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OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse
i velassorterede specialafdelinger:
Kolonial · Slagter · Isenkram · Café Galleria
Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager
Tekstil · Parfumeri · Kiosk

Saltvandsa

kvarie

Smagninger
Krogmodnet

Legerum til de små

på øl

kød

Masser af økologi

Vi sælger også vin på nettet - og har de skarpeste priser...

Togbane i

butikken

megavin.dk

Besøg også vores filialer –
Dagli’ Brugsen Gylling og Dagli’ Brugsen Hou
Byens mødested - ejet af medlemmerne i Odder
Bliv medlem - få store fordele og medlemstilbud

PÅ GOOGLE SER DU
KVICKLY ODDER

Nørregade 6 · Tlf. 87 80 28 00

UDSKRIV INDKØBSSEDDEL

BRUHN Grafisk ApS

billigdagligvare.dk

Odder Golfklub

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451
E-mail:
Hjemmeside:
Kontoret
Klubsekretær
Bestyrelse:

Privattlf.:

Privattlf.:

Job/mobiltlf.:
2381 0906

2145 1049
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:

E-mail: neh@oamail.dk

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

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

Nyt fra formanden

Privattlf.:

Job/mobiltlf.:

Pro/træner:
Christian Nygaard		
3110 3762
E-mail:
nygaardgolf@hotmail.com
Greenkeeper:
Max G. Hansen
6166 5008
6166 5008
E-mail:
imaxgreenkeeper@gmail.com
Café og Proshop:
Henriette Schødt		
2094 5620
E-mail:
oddergolfcafe@gmail.com
Klubsekretær:
Karen Frederiksen		
2680 8950
E-mail:
oddergolf@oddergolf.dk
Udvalg

Privattlf.:

Turneringsudvalg
Anne-Marie Vestergaard
E-mail:

Job/mobiltlf.:

3010 2202
3010 2202
amv@holst-law.com

Sponsorudvalg
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.

Af Niels Erik Hvillum, formand

Kære alle
Så er vi igen klar til et rigtig godt golfår, og vi håber
på en lidt bedre sommer end den, vi havde i 2017.
Lidt mere tørt og knapt så blæsende. Jeg har hørt fra
nogle af vores medlemmer, at det er svært at få tid på
banen, fordi der så ofte er optaget af Klubber i Klubben. Jeg vil derfor opfordre alle, der ikke er medlem i
en af disse klubber, og som har mulighed for det, til at
melde sig ind. Det kunne være hos: Mandagspigerne,
Ladies Section eller Mens Section, hvor jeg mener,
der skulle være plads.
Vi har nu fået byggetilladelse til udvidelse af
udslagshuset, og er gået i gang med at bygge. Der
skal også bygges et Lynshelter ude ved teestedet på
hul 14, så der ikke er så langt at gå for at komme i læ
ved tordenvejr.
Vi har i løbet af 2017 haft lidt problemer, fordi
nogle spillere ikke går gennem skoven, men rundt
om teestedet ved hul 3, når de forlader 13. green. Det
kan give nogle farlige situationer, hvis der kommer
en vildfarende bold. For at undgå at nogen kommer
til skade der, kan man vælge at gå højre om skoven,
hvis man ikke kan klare bakken gennem skoven.
Den første vigtige dag i 2018 er Naturdagen den
24. marts, hvor jeg håber mange vil møde op og
hjælpe med at gøre banen klar, så den står fin til
Åbningsturnering den 8. april. Husk at dem der kommer og giver en hånd med på naturdagen får første
runde den 25. marts.
Husk også generalforsamlingen den 9. april.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Næste nummer udkommer ultimo november 2018
Deadline: 5. november
3

Nr. 1 2018

Beretning 2017
Vi fik en fornuftig start på året, men havde lidt problemer med green på hul 12. Det lykkedes dog vores
keepere at få den i gang først på sommeren. Der var
også lidt pletter på nogle af de andre greens, men ikke
mere end de hurtigt kom sig, da der kom lidt varme.
Hen over sommeren og efteråret er der kommet så
meget vand, at jeg ikke kan mindes, det tidligere har
været så vådt. Det bevirkede også, at mange baner
rundt om os var lukket i lange perioder. Vi var dog
så heldige, at der kunne spilles på vores bane. Vi har
kun haft lukket 4 dage. Vores greens har stået flot hele
sommeren, og i skrivende stund står de stadig rigtig
flot. Så hvis vinteren ikke bliver lang og streng, skal
vi nok komme godt i gang her i 2018.
Bemærkninger i Golfspilleren i Centrum resulterede i to møder med repræsentanter fra medlemmerne.
Det ene om roughen og det andet om greens. Begge
møder resulterede i konstruktive forbedringsforslag.
I 2017 har vi ikke haft de store anlægsopgaver i
gang. Hul 11 blev gjort færdig, og på hul 13 og 4 er
der kommet nyt sand bunkerne. Vi fik også lavet nyt
54 teested på hul 9, og der er blevet drænet rundt
om dette teested, så der på sigt nok skal blive mere
tørt. Hen over sommeren er teestederne ændret fra
gul og rød (herre og dame tee), sådan at vi nu har
mål i stedet. Altså 54 og 47. Vi har også lavet en 36
til begynderne, så de kan få mere ud af deres spil. De

