi har
gravet ned til eksisterende dræn, og fundet ud
af at de virker, men at vandet ikke kan trænge
igennem det blå ler. Derfor har vi fyldt op med
drængrus for at få det til at trække vand. Vi
håber det er nok, ellers bliver det et noget større
projekt at fjerne alt det blå ler, der er i området.
I starten af juni stod vores vandpumpe af, og
vi kunne ikke vande greens i 14 dage. Vi har fået
det lavet, men har ikke brugt vandingsanlægget
meget, da det har regnet fra sidst i juli og til nu.
Greens ser fine ud i øjeblikket. Ingen svampeskader og vi satser på, at de kommer godt igennem vinteren.
Banen vil blive vendt ca. en uge før vedvarende
frost, så vi kan nå at vertidræne greens inden frosten.

24. marts 2018: Naturdag

8. april 2018: Åbningsturnering

9. april 2018: Generalforsamling

Greenkeeperne ønsker alle en god vinter, og håber
på et varmt forår.

22. april 2018: Golfens Dag
9
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Nyt fra kontoret
Ultimo november vil I som vanligt modtage jeres
årsopkrævninger for 2018. Hvis I har haft Fritspilskort i 2017 og ikke afmeldt kortet for 2018, vil
opkrævning for dette være med på årsopkrævningen.
Som altid modtager I én faktura med forfald
31.12.2017, men I er velkomne til at dele betalingen
i to rater. 2. rate forfalder 30. juni 2018.
Har du, mod forventning, ikke fået meddelt
kontoret eventuelle ændringer i dit medlemskab for
2018, kan jeg undtagelsesvis fortage ændringerne i
løbet af december. Ellers kan ændringer først foretages pr. 30. juni 2018.

Fra 3. februar 2018 til og med 20. februar 2018 vil
det være Niels Erik Hvillum eller Ellen Møller Kristensen der passer kontoret et par timer om dagen
– jeg holder ferie.
Til slut ønskes I alle en rigtig dejlig jul og et godt
2018.
Mange hilsner
Karen

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

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

Odder
Holsteinsgade 19
8300 Odder
Tlf. 8780 1266

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

Partnere

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

Advokater / fuldmægtig

I kontorfællesskab med

N. C. Strauss
Advokat (H)

Henrik Garlik
Advokat (H), M.A.

Niels Fjeldberg
Advokat (H)

Marita Susanna Hinge
Advokat (L)

Hans Kjellund
Advokat (H)

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

Rasmus Hedegaard
Advokat (L)

Thorkild Glavind
Advokat

Kristian Korshøj Jørgensen
Advokatfuldmægtig

Karina Bech
Advokat

www.straussoggarlik.dk

Advokatfirmaet Strauss & Garlik
– tidligere Advokathuset Odder
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Kursus

i de nye

Golfregler
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I forbindelse med de nye Golfregler der træder i kraft
pr. 1. januar 2019, planlægger man fra klubbens side
at afholde orientering / kurser i slutningen af sommer
og efterår 2018, således at medlemmerne vil være i
stand til at spille efter de nye regler ved sæsonstart
2019.
Tage Iversen

Nr. 2 2017

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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HCP årsrevision 2017
For 2. gang gennemføres ved årsskiftet en revision af
golfspillernes handicap. I reglerne hedder det ”handicaprevision”. Her bruger vi dog udtrykket ”årsrevision”, da vi synes, det er et bedre udtryk.
Revisionen gennemføres for alle golfspillere, der
har handicap 36 og derunder. For spillere, der er
kommet i handicap 36 eller derunder i årets løb gennemføres revisionen ikke.
Årsrevisionen tester om spillerens handicap er i
overensstemmelse med spillerens egne resultater på
golfbanen. Der laves en statistisk beregning af spillerens indtastede scores. Derved fremkommer et
interval, som spillerens handicap skal være indenfor.
Er der for stor afvigelse sker der en regulering af
handicap ved årsrevisionen.
For gruppe 1 med handicap fra 0 til 4,4 reguleres
med maksimum +/- 1. For gruppe 2 med handicap
fra 4,5 til 11,4 reguleres med maksimum +/- 2. For
øvrige grupper reguleres med maksimum +/- 3.
Resultatet af årsrevisionen kan ses på klubbens hjemmeside og på Golfbox den 1. uge i januar 2018.
Bemærk at spillere der har et lavere handicap ved
årets slutning end ved årets begyndelse, ikke reguleres
i handicap ved årsrevisionen.