✂
Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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har haft svært ved at nå til green på de lange huller,
hvis de slog ud fra 47.
Som jeg skrev i min beretning i 2016, var vi underbemandet på keepersiden. Dette problem er nu løst,
selv om vi måtte sige farvel til Claus, har vi fået ansat
Niels Christian (NC), så vi nu har 3 uddannede
keepere og en elev. Jeg vil gerne rose alle keeperne for
deres store arbejdsindsats.
Vi har stadig en masse frivillige, som laver et stort
arbejde i klubben til gavn for alle. Uden dem kunne
det ikke lykkes at nå alle de ekstra opgaver, som der
er på banen og omkring klubhuset. Stor tak til alle.
Vores trænere har i år haft rigtig meget at se til
med begyndere og træning af os andre. De har dog
manglet plads, så de begge kunne undervise samtidig.
Derfor har vi besluttet at udvide de overdækkede træningsområder, så der bliver et nyt lukket udslagssted
til trænerne, og samtidig bliver der etableret 3 ekstra
overdækkede udslagssteder. Vi sendte ansøgning til
kommunen her i efteråret, men har endnu ikke fået
byggetilladelse, selvom kommunen havde lovet, at
den ville komme inden udgangen af 2017, men den
er kommet i januar 2018.
Af begynderne fra 2017 fortsætter 33 som fuldgyldige medlemmer i 2018. Jeg vil bede alle tage
godt imod de nye og hjælpe dem til at få nogle gode
runder golf på stor bane. Jeg vil også gerne takke hele
holdet omkring begynderne. Det samme gælder også
de mange, der bruger en onsdag aften med at hjælpe
på banen og støtte op om vores begyndere. Tak til alle
med håb om gode onsdage i 2018. Der skal også her
lyde en stor tak til u-teamholdet for jeres store indsat
med at hjælpe dem, der startede i 2015 og 2016 med
at komme ned i hcp.
Ved årets slutning havde vi 968 fuldgyldige medlemmer – lidt færre end ved starten af året. Men hvis
vi alle sammen gør en indsats for at få familie, venner,
bekendte eller naboer med til mødet for begyndere

Vigtige datoer
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24. marts 2018: Naturdag *)
den 7. marts kl. 18.30 i klubhuset og til Golfens Dag
den 22. april, skal vi nok komme over 1000 medlemmer i 2018.
Vi fortsatte i år med elektronisk nyhedsmail, der
som regel udkom op til en af vores turneringer. Der
har – på linje med sidste år – været en fin opbakning
til klubturneringerne i foråret, mens der har været
overvældende opbakning til turneringerne i efteråret, dog lige med Carlsberg herreturneringen og
Helseworld.dk/CRO ETAGE Centermode dameturnering som undtagelse. Om det skyldes vejret
eller andre faktorer vides ikke, men sponsorerne har
heldigvis ikke opgivet ævred og er med igen i 2018.
Vi vil forsøge at reklamere endnu mere for, at disse 2
turneringer er åbne turneringer, hvor man kan tage
venner og familie, der ikke er medlemmer af Odder
Golfklub, med.
Der har været 2 klubturneringer færre i 2017 end
i 2016. 1050 deltagere fordelt sig på 11 turneringer
– rigtig flot deltagelse! Udover klubturneringerne har
vi haft klubmesterskaberne og en turnering for de
frivillige hjælpere.
Klubmesterskaberne blev igen i 2017 en succes.
Mesterskaberne blev meget professionelt afviklet med
tiltag som spotter på banen og scoreregistrering for
hvert 3. hul og ved hulmesterskaberne for hvert hul.
Vi har i 2017 haft 4 potentielle turneringsledere
på som føl i diverse turneringer, og de er alle klar
til at tørne ud som turneringsleder i 2018. Der er
fra undersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum” desværre ikke kommet henvendelser fra medlemmer, der
kunne tænke sig at blive turneringsleder, men skulle
der være nogle, som gerne vil tage udfordringen
op, så kontakt Anne Marie Vestergård. Det samme
gælder baneservice, hvor vi også godt kunne bruge

8. april 2018: Montra Odder Parkhotel
Åbningsturnering *)

9. april 2018: Generalforsamling

22. april 2018: Golfens Dag
Fortsættes side 6
*) Vejrmæssige forhold kan flytte datoerne.
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lidt flere. 5 stoppede efter sæsonen 2016, så vi har
været underbemandet hele 2017. Baneservice bliver
generelt modtaget positivt ude på banen. Deres tilstedeværelse er med til, sammen med medlemmer og
gæster, at passe på vores dejlige golfbane.
Vi kan i år se tilbage på en sæson, der har været lidt
af en rutsjebanetur for Golf Team Odder. Dameholdet måtte tage til takke med en 4.-plads i år. På herresiden har kvalifikationsrækken været præget af en del
udskiftning. Med en placering som nr. 4 i puljen har
de fået enorm erfaring, som de kan tage med i 2018.
4.-divisionsholdet endte på en 2. plads i puljen, og
spiller derfor i 4. division igen i 2018. Førsteholdet,
som i 2016 spillede sig op i 1. division, klarede ikke
presset og må derfor en tur ned i 2. division igen i
2018. Vi håber de kommer op i 1. division igen i
2018. Klubbens seniorhold spiller videre i 3. division
i 2018.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle vores sponsorer, som har støttet op om vores GTO-spillere i
2017. Uden jeres hjælp ville vi ikke have kunnet give
vores spillere mulighed for at komme rundt i landet
og repræsentere Odder Golfklub.
Vi har stadig et godt samarbejde med Østjysk Golfring til glæde for dem, som køber fritspil-kortet. Det
er jo dejligt, at vi kan bruge andre baner, hvis vores
egen er optaget, og for kr. 915 skal der jo ikke spilles
mange runder, før de er tjent hjem.

Vi vil også her gerne takke formændene for Klubber
i Klubben for det store arbejde I yder, for at flest
muligt kan være en del af jeres klub.
Vores banesponsorer har været meget trofaste fra
2016 til 2017. To nye er kommet til, nemlig Tandlæge Helle Lund på hul 14 og Probiler på hul 4. Stor
tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere.
Uden jeres støtte ville det være svært at drive vores
klub, som vi gerne vil. Så kære medlemmer husk at
støtte vores sponsorer, når det er muligt.
Regnskabet er færdigt, og det er igen lykkedes at
undgå træk på kassekreditten, og der er, i lighed med
tidligere år, positive tal på bundlinjen. Det kan vi
godt være stolte over. Men overskuddet er desværre
ikke af en sådan størrelse, at vi kan bygge nyt klubhus
for det.
Jeg vil gerne takke vort personale for den store indsats i 2017. Stor tak til Max, Jannick, Rasmus, Niels
Christian, Steen, Karsten, Marianne og Karen. Jeg
vil også gerne takke Henriette og hendes personale
i Cafeen. Også en stor tak til Christian og Jesper for
indsatsen. Bestyrelsen vil også endnu en gang takke
alle de frivillige, som lægger et stort arbejde i klubben.
Tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i 2017. Der skal også lyde en stor tak til alle
medlemmer, fordi I støtter op om bestyrelsen og
Odder Golfklub.
Jeg ønsker hermed alle et godt golfår.

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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Nyt fra kontoret
Husk at 1. rate af kontingentet forfaldt 31.12.2017
– så det er nu, hvis det skulle være smuttet. Skulle
fakturaen have forputtet sig, kan du overføre beløbet
til reg. 8140 konto 6611 914 847.
Det er ikke længere muligt at ændre medlemskabstype for 2018.
Fritspil 2018
Fristspilskortet for 2018 er igen i år blevet faktureret
sammen med kontingentet, hvis man havde kortet i 2017 og ikke havde afmeldt det.
I lighed med sidste år udleveres der ikke
årstalsmærker til kortet – dette styres
elektronisk.
Ordningen med fritspilskort dækker
Skanderborg, Horsens, Himmelbjerget,
Juelsminde, Hedensted og Aarhus. Prisen i 2018 er kr. 915, og havde du ikke
kortet i 2017 kan det bestilles på oddergolf@oddergolf.dk

Jeg glæder mig til der igen kommer liv i klubhuset, og
ønsker jer alle en rigtig god sæson 2018.
Mange hilsner
Karen

Turneringer 2018
I skrivende stund er årets turneringer stort set på
plads.
Der mangler kun tilsagn fra enkelte sponsorer, og
i løbet af få dage vil den komplette turneringsplan
være oprettet.
Du kan følge den daglige status på turneringsplanen på klubbens hjemmeside.

Årsregnskab og budget:
Ligesom de tidligere år, vil regnskab, budget og
estimat blive lagt på hjemmesiden når de er klar.
Visitkort

17/02/09

17:56

Side 1

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

TLF. 8655 4032
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Nyt fra Greenkeeperne
Så står vi overfor en ny sæson, og vi glæder os til at
komme i gang.
Banen er blevet brugt flittigt her i vinter, hvilket
kan ses, men vi er bare glade for at I bruge banen
hele året rundt.
Muldvarpene bruger også
banen flittigt, og er aktive
som altid. Her skal lyde
en kæmpe tak til det
frivillige mulvarpehold.
Der er ved at blive bygget
et nyt trænings hus. Her
har de frivillige servicehold
og Frode været behjælpelige med arbejdskraft. Det sætter vi selvfølgelig stor
pris på. I er uvurderlige for Odder Golf Klub.
Nu venter vi bare på, at der kommer noget varme i
luften.