✂
Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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Særligt interesserede henvises til handicapregler på
Dansk Golfs hjemmeside.
EGA handicap og årsrevision
Spillere, der har indtastet mindre end 8 tællende scores kan ikke deltage i årsrevisionen, da det ikke skønnes muligt at lave en rimelig statistisk bearbejdning af
færre data. Ligeledes vil spillere med færre scores end
8 miste deres EGA handicap og blive registreret med
”klubhandicap”.
De 8 scores kan dog være minimum 4 fra indeværende år og maksimum 4 fra sidste år.
Generhvervelse af EGA handicap kan ske ved at
registrere 3 scores fra tællende runder. (EDS-runder
og/eller turneringer).
Handicaprevision i årets løb
Spillere der af én eller anden grund mener, at deres
handicap er forkert, kan ved henvendelse til undertegnede altid få lavet en beregning, så handicap kontrolleres i forhold til spillerens aktuelle præstationer
på banen.
Registrering af scores (Det rigtige handicap)
Det er altid sjovest at spille golf, når ens handicap
er nogenlunde korrekt. Jo flere tællende runder en
spiller får registreret i Golfbox, jo rigtigere vil spillerens handicap være. Så spil EDS og indberet scores
i Golfbox sammen med de runder der eventuelt
spilles i klubturneringer og i runder med Klubberne
i Klubben.
Ole Willemann
Handicapudvalget
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Info-

møde for nye medlemmer
Informationsmødet i 2017 var en stor succes. Der mødte mere en 30 op, og selv om det var tidlig på
året, og indendørs i klubhuset, fik de en god introduktion, og over 90 % gik i gang ved sæsonstart.
Derfor kære medlemmer – prøv at lokke venner og bekendte med ud til informationsmødet,
ligesom I gjorde i 2017.
Informationsmødet bliver onsdag den 7. marts 2018 kl. 18.30

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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GTO
Vi kan i år se tilbage på en sæson, der har været lidt
af en rutsjebanetur. Dameholdet mødte i år stor modstand, og måtte i år tage til takke med en 4. plads i
deres pulje. Dette betyder, at holdet rykker ned fra 3.
Division til kvalifikationsrækken. Dog kan vi glæde
os over, at dametruppen så småt udvides med nye
unge aspiranter, som fra den kommende sæson vil
tage kampen op med de nuværende etablerede kræfter om spilletid.
Golfcafeen
På herresiden har Kvalifikationsrække-holdet været
sørger for
præget af en del udskiftning i årets løb, hvor mange
at du og din mave har det godt.
af de unge drenge har spillet sig til pladser på holdet.
Det har været en stor oplevelse for dem og til trods
Åbningstiden
for en placering som
nr. 4 i puljen, har holdet fået
Man. 11- spørg.
en enorm erfaring i Tir-søn
årets løb,
som de tager med sig
11-21.
ind i 2018-sæsonen. For 4. divisionsholdets vedkommende blev 2016 en sæson, som bød på en rutsjetur,
startende med Vidste
flotte sejre
af et par nederlag,
duefterfulgt
at cafeen
leverer
madsejre.
ud af Derfor
huset, ender holdet
og sluttende med
flotte
samt afholder festarrangementer
i huset.

på en 2. plads i puljen, og spiller derfor i 4. division
igen næste år. Holdet har, med deres præstation i år,
vist at selv når de er allermest presset, formår de at
præstere på et højt niveau, hvilket lover godt for den
kommende sæson. Førsteholdet for herrer spillede
sig sidste år for første gang i klubbens historie op
i 1. division. Prøvelserne viste sig desværre at være
for store for vores spillere, og efter endt gruppespil
placerede holdet sig på en 4. plads. Derfor må holdet
en tur ned i 2. division at vende igen. Slutteligt kan
nævnes at klubbens seniorhold næste år er at finde
i 3. division for seniorhold efter en 2017-sæson der
resulterede i en 3. plads i selvsamme division.
Vi har i årets løb leveret nogle flotte præstationer
individuelt. Mest nævneværdigt er Christian Nygaards 1. plads ved DM for Mid-Age-spillere. Udover
Danmarksmesterskabet til Christian, har vi også fået
en bronzemedaljevinder ved Årgangsmesterskaberne.

Du er meget velkommen til
at kontakte os og få et tilbud.
Tlf: 8654 5451 / 2094 5620
Mail: Golfshoppen@hotmail.com

Golf Team Odder’s sponsorer:

Golfshoppen

Odder Golfklub
Tlf: 86545451 / 20945620.

Ny sensommer mode til damer & herrer.
Alt indenfor udstyr & meget andet .
16

I butikken medio August
Åbningstider.
Man. lukket.
Tir-søn 11-17.

Tage Iversen
Holding
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STØT KLUBBENS
ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
Emil Elkjær formåede at blive en flot nr. 3 i sin årgang,
hvilket lover godt for fremtiden. Blandt de nævneværdige resultater er også Rasmus og Søren Linds præstationer på College i USA, hvor begge har udmærket
sig med en eller flere sejre i løbet af kalenderåret.

det betyder noget for din
og klubbens økonomi

Udover de flotte resultater har vi i GTO brugt en
del tid på at styrke sammenholdet – bl.a. ved en
”ryste-sammen-dag” i Aarhus i vinter, en træningslejr
til Lübker i foråret, samt med afholdelsen af Ryder
Cup mod Aarhus Golf Club, hvor 6 juniorer og 6
GTO’ere over to dage spillede mod tilsvarende spillere fra Aarhus. I år trak Odder sig sejrrigt ud, hvilket
vidner om en talentfuld juniorafdeling, som så småt
er på vej op i GTO-truppen samt et stærkt fællesskab
mellem klubbens spillere på tværs af årgangene.
Vi vil på GTO spillernes vegne sige en stort tak til alle
sponsorer, som gør det muligt for os at repræsentere
Odder Golfklub i toppen af dansk elitegolf og på
internationalt niveau. Der skal også lyde en stor tak
til alle spillere for deres store indsats i år. Vi glæder
os til 2018!
På vegne af GTO-udvalget
Rasmus Akstrup Wagtmann
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Efterårsstemning
Selv om efteråret har været vådt og koldt, så har solen
dog ind i mellem tittet frem.
Helle Hechmann har her indfanget, hvor smuk
banen kan tage sig ud, når solen kaster sit lys på
efterårsløvet.
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Udvidelse af træningshuset
og opførelse af et lynshelter
Der ligger i øjeblikket en ansøgning hos kommunen
om udvidelse af det overdækkede træningsareal øst
for det nuværende, og om samtidig etablering af
endnu et lukket trænerrum.
Endvidere har Henning Schriver tegnet et flot

lynshelter, som vi vil søge om tilladelse til at opføre
sandsynligvis ved hul 3/7/14. Vi håber, at kommunen snart reagerer, så vi kan være færdige inden
sæsonstart.

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

Maler
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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
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Begynderudvalget
2017-sæsonen har på ny været en sæson, hvor en
lang række af klubbens mange frivillige har ydet en
stor indsats. Der har i begynderudvalgets regi været
onsdagsturneringer hver onsdag - bort set fra de to
onsdage, hvor regnvejret gjorde banen uanvendelig
til golf. Og så har folkene bag U-teamet også arbejdet
med fastholdelse af nye medlemmer.
Vi har ved indgangen til 2017-sæsonen sagt velkommen til 48 nye medlemmer, som alle har været
igennem træningsaktiviteterne hos Christian, Jesper
og Frank.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om vi er lykkedes med at overbevise alle 48 om, at ”golf er verdens
fedeste sport”, men vi håber på, at 35 eller måske 40
af de oprindelige 48 begyndere vil være medlemmer i
Odder Golfklub, når vi starter 2018-sæsonen. Dette
er måske lidt for optimistisk, men fra besvarelserne fra
”Golfspilleren i Centrum” er der positive tilbagemeldinger på arbejdet med indslusningen af nye medlemmer. Nedenfor er der et par citater:

»Fantastisk modtagelse af trænere,
vejledere, andre nye spillere
og kontoret«
»Super opstart,
hvor man føler sig velkommen«
»Kunne ikke have fået
en bedre start på golfkarrieren«
»Stor ros til vejlederne«
22

Tilbagemeldingen fra begynderne fortæller dog, at
der også er forhold, der kan forbedres. Det drejer sig
blandt andet om den information, man modtager i
begynderforløbet, og så er der et ønske om, at klubben bliver bedre til at etablere kontakter indbyrdes
mellem nye medlemmer og mellem nye medlemmer
og klubbens nuværende medlemmer. Dette for at
begynderne så hurtigt som muligt kan få etableret et
netværk i klubben, som gør det muligt at finde nogen
at spille med. Begynderudvalget arbejder med alle de
gode forslag og ideer, der er afleveret.
Og oven i alt det positive kommer der et enkelt
BØVS: Der er flere begyndere, der i forbindelse med
de første runder på ”stor bane” giver udtryk for, at
klubbens ældre medlemmer måske har glemt, hvordan det var at være begynder. Her kommer der et
citat fra en af begynderne:
»Man skal virkelig passe på at gebærde sig
korrekt på banen. Man får virkelig skældud
af de gamle spillere, hvis man ikke spiller
tilstrækkelig hurtigt. Det er ikke noget, der
fremmer lysten til at komme for tit på banen«.
Der skal fra bestyrelsen lyde en entydig opfordring
til, at vi alle tager pænt imod alle nye medlemmer.
Dette er en forudsætning for at vi kan fastholde de
nye, og dette er igen en forudsætning for en fornuftig
økonomi i Odder Golfklub.
Og slutteligt lidt bonusinformation: Der er er spillet
1.391 runder som en del af onsdagsturneringerne i
2017-sæsonen – derfor en kæmpe STOR tak til alle
de utrættelige medlemmer af begynderudvalget, der
onsdag efter onsdag hjælper nye medlemmer ind i
Odder Golfklub.