Tordenshelter
For at beskytte vore spillere i tilfælde af lyn
og torden, og for at minimere afstanden til
”ly for lyn”, har vi søgt om opførelse af en
10 m2 shelter bag teestedet ved hul 14.
Der skal gives dispensation fra skovbyggelinjen, så der kan godt gå lidt tid, inden
tilladelsen kommer, men lad os håbe det
bliver inden sommer.
Hilsen bestyrelsen og byggeudvalget
8
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Generalforsamling
Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
mandag den 9. april 2018 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 2018 og fastlæggelse af kontingent i 2019
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Rikke Mikkelsen og Søren Erik Nielsen.
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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GTO
2018-sæsonen står for døren, og det er en meget
spændende sæson vi går i møde i Golf Team Odder.
Efter 2017-sæsonen med blandede resultater, er
det nu tid til at bygge på de mange positive takter, der trods alt var til stede i det forgangne år.
For dameholdet skal der bygges videre på implementeringen af nogle af de nye og uprøvede kræfter, som
takter fra slutningen af sidste sæson med ind til starbegyndte at snuse til det at være GTO-damespiller i
ten af den nye. Hvis dette lykkes, er der helt bestemt
2017. 2018 byder også på en stor oplevelse for disse
muligheder for, at også dette hold kan kæmpe med
spillere, da man i Danmarksturneringen, bl.a. har
om topplaceringen i deres pulje.
trukket Great Northern.
For kvalifikationsrække-holdets vedkommende
For seniorernes vedkommende venter således også
venter en 2018-sæson, hvor mange nye og unge spilet spændende år. Truppen er småt i gang med en
lere vil præge holdet. Derfor drejer det sig i første
genopbygning, som forhåbentligt med tiden kan være
omgang om at få implementeret dem på bedst mulig
bidragende til en rejse op igennem divisionerne, hvor
måde, så de kan hente sig noget værdifuld erfaring i
man i den kommende sæson er placeret
i 3. Division.
det at være en del af et divisionshold.
Golfcafeen
Som det gør sig gældende for damerne
og
seniorerOgså de individuelle præstationer bliver interessørger for
ne, så venter der også herreholdene
at duenogutrolig
din mavespænhar det godt. sante at følge i den kommende sæson, og vintertrædende sæson. Dette skyldes bl.a. en lille udskiftning
ningen er godt i gang for nogle af spillerne i bestræi truppen over det seneste år, som Åbningstiden
gør, at der er en
belserne på at opnå gode resultater.
del nye og hovedsageligt unge spillere,Man.
som 11skalspørg.
til at
Der går ikke lang tid før, at truppen på ny samles til
repræsentere Odder Golfklub på mereTir-søn
jævnlig11-21.
basis.
diverse træninger, og vi igen får vores hyppige gang i
For 2. Divisionsholdet venter en sæson, hvor man
golfklubben, hvilket vi glæder os meget til.
skal forsøge at vende tilbage til landets næstbedste
Vidste
du at cafeen
række efter en ærgerlig nedrykning
i 2017.
Rasmus Wagtmann
leverer
mad
huset,
2. holdet i 4. Division skal forsøge at tage ud
deafgode
GTO-formand
samt afholder festarrangementer
i huset.

Du er meget velkommen til
Golf
Team
sponsorer:
at kontakte
os og fåOdder’s
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 .
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I butikken medio August
Åbningstider.
Man. lukket.

Tage Iversen
Holding

Odder
Holsteinsgade 19
8300 Odder
Tlf. 8780 1266

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

Partnere

N. C. Strauss
Advokat (H)

København
Havnegade 39
1058 København
Tlf. 8780 1266

Advokater

Henrik Garlik
Advokat (H), M.A.

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

I kontorfællesskab med

Susse K. Fraaby
Advokat (L)

Marita Susanna Hinge
Advokat (L)

Charlotte Jarland
Advokat

Kristian Korshøj Jørgensen
Advokat

Thorkild Glavind
Advokat

www.straussoggarlik.dk

Karina Bech
Advokat
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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
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Bestil et hjemmebesøg
af et firma, du kender,
og har vi leveret
kender vi jo også dig!
Vi servicerer det
Østjyske område.
Ring Vagn Christensen
7025 1188.

*GUVGFCOUICFG
*QTUGPU
Bang $CPI1NWHUGP
& Olufsen Horsens,
er en afdeling af Vagns
Radio
6NH 
JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
$CPI1NWHUGP
*GUVGFCOUICFG
*QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

www.bang-olufsen.com

Bliv synlig i lokalsamfundet

Rosensgade 15
8300 odder
tlf. 86 54 10 11
fax 86 54 10 97
annoncer@odderavis.dk
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Handicapstatistik 2018
Nedenfor vises oversigt over aktive medlemmer i
Odder Golfklub fordelt på handicapgrupper og
aldersgrupper. Statistikken er fra januar 2018. I tabellen er sammenligningstal fra januar 2017 og januar
2016.
Mens der ikke var nogen forskydning mellem 2016
og 2017, er der sket en ændring i 2018. I tabellen er
der 27 færre medlemmer i alt i 2018. I handicapgrupperne er der en forskydning fra gruppe 4 til gruppe 5
på ca. 20. Vi går altså lidt op i handicap. Fra gruppe
6 er der et minus på 24.

Ser vi på aldersfordelingen er det desværre i den mellemste gruppe fra 25 til 60 år, der er sket et fald på
25. Dette svarer stort set til frafaldet af medlemmer.
Ole Willemann
Formand Handicapudvalget

Aktive fordelt på køn og handicapgruppe. Januar 2018*
Handicapgruppe

2016

2017

Kvinder

Mænd

2018 i alt

2018 %

Gruppe 1: Under 4,5:

15

14

0

15

15

2

Gruppe 2: 4,5-11,4:

61

68

4

64

68

7

Gruppe 3: 11,5-18,4:

171

164

19

140

159

16

Gruppe 4: 18,5-26,4:

247

247

60

168

228

24

Gruppe 5: 26,5-36:

334

327

161

186

347

36

Gruppe 6: Over 36:

170

174

88

62

150

15

Medlemmer i alt:

998

994

332

635

967

100

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe*
Aldersgruppe

2016

2017

Kvinder

Mænd

2018 i alt

2018 %

74

71

8

65

73

7

25-60 år

367

360

93

242

335

35

Over 60 år

557

563

231

328

559

58

I alt:

998

994

332

635

967

100

Under 25 år

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem
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DE BEDSTE HANDVÆRKERE
HANDLER I STARK

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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Tast

selv din score

Siden golfklubbens start har spillerne kunnet lægge
scorekort i postkassen i klubhuset. Frivillige har så
tastet scoren ind i et system. I starten var det et hjemmelavet system. Resultaterne blev revideret en gang
om ugen, skrevet på papir, sat i en mappe og hængt
op i klubben. Spillerne kunne så slå op i mappen for
at se det aktuelle handicap. Senere tastede vi, det vil
sige Handicapudvalgets medlemmer, scoren ind i
Golfbox, ligeledes en gang ugentligt.
I de senere år, hvor vi spiller EDS meget oftere,
taster de fleste spillere selv deres score ind i Golfbox.
Enten på skærm i klubben eller på PC derhjemme.
Hvis skærmen bruges, kan markør godkende med det
samme. Scorekort fra Klubberne i Klubben tastes ind
i Golfbox af deres egne repræsentanter.
Der er nu en lille gruppe tilbage, der stadig mener,
at man får den bedste registrering ved at putte scorekort i postkassen og lade handicapudvalgets medlemmer sørge for indtastning.

og spillere, der har spillet EDS på baner uden for
Danmark.
Derimod ophører servicen i løbet af 2018 for
alle andre spillere.

Denne service fortsætter for spillere, der ikke selv
må taste scores ind i systemet. Det gælder for
spillere i handicapgruppe 1 (handicap under 4,5)

Med venlig hilsen
Handicapudvalget

Vi vil bruge de første måneder af året som en overgangsperiode, hvor spillerne efterhånden kan vænne
sig til at taste selv. Det tager ca. 2 minutter ekstra på
en runde på 3 til 4 timer, og det er ikke sværere end
at bestille en tid i Golfbox.
Vi mener dog, der bør være visse muligheder for
dispensation. Det kan være på grund af alder, for
eksempel for spillere over 80. Eller for andre, der har
et væsentligt argument. Du skal blot henvende dig til
Handicapudvalget med din begrundelse. Så kigger
vi på sagen. Har du behov for hjælp kan din markør
sikkert hjælpe. Ellers gør vi det også gerne.
Med håbet om en rigtig god golfsæson. Og husk
at spille EDS.

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Begynderudvalget
Solen står nu lidt højere på himlen, dagene bliver
længere, og forhåbentlig begynder græsset også snart
at gro – vi nærmer os med små skridt starten på en ny
og spændende sæson i Odder Golfklub.
Begynderudvalget har – når du læser dette indlæg
– afholdt det første indledende møde med henblik
på at forberede aktiviteterne i den kommende sæson,
og som det sikkert er de fleste bekendt, har vi i
Odder Avis og i vores interne nyhedsmail annonceret
informationsmødet den
7. marts. Vi skulle
gerne ”friste” en
række nye potentielle medlemmer
på besøg, og dette
da klubben i almindelighed og begynderudvalget i særdeleshed har en opgave
med at sikre, at antallet af nye medlemmer
opvejer den afgang, der

din golfkl
ub behøve
r

dig

naturligt er, når vi kigger på alderssammensætningen
blandt klubbens medlemmer.
Indlægget må på ingen måde opfattes som en klagesang og en fortælling om, at vi har et dramatisk fald
i medlemsantal, men det er et faktum at 25, 40 eller
måske 50 nye medlemmer med den dertilhørende
betaling af kontingent, vil kunne give klubben et dejligt økonomisk råderum, da der jo kun er få variable
omkostninger forbundet med en
(beskeden) forøgelse af antallet
af medlemmer.
Der skal derfor vedvarende
lyde en opfordring til, at alle
i klubben giver en hånd med
i forhold til at løse opgaven
med at sikre et stabilt medlemsantal.
Derfor opfordres alle til at
fortælle den gode historie om
golfspillet, og alle de gode
oplevelser, der er forbundet
med et medlemskab i Odder
Golfklub. Gå ud blandt
naboer, venner, familie og
arbejdskollegaer og fortæl
om golfspillet. Henvis alle
interesserede til at kigge
forbi Karens kontor – og
det er på ingen måde et problem, hvis
en henvendelse fra et nyt medlem kommer et stykke
tid ind i sæsonen. Begynderudvalget sikrer nemlig
i samarbejde med vores trænere, at vi kan igangsætte nye begynderforløb, så snart der er tilstrækkelig
mange interesserede.
OG HUSK I ØVRIGT AT VI HAR GOLFENS
DAG SØNDAG DEN 22. APRIL
17
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Handicaprevisionen 2017
Handicaprevision for 2017 er gennemført og alle,
der er med i revisionen har fået besked fra Golfbox.
Revisionen i 2017 blev gennemført efter samme
regler som sidste år. Det vil sige at golfspillerens registrerede scores bliver behandlet statistisk og resultatet
heraf sammenlignet med spillerens aktuelle handicap.
Resultatet for den enkelte spiller kan ses på Golfbox
i spillerens scorearkiv. For nærmere information om
handicaprevisionen, se klubbens hjemmeside eller
GOLFEN 2 i 2017.