DE BEDSTE HANDVÆRKERE
HANDLER I STARK

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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Juniorerne
Juniorudvalget vil gerne takke for en super sæson,
hvor vi har haft mange gode timer og aktiviteter i
løbet af året. Vi har haft 3 hold med i holdturneringen, U22A, U16D og U16C, hvor der blev spillet
mange gode runder, men også blev uddelt en del
lærepenge for vores yngste juniorer. Derudover har
der været frivillig deltagelse i kredsturneringer, og
vi har haft 5 juniorer med i JDT turnering, hvor
Philippe Andersen løb med førstepladsen i sin række
– super flot.

turneringer med god opbakning fra vores eliteafdeling og derudover en hel masse gode timer på banen.
Der har over året været super godt fremmøde til
træningerne. Vi har også set et lille ”boom” i antallet
af de mindste mini juniorer og generelt skal der lyde
en stor tak til vores trænere Nygge, Thorsøe og Emil.
Som traditionen byder, har vi haft sæsonafslutning
med vores stort anlagte Ryder Cup Turnering over
2 dage i efterårsferien. Selvom vejret ikke var helt
med os, så var det et par skønne dage, hvor Jesper
Thorsøe og USA for 2. år i træk
løb med sejren over Nygge og
Europa. Ligeledes blev kåringen
af Årets Juniorspiller afsløret –
stort tillykke til Luna Ahrenkiel
Pellegrino. Der var igen i år stor
opbakning fra juniorer og forældre til Ryder Cup – også en stor
tak til alle vores gode sponsorer.
Næste aktiviteter i junior afdelingen er ”Mens vi venter Turnering” den 24. december – vi
har hørt, at julemanden kommer
forbi igen i år J Derudover håber
vi, at vi kan få arrangeret noget
vintertræning i det nye år – mere
info følger.

Vi vil gerne fremhæve at Juniorugen igen i år var en
stor succes med over 30 juniorer tilmeldt og igen
super planlagt af Jesper Olesen med stor hjælp fra
Marit, Ellen, Leif og andre frivillige – tak for den
store indsats og vi er mange, som håber, at I er klar
igen næste år.
Af andre aktiviteter har vi haft overnatning i klubhuset med natgolf med selvlysende bolde, skolegolf
med besøg af 4. klasse fra Vestermark Skolen, fredags-

2018 sæsonen skydes i gang med en opstarts-weekend 6.-8. april, hvor vi allerede har booket WigWam
spejerhytte overfor Horsens Golfklub. Vi håber på
stor opbakning af både juniorer, forældre og bedsteforældre. Vi har plads til mange, og glæder os til en
super weekend så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Tak for mange gode timer i 2017
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Juniorudvalget

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
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Ladies Section
Mit første år som formand for Ladies Section er gået.
Når jeg tænker tilbage, ser jeg et år fyldt med seje
kvindfolk, der trodser utrolige vejrforhold tirsdag
efter tirsdag og kæmper sig rundt på banen.
Vejret i år har ikke givet os mange fordele, men heldigvis kan vi efterfølgende grine med de kvinder, der
skulle hentes ved hul 3, efter de søgte ly for tordenvejret på banetoilettet, ryste smilende på hovedet af
dem, der trodsede sne og slud i foråret og faktisk spillede ganske fornuftige runder. De tirsdage vi måtte
afblæse turneringer pga. torden, og alle de tirsdage
hvor regnen har stået ned i stride strømme. For disse
kvinder er det “ jo bare tirsdag i dag!”. Jeg har forelagt for Mens Section formanden, om vi til næste år
kunne bytte ugedag, men han er ikke helt modtagelig
for min charme! Endnu.
2017 har også stået i fornyelsens tegn. Til sæsonstart kunne vi præsentere en ny flot hjemmeside, som
bestyrelsen nu selv kan varetage arbejdet bag. Vi har
før været afhængig af ekstern hjælp og siger mange
tak for arbejdet til Hans Andersen og Henriette
Wagtmann.
Arbejdet med opdatering af hjemmesiden og fokus
på den optimale opsætning fortsætter i 2018.
Vi har i år tyvstjålet pointsystemet fra MS og oveni

indført Årets Lady
Golfer, som er den
endelige gennemgående turnering. Desuden kåres en Runner
up og yderligere 8 vindere.
I år tog Susanne Jensen pokalen
Årets Lady Golfer, stærkt forfulgt af Runner Up Pipi Madsen.
Resultater af hver tirsdagsturnering har man kunnet følge på
hjemmesiden.
3 ud af 4 venskabspokaler har
fundet sit hjem i Odder og står
nu og pynter i OG’s klubhus.
Vi har sagt goddag
til Stensballegård
LS som venskabsklub og på udebane
havde vi en pragtfuld match i strålende solskin. Desuden sidder hunden i lyserødt efter
en overlegen sejr i
Hunnematchen.