I tabelen til højre er der vist et sammendrag. Det ses
at der er meget få forskydninger i forhold til 2016.
Medlemmer med 3 eller færre registrerede scores
i 2017 er ikke revideret og har fået handicapstatus
”KLUBHANDICAP”.
Medlemmer med 7 eller færre registrerede scores
de sidste 2 år bliver heller ikke revideret og handicapstatus for disse spillere ændres ligeledes fra ”EGAHANDICAP” til ”KLUBHANDICAP”.

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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Handicaprevision 2017
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.
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.
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.
Medlemmer reguleret -3
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for højt.
Medlemmer reguleret -2
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for højt.
Medlemmer reguleret -1
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for højt.
Medlemmer der ikke er blevet reguleret
Revisionen har vist at medlemmets handicap er retvisende.
Medlemmer reguleret +1
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for lavt.
Medlemmer reguleret +2
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for lavt.
Medlemmer reguleret +3
Revisionen har vist at medlemmets handicap er for lavt.
Medlemmer der er blevet manuelt reguleret
Medlemmer i denne gruppe er blevet manuelt reguleret og falder
derfor uden for årsrevisionen
Alle medlemmer inkluderet i årsrevisionen
Kun medlemmer med hjemmeklub her og med max. handicap 54
er blevet inkluderet i denne årsrevision.
Medlemmer reguleret i eller til handicapgruppe 1

Nybolig Odder

2016

2017

213

222

24

11

16

15

0

0

0

2

2

3

488

482

29

49

20

16

26

19

0

0

818

819
1

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

Rådhusgade 2 • 8300 Odder
Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566
E-mail: 8300@nybolig.dk

www.nybolig.dk
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Mandagspigerne
Golfsæsonen 2018 er lige om hjørnet og forhåbentlig
med bedre vejr end i 2017.
Vi har opstart den 9. april kl. 8.45 (scorekort afleveres senest kl. 8.25) med 18 hullers stableford. 9.
hulspiger opstart kl. 10.45. Efter spil venter Henriette
med ostemadder og kaffe til os.
Årskontingentet er stadig 350 kr. og 9. hulspigerne 200 kr. Beløbet kan indbetales på konto 19445368185991 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 indmeldingsblanket, som ligger på Mandagspigernes hjemmeside.

Hvis tidligere medlemmer melder fra, eller undlader
at tilmelde sig, vil de, der står på ventelisten, blive
kontaktet senest den 30. april.
Ventelisten fra året før er gældende, og man optages
efter rækkefølgen på ventelisten.
Der er handicapbegrænsning på 45 for nye medlemmer.
Vores turneringsplan er næsten færdig og vil blive
lagt ind på hjemmesiden inden turneringsstart.
HUSK at se på hjemmesiden jævnlig. Alle nyheder
med mere vil I kunne se her.
Arrangementer som ligger fast
på nuværende tidspunkt:
• Udflugt til Horsens
den 7. maj
• Udflugt til Samsø
den18. juni
• Sommerafslutning
den 25. juni
• Opstart efter sommerferie den 30. juli.
• Venskabsmatch med Århus den 20. august. I år er
det hos os det foregår.
• Afslutning med generalforsamling bagefter den 29.
oktober.
• Julefrokost med 9 huls Texas den 3. december.
Bestyrelsen glæder sig til at se alle igen, og vi håber på
en god sæson med mange gode golfrunder, hyggelig
samvær og bedre vejr end sæson 2017.
På bestyrelsens vegne
Birgitte Tosti Clausen
Bestyrelsen:
Bente Gustafson, Marianne Lienhøft, Lisbeth Rasmussen, Merry Berggren, kasserer, Margit Nielsen,
sekretær, Birgitte Tosti Clausen, formand
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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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Seniorklubben
Vi har nu spillet vintergolf i en længere periode. Det
har været med en del regn og blæst, men også med
en periode med frost, og i skrivende stund er der 31
seniorer ude på banen i 3 graders frost. Det er en
virkelig flot opbakning, når vejret er til at spille i. Vi
har haft en fin deltagelse fra VL1, og det er vi meget
glade for. Det er en god måde at lære ventelisten at
kende på.
Når vinterbanen er frossen, giver det udfordringer
i spillet på flere måder. Bolden springer ofte ukontrollabelt, og indspil til green er næsten uberegnelig.
Vores vintergreens er små, og når frosten er gået i
jorden, vil bolden absolut ikke blive liggende, der
hvor vi ønsker det.
Vintergolf giver motion, røde ører og næse, og en
masse frisk luft. Det er sundt.
Vi fortsætter med vintergolf indtil den 28. marts
2018.
Vores sommerprogram er ved at være klar, og bliver
lagt på hjemmesiden efter næste udvalgsmøde. Vi
starter med åbningsturnering den 4. april 2018, og
der er planlagt 3 udflugter samt vores venskabsturnering i Odder med Skanderborg.
Udvalget arbejder på en ny elektronisk indmeldelsesblanket, som gerne skulle gøre det nemmere for
klubbens medlemmer. I kan se vores arbejdsoplæg
på hjemmesiden, men den kan ikke benyttes før der
skrives om det på hjemmesiden. Der kommer en
ny databeskyttelseslov i maj 2018, og det skal vores
hjemmeside også tage hensyn til. Det kan give os et
par hovedbrud, men vi vil gøre det så rigtigt som
muligt. Det er vigtigt at du som seniorklubmedlem
holder dig ajour med vores tiltag på hjemmesiden,
som er den hurtigste kommunikation til jer.
I 2017 spillede vi i en periode ”nærmest flaget” på
3 huller. Det var et ønske fra medlemmer, og samtidig
gav det mulighed for lidt større antal vindere. Det
var desværre forbundet med en del ekstra arbejdsop22