www.kontorhandel.dk

87-800-709
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Vores udflugt gik i år til Kellerspark Golf Klub. En
dejlig dag hvor 18 piger deltog, og så var der præmier
til alle fra vores sponsorer.
I den forbindelse vil vi gerne sende en stor tak til
alle vores sponsorer, som gør det muligt at berige
vores vindere (og nogen gange tabere) med super
flotte præmier. Vi er glade for jeres opbakning og
deltagelse til Gunstarter og vi ses igen i 2018.
I formandsberetningen på årsmødet havde jeg
skrevet et lille poetisk indslag, hvor jeg beskrev nogle
af de forskelligheder vi hver især bidrager LS med. Vi
er medlemmer, fordi vi elsker golfspillet, og om du er
elitespiller, motionist, ny eller gammel, skal der gives
plads til alle. Bestyrelsen sætter de overordnede rammer, og det er medlemmerne, der fylder ud. En gang

ringer hen over året og der er mulighed for at deltage
i en hyggelig udflugt til en udenbys golfklub. Hver
tirsdag i sæsonen spiller vi frit. Dog med undtagelse
af den første tirsdag i måneden hvor vi afholder Gunstart med efterfølgende fællesspisning i cafeen. Her er
der rig mulighed for skabe kontakter.
Er du kommende LS-medlem, så tjek vores hjemmeside ladies.oddergolf.dk
I 2018 vil bestyrelsen bla. arbejde videre med de
tiltag, som vi allerede har indført i år. Få “oplært” de
3 nye bestyrelsesmedlemmer på bedste vis. Vi vil se
på hvordan vi kan involvere flere medlemmer i klubbens velbefindende, have fokus på hvervning af nye
medlemmer, samt fortsætte vores pleje af sponsorer.
På vegne af Ladies Sections bestyrelse takker jeg af
for 2017 og ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.
Vi ses til en ny sæson med start omkring påske 2018.
Med venlig hilsen
Nana Krogh Kjeldahl

i mellem kan det blive nødvendigt med en Pytkasse,
men der skal også være plads til konstruktiv kritik
og debat.
Ladies Section er for alle +18 kvinder i hcp <45 som
finder et frirum i golfen. Vi har i 2017 været 65 medlemmer, som hver især yder deres for, at vi har en klub
i klubben. En klub hvor vi kan møde andre kvinder
med samme interesse i golfspillet, hvor vi kan grine
og have det sjovt, samtidig med at vi konkurrerer
med os selv og de andre. Vi deltager i Venskabsturne27
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Mens Section
De sidste runder golf i 2017 nærmer sig og i MS-regi
sluttede sæsonen sidst i september. Vi har i år været
4-5 flere medlemmer end i 2016, men kan sagtens
være flere, så kom med i 2018, kontakt gerne en fra
bestyrelsen eller se nærmere på vores hjemmeside!
Et af de faste indslag i årets løb er vores Bymatcher,
som gav flg. resultater:
• Hjemme Horsens: vundet 354-347
• Ude Skanderborg: tabt 323-353
• Ude Juelsminde:tabt 304-358

Årets Hunnematch blev tabt knebent trods “hjemmebanefordel”, så i 2018 er det vist på tide at få klædt
hunden i blåt igen efter et par år i lyserødt, det passer
ikke til en hanhund!
Årets weekendtur til Lübker blev afviklet med stor
tilslutning, dejligt vejr, god golf og masser af kammeratligt samvær. Vi har besluttet, at vi i 2018 søger
nye græsgange til vores weekendtur.
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Parhulspilsturneringen blev afsluttet i september –
vindere blev Per Thisted og Gerhardt Børlum over
Erik Hamannn Carlsen og Poul Henning Brixen.
Lars Tropp tog sig helt suverænt af titlen som vinder
af årsturneringen – tillykke til vinderne!

Midspar Cup, årets anden helt store oplevelse, blev
afviklet i Horsens. 18 mand fra toppen af årslisten
deltog i et fantastisk arrangement, hvor kammeratskab og samvær med andre herrespillere fra Horsens,
Vejle og Fredericia gør det til et attraktivt arrangement, som man gerne vil kvalificere sig til. Sportsligt
kunne vi ikke matche de andre, men vi satser på
revanche i 2018 i Fredericia. Middelfart Sparekasse
vil desværre ikke fortsætte deres sponsorat, og i inde-
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værende stund er der ikke fundet en ny sponsor for
turneringen. Hvis læsere af dette kunne have lyst til at
høre nærmere, eller hvis man kender nogle sponsorer,
der kunne være interessante eller interesserede, så
kontakt undertegnede.
Årets sponsormatch blev aflyst pga. vand på banen,
men vi havde nogle gode timer både til frokost og
om aftenen på Odder Park Hotel. Her skal der endnu
engang lyde et stort og rungende: TAK! Et par sponsorer er hoppet af i årets løb, et par nye er kommet
til, men vi kan sagtens være flere, så kontakt undertegnede, hvis det kunne have interesse!
Vi skal være en klub i klubben, hvor kammeratskab

og positivt samvær på kryds og tværs af alle vores forskelligheder kommer i højsædet. Vi skal holde en god
og positiv tone, så alle føler sig velkomne. Desuden
skal vi udvise fairplay og holde os til de til enhver tid
udstukne regler og anvisninger fra både MS-bestyrelsen og Odder Golfklub. Hvis man har spørgsmål,
kritik e.l., så kom med dem med det samme, så vi
kan handle på det, inden løbet er kørt. Bestyrelsen
er ikke ufejlbarlig, vi er stadig en flok frivillige, som