gaver med flag, målebånd og resultatskema for både
turneringslederen og spillerne. Af den grund blev det
besluttet, at vende tilbage til vores oprindelige plan
med ”nærmest flag” på 2 huller. Ved samme lejlighed
valgte vi også at spillere, der har samme pointsum,
som den spiller der havner på den sidste præmieplads,
også skulle modtage en flaske og ikke kun et klap for
den fine præstation.
Der kommer væsentlige ændringer i golfreglerne,
og de nye regler træder i kraft i 2019. Seniorklubben
har i 2017 afholdt møder med gennemgang af de
mest basale golfregler. Det er vores indtryk, at der
er stor tilfredshed med dette initiativ. I det omfang
det er muligt, vil Seniorklubben igen i 2018 afholde
møder med orientering om de nye regler. Læs mere
herom på hjemmesiden senere på året.
Det er vigtigt for os i udvalget at fastholde den
gode stemning og det hyggelige samvær om onsdagene, og vi må samtidig ikke glemme den konkurrence der er i golfspillet. Det er derfor vigtigt at vi
alle spiller efter de samme regler og kender reglerne,
der er gældende på spilletidspunktet. Det var dejligt
at se den store opbakning, der var til de forskellige
regelgennemgange, hvilket vi håber, vil gentage sig,
når vi kender lidt mere til de nye regler, og vi er klar
til at formidle dem til jer.
På udvalgets vegne
Hans Henrik Conrad
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Juniorerne
Vi glæder os i junior afdelingen til at komme i gang
med den nye sæson.
Vi vil gerne skyde 2018 sæsonen godt i gang, og
har i år arrangeret en opstartsweekend 6.-8. april ved
Horsens i Wigwam spejderhytten. Turen er for alle
juniorer og familier – både dem med et registreret
hcp. og også for dem der ikke har et hcp. endnu.
Turen skal være med til at ryste juniorer og familier
endnu bedre sammen. Og selvfølgelig skal vi ud at
spille en masse golf, hygge og meget andet.
Der er plads til mange, så vi håber på god
opbakning.
Vi er så heldige, at Jesper Thorsøe igen i år skal
være træner for vores juniorer og Jesper starter
sæsonen med en gang vintertræning søndag den 25.
marts. Mere info følger.
Træningen starter officielt i uge 15 – for Team Rød
den 9. april og Team Grøn/Team Mini den 10. april.

Maler

Træningstider bliver de samme som tidligere år:
Team Rød
16.30-17.30 Mandag
Team Mini
16.30-17.30 Tirsdag
Team Grøn
17.30-19.00 Tirsdag
Vi er i fuld gang med at planlægge 2018 sæsonen
og er ved at planlægge et opstartsmøde i løbet af
April. Men hold øje med facebook/hjemmeside for
2018 kalender med datoer og mere information om
Fredagsturneringer, Junioruge, Overnatning i Klubhuset, Tur til Made in Denmark, Holdturneringer og
meget mere.
Vi ses i golfklubben
Mvh.
Juniorudvalget

Murer Tømrer
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Udvidelse af træningsfaciliteter

Så har vi modtaget vores byggetilladelse, og vi kan
starte udvidelsen af vores træningsfaciliteter.
Fremover bliver der to lukkede træningspladser. En til hver af vore trænere. Derudover vil der
være fire overdækkede måtter. Så nu er der ingen
undskyldning for ikke at træne i regn, slud og blæst.
Hilsen bestyrelsen og byggeudvalget

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

.
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- Bliv en del af Feriepartner
Danmarks største sammenslutning af
selvstændige og lokale udlejningsbureauer
- Kontakt os gerne for en uforpligtende
snak og et udlejningstjek på
tlf.: 87 80 26 00

ER

D

te

Få de førs

OD

···

Vi søger sommerhuse
til udlejning

DE

Feriepartner Sommerhusudlejning

tationen og tilmelding på LS’ hjemmeside. Vi håber
at se rigtig mange af jer.
Vi har i år ikke de store ændringer til sæsonens
program, men arbejder stille og roligt bag kulisserne
for at skabe de bedste vilkår for klubben. Vi tænker
tanker om at lave små indspark, der vil sætte fokus
på visse områder af golfspillet. Vi har et medlem til
at gennemgå vores vedtægter, og så arbejder vi videre
på at gøre vores hjemmeside så fyldestgørende som
muligt, så det altid er nemt at finde svar, et telefonnummer, tidspunkter, spilleformer m.m.
Hen over vinteren har vi været i gang med at planlægge sæsonens turneringsplan og øvrige aktiviteter.
Dette har blandt andet taget sit udgangspunkt i et
rundsendt spørgeskema til nuværende LS-medlemmer. Tæt på 75% af klubbens medlemmer besvarede
skemaet, og det er et rigtig godt udgangspunkt at
arbejde videre med. Dette tyder heldigvis på meget