rent faktisk bruger mange timer på at få tingene til at
fungere, og som gør hvad vi kan for at give medlemmerne nogle gode oplevelser. Jeg vil opfordre alle til i
2018 at tage ja-hatten lidt oftere på. Se det halvfulde
glas frem for det halvtomme glas, samt måske i højere
grad fokusere på det vi har, i stedet for det vi ikke har,
så vi ikke trækker klubben, banen og hinanden ned i
det negative. Smid det i pyt-kassen engang imellem,
for meget af det der irriterer nogle af jer engang imellem, kan vi nok ikke gøre så meget ved alligevel.
Næste sæson barsler vi med et nyt initiativ. Vi vil
forsøge at lave en særlig par-turnering a la Super Six,
som skal foregå en lørdag eller søndag i april/maj.
Til slut vil jeg sige tak for sæsonen 2017 til vores
mange samarbejdspartnere:
• Odder Golfklub, Ladies Section, Karen, greenkeeperne, Henriette og personalet i caféen (meget stor
ros fra vores gæster!)
• Vores sponsorer, som er meget afgørende for at vi
kan holde det aktivitetsniveau vi gør, hvor man
får rigtig meget retur for det lave kontingent. Der
er en meget stor positiv tilbagebetalingsprocent i
form af præmier, tilskud til weekendtur, deltagelse
i og tøjpakke til Midspar Cup + diverse! Støt vores
sponsorer!
• Bestyrelsen, som arbejder hurtigt, professionelt og
ansvarligt, heldigvis har de tre andre sagt ja til at
fortsætte i 2018!
• Og ikke mindst: Tak til alle medlemmer i MS
Odder!
Jeg vil ønske alle medlemmer i MS og alle andre en
rigtigt glædelig jul, samt et godt nytår!
Frank Krogh Hansen
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Seniorklubben

i
F
a
t
e
P
y
n
a
n
n
e
D

Seniorklubbens medlemmer har nu påbegyndt ”vinkokken en dejlig frokost
tersæson 2017-18” efter den sidste normale sommed sigte på gode råvarer
merturnering den 25. oktober 2017. Dermed har vi
fra lokalområdet.
afviklet 25 turneringer i 2017 – 1 blev aflyst – med
Septembervejret viste sig fra den
kr. side den
fra barske
start den 5. april. Vi har afholdt 3 udflugter og 1
13., hvorfor udvalget traf beslutning om aflysning
venskabsturnering i årets løb.
med baggrund i udsigten til meget regnvejr på en
Medlemmerne har været meget aktive deltagere
bane, som i forvejen var meget våd. Vi skal vise
i alle turneringer,
som
igen
bekræfter,
at
der
er
stor
respekt for banen, og arbejde for at beskytte den
6 airbags, ABS, ESP med Hill Holder,
interesse for klubben
og vore aktiviteter.
bedst mulig under sådanne forhold.
5 sikkerhedsseler,
nakkestøtter
foran med anti-piskesmæld
og 19. april
Vores åbningsturnering
blev afholdt den
Som et nyt tiltag i 2017 har udvalget afholdt
ISOFIX-beslag.
2017 med et stort deltagerantal i fint vejr, og den
undervisning i regelstof flere gange i løbet af sæsonen
sidste sommerturnering var den 25. oktober med
med udvalgte regelområder til hver gang. Der har
efterfølgende generalforsamling.
været stor tilslutning, og undervisningen har haft en
Den første udflugt var til Norddjurs Golfklub i
varighed på ca. 20 minutter, og har fundet sted umidmaj måned med stort deltagerantal. Formanden for
delbart efter turneringsafslutningen. Undervisningen
Norddjurs bød velkommen, og vi fik god service af
har bygget på de mere ”basale” golfregler, og har til
TwinAir-motorer
medfint,
Start&Stop
lokale medlemmer.
Vejret var
banen i god stand
formål at skabe et bredere kendskab til golfreglerne
sparer benzin i bytrafikken. Dualdrive™
og en dejligservostyring
frokost i klubhuset
portionsserveret
til
hos medlemmerne. Initiativet er blevet rost af medmed city-funktion gør
hver deltager. Sidst
i juni havde
vileg.
udflugt nr. 2 til
lemmerne.
parallelparkeringer
til en
Give Golfklub under rimelige vejrforhold. Der var
Da Seniorklubben i højere og højere grad anvender
mange deltagere i udflugten, og efter turneringen
såvel hjemmesiden som golfbox, har udvalget afholdt
blev der serveret en stor, flot buffet med lækker mad.
et informationsmøde om emnet. Det havde ikke den
Vores 3. og sidste udflugt var til Stensballegaard i starstore interesse, da kun ganske få deltog. Det står lidt
ten af september. Vejret var – som det er i september
i disharmoni til de mange henvendelser fra medlemUanset om du er miljøbevidst, praktisk anlagt, bor i byen eller på landet, er mand, kvinde, ung, ældre, midt imelle
– ikke det bedste for golfere, men det blev alligevel en
mer om brugen af golfbox og betaling for deltagelse i
din nye bil, bør du opleve den nye Fiat Panda, når vi holder åbent hus i weekenden.
god turnering med pæne scores. I klubhuset serverede
udflugter m.m. På den anden side må det jo betyde,
at man har taget disse tiltag til sig og bare bruger dem.
Den 20. september afviklede vi turBrændstoføkonomi v. blandet kørsel 23,8 km/l. CO2-udledning: 99 g/km. Den
viste bil er med
ekstraudstyr.
neringen
”Slå
et slag” til fordel for
Kræftens Bekæmpelse i det mest fantasensommervejr.
ViJørgen
havdeDawall
et godt
& Sønner Ap
Valbystiske
Autoforum
A/S
Tangholm Hillerød A/S
Nellemann Roskilde A/S
Grønnevej
Spontinisvej
5
Frejasvej 40
Betonvej 1
fremmøde
til denne vigtige
sag, og141der
Virum
København SV
Hillerød
Roskilde
Åbningstider
Åbningstider
13.330 kr.,
er08sendt
tlf: der
45 85
06
tlf: 36blev
17 77indsamlet
77
tlf: 48 26 45 33
tlf: 46 75 51 24
reservedele og værksted:
salgsafdeling:
Åbningstider
Åbningstider
til Kræftens Bekæmpelse.
skal lyde 9.00-1
Mandag-torsdag
7.30-16.00 Der
Mandag-fredag
Ballevej 12-14
Telefon Toyota
86 54 30 00
reservedele og værksted:
salgsafdeling:
Fredag
7.30-15.30
Lørdag
Lu
8300 Odder
Telefon Fiat/Ford 86 54 15 11
en stor
til alle
medlemmer
for den 12.00-1
Mandag-torsdag
7.30-16.00
Mandag-fredag
9.00Ballevej
Telefonodder@toyota.dk
Toyota
86 54 30 00
Lørdag
og tak
søndag
Lukket
Søndag
Internet:12-14
www.probiler-odder.dk E-mail:
Fredag
Lørdag
L
8300 Odder
Telefon Fiat/
86 54 15 11
flotte indsats. 7.30-15.30
Lørdag og søndag
Lukket
Søndag
12.00Internet: www.probiler-odder.dk E-mail: odder@toyota.dk
Udvalget vil gerne understrege at vi

Pris:
99.993,-

Til hende, der bekymrer
sig om sikkerheden

Til dem, der bor i storbyen

HAR PLADS TIL ALLE SYNSPUNKTER – KOM TIL ÅBENT H

Ny

Eneste miljøcertificerede
værksted i Odder

Eneste miljøcertificerede
værksted i Odder
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i Seniorklubben har en regel om at man, ved gang
fra hul 13 til hul 14, skal følge vejen over bakken
eller gå/køre højre om bakken. Det er for vores egen
skyld, da det kan være farligt at forstyrre det hold,
der slår ud på hul 3, da en bold i hovedet ikke er til
at spøge med.
Vi havde en god generalforsamling med deltagelse
af 72 medlemmer. Under formandens beretning blev
der spurgt, om venskabsmatcher var et overstået kapitel, da der ikke var så mange medlemmer der deltog.
Et af svarene var, at det kunne skyldes at mange har
fritspilskortet, og derfor ofte spillede på de baner, der
også var venskabsklubber. Vi vil se på dette i udvalget.
På generalforsamlingen var der også valg til udvalget, da Jens havde valgt ikke at genopstille. Ny til
udvalget blev John Rodhe-Madsen. Velkommen til
udvalget, hvor vi vil glæde os til samarbejdet.
Udvalget vil gerne sige det ”gamle” rejseudvalg tak
for mange års virke og mange dejlige oplevelser. Vi

har fået et nyt rejseudvalg, og der venter en tur til
Belek i marts måned. Vi håber på stor opbakning
til de nye tur-guider. Velkommen til et spændende
arbejde.
Vi vil gerne takke medlemmerne for den gave,
vi modtog fra jer. Det er altid skønt, når man kan
mærke, at det arbejde vi laver, er taget godt imod.
En stor tak til Edith Iversen for den flotte tale i forbindelse med overrækkelsen. Tak for de smukke ord.
Vi vil fra udvalgets side sige Jens tak for en stor
indsats til gavn for Seniorklubbens medlemmer. Du
havde stor indflydelse på vores nye hjemmeside, og at
vi startede tilmeldinger via golfbox. Det er blevet en
stor succes, og medlemmerne har virkelig taget dette
til efterretning. Jeg vil gerne takke Jens for det gode
samarbejde i udvalget.
På udvalgets vegne
Hans Henrik Conrad

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Mandagspigerne
Endnu en sæson er ved vejs ende, som tiden dog går.
Vi har haft et forrygende år. Vi har igennem sæsonen fået 5 nye medlemmer og tilkendegivelse på, at
der vil komme 3-4 nye næste år.
Vi begyndte året med omkring 74 medlemmer, og
her ved afslutningen er det blevet til 79
personer.
Vores nye hjemmeside er nu helt færdig. Vi mangler stadig at tilføje nogle
billeder fra udflugterne. Det må jeg så
sige, at vi ikke helt har styr på endnu,
men det kommer.
Så jeg vil opfordre jer til altid lige
at tjekke vores hjemmeside en gang i
mellem.
Der har været meget nyt de seneste år
med tilmelding på Golfbox og betaling
via. netbank.
I det store hele går det godt, men stadig er der nogle af jer, der betaler, men
glemmer at tilmelde jer og nogle få, der tilmelder sig,
men glemmer at betale.
Det giver kassereren et lidt større arbejde. Jeg er
sikker på, det kommer til at gå meget, meget bedre
næste år. Alt nyt er svært!
Vi har haft en sæson med noget underligt vejr. Jeg
føler, vi knap har haft sommer, før sæsonen er slut. Vi
begyndte med en udflugt til Hedensted den 8. maj
med 38 friske piger. Vejret var nogenlunde, og banen
var i god stand. Vi havde dog en spøjs oplevelse, da
vi skulle begynde, indtil vi opdagede, at scorekortet,
vi havde fået udleveret, var til Odder Golfbane, men
pyt, det klarede vi. Jeg tror, de fleste nåede at få et
Hedensted – scorekort, inden starten på runden. Vi
er ikke sådan at slå ud!
Den 22. maj havde vi Henriette/pro turneringen
med 55 tilmeldte. En dejlig dag med spisning efter.
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Vi havde fået Christian til at sponsorere
nogle træningstimer. Der blev så efterfølgende trukket lod om gavekortene
blandt de, der ikke havde vundet, og
vores indtryk var, at det blev taget godt
imod. Gavekortene er blevet brugt.
Dejligt også med gavekort fra Henriette
med hjælp til det næste køb i shoppen.
Den 19. juni kom turen til Samsø, og
som sædvanlig var vejret godt med 40
tilmeldte. Den første eller måske den
eneste sommerdag i år. Vi kom i hvert
fald op på 25 grader.
Maden var dejlig som sædvanlig.
Marianne havde sørget for, at vi kunne få jordbær,
kartofler etc. med hjem. Tak for det Marianne.
Vi havde en skøn dag og regner med, at vi næste år
vil gentage succesen.
Så blev det sommerferie, eller skal vi måske kalde det
efterårsferie!
Den 22. august havde vi venskabsmatch med
Århus Golfklub.
Det var en meget, meget hyggelig dag med 34
tilmeldte. Vi vandt dog ikke i år. Det blev uafgjort
(Det var lidt sjovt). Den flaske Doktor Nielsen vi
havde med, videregav vi til Århus- damerne. Vi kan
stadig holde fanen højt. Næste år er det hos os, og
der vinder vi selvfølgelig. Maden var i den finere ende
og blev præsenteret af kokken. Den smagte forøvrigt
også godt.

Nr. 2 2017
· Udflugt til Samsø
· ”Slå et slag” turnering.

Samsøturen den 19. juni

Den 4. september: ”Slå et slag” (i år var det for
kuglerne). De skal jo også støttes.
Vi fik samlet 5.124 kr. ind.
Den 18. september var det så Golfexpertens
Turnering med 54 spillende piger. Jeg har fået
fortalt, det var en god dag med gavekort og
præmier.
Den 16. oktober afholdt vi turnering med sponsorpræmier givet af Kitte, Bog og Ide og
damefrisør Faust. En stor tak til dem.
Birtha skal også have en tak for alle de karklude,
der er blevet lavet til førstepræmier.
Igennem året har der gennemsnitligt været 40 personer til mandags-matchen.
Næste år bliver der også 1 udflugt (stedet ukendt
endnu). Herudover kan I regne med:
· Henriette/pro-turnering
· Golfexperten-turnering

Kontingentet bliver uændret 350,- kr.
Der bliver 1 flaske vin til 1.- præmien i A-, B-, og
C-gruppen, efterfølgende for hver 7. i hver række.
Det vil sige, at hvis der er mellem 11 og 14 i fx C
gruppen, vil det udløse en ekstra præmie. 10 eller
under udløser således ingen ekstra flaske.
Vi har i år haft en del ventetid ved hullerne. Det
har ofte skyldtes, at der har været pres på banen,
og at greenkeeperne selvfølgelig også skulle passe
deres arbejde. Dette har vi nu fået talt igennem
med greenkeeperne.

Vi har valgt fra næste år at bruge hul 11 evt. hul 10.
Hul 14 vil også blive brugt lidt oftere. Dette vil så
medføre, at 9 huls-pigerne skal starte ud 15 min.
senere (altså kl. 10.15). Så regner vi med, det kommer til at glide lidt bedre.
Jeg vil så slutte indlægget med at takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.
På bestyrelsens vegne
Birgitte Tosti Clausen
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v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder

2 11
v/ Jan Guldmann
Mobil 2012 7066
www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032

3 12

4 13

Tandlæge Helle Lund

5 14

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 16. februar 2018

www.oddergolf.dk