I

N

Ladies Sections bestyrelse byder velkommen til sæson
2018 tirsdag den 10. april med 9 hullers Texas Scramble. Her efter er der spisning og infomøde i cafeen.
Der er ingen forhåndstilmelding til denne dag. Bare
mød op i god tid, bliv sat på en bold og lad os sammen skyde et godt år i gang.
2018 byder på et år med forhåbentlig rigtig godt
vejr. Torden, regn og vind prægede sidste års sæson, så
vi piger har fortjent sol, varme og gode vindforhold.
Er du nyt medlem i 2018 byder vi dig hjertelig
velkommen og glæder os til at lære dig at kende.
Som nyt medlem kan du få tilknyttet en mentor
i en opstartsperiode. Mentoren vil skabe tryghed
samt vejlede dig i de regler, som vi er omfattet af.
Det er også muligt for nye medlemmer med løbende
indmeldelse i sæsonen. Tilmelding skal ske til vores
kasserer. Tilmeld dig gerne snarest, så modtager du
også vores nyhedsbreve inden start.
Vi tilstræber at gøre tirsdag til “Din dag” i et
socialt miljø, hvor golfen er omdrejningspunktet.
Din indsats er yderst vigtig for at skabe hyggen og
for at danne den klub i klubben, der gør “Din dag
til Vores dag”.
Tirsdag den 13. marts kl. 18:30 har vi hyggeaften
for nye og garvede medlemmer i LS. Se venligst invi-

-J U E L S M

Vores lokale kontorer:
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Odelsgade 36, 7130 Juelsminde
Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft
Langgade 11, Tranebjerg, 8305 Samsø
www.feriepartner.dk
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dedikerede medlemmer, som vil det bedste for klubbens velbefindende.
Trivsel, klubtøj, fest, udflugt og en større klubmatch var blandt nogle af de stillede spørgsmål, og
her har bestyrelsen taget fat i at udarbejde en plan
for udvikling af disse aktiviteter. Vi har blandt andet
fået tilbud på nyt klubtøj, nedsat et udflugts- og
festudvalg, fået snakket om hvordan vi hverver nye
medlemmer og tager hånd om de “gamle,” samt
meget andet, som I vil blive informeret om gennem
nyhedsbreve og på vores opstartsdag.
Vi har som skrevet fået nedsat henholdsvis et ad
hoc fest- og udflugtsudvalg, som vil tage sig af at
arrangere begivenheder i hver deres genre. I skrivende
stund har udflugtsudvalget planlagt en endagstur til
Samsø den 14. april med afgang fra Hov kl. 7:00.
En udflugt først på sæsonen, som kan ryste os sammen og danne god grobund for resten af året. Disse
udflugter giver rig mulighed for at lære hinanden at
kende og hygge sig sammen om det, som vi alle godt
kan lide.
Vi tager i år hul på den 25. sæson i LS. Vi har i
bestyrelsen bestemt, at vi venter med at fejre vores 25
års jubilæum til 2019, og vi håber at festudvalget til
den tid vil tage det med i deres planlægning.
Vi har rigtig gode sponsorer, som fodrer os med
flotte præmier hver tirsdag. Vi sender dem en stor
tak, og heldigvis har de fleste sagt ja til den kom-

mende sæson. Vi har et par enkelte, som har valgt
at stoppe, men heldigvis har nye sponsorer allerede
meldt deres ankomst. Vi har dog stadig ledige huller
til et par nye sponsorer, og vi udlover derfor 1 greenfeebillet til Odense Eventyr Golf til det medlem, der
skaffer os en ny sponsor. Der er 2 billetter i spil så
først til mølle. Henvendelse med oplysning om ny
sponsor til Carina som er sponsoransvarlig.
LS byder alle nye sponsorer velkommen og håber
at se jer til en Gunstart, hvor I har muligheden for at
fortælle om jeres produkt.
Vores hjemmeside ladies.oddergolf.dk er et kig
værd, og vi håber, at I alle vil bruge den flittigt i den
kommende sæson. Det er her alle nyheder, reminders, rettelser, svar m.m. kan findes. Desuden bruger
LS-bestyrelse også “Pingvinklubben” på Facebook til
bl.a. reklame for vores sponsorer. FB-gruppen er for
alle kvindelige golfspillere i Odder Golfklub.
Bestyrelsen glæder sig til at hilse på jer alle tirsdag
den 10. april. På glædeligt gensyn.
På vegne af bestyrelsen
Nana Krogh Kjeldahl
Formand

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Mens Section
Jubilæumssæson 2018
(25 år)
Mens Section byder tidligere og ikke mindst nye
medlemmer velkommen til den nye sæson 2018 med
opstart torsdag den 29. marts (Skærtorsdag) 2018.
Vi vil i bestyrelsen arbejde for at få endnu flere nye
medlemmer i MS, så vi fortsat kan være en klub-iklubben, hvor mænd i alle aldre kan få mulighed for
at prøve kræfter med ligesindede, og så kan man jo
sige, at man går fast til golf om torsdagen.
Hvis du læser dette i Golfen nr. 1. 2018 og gerne
vil vide mere om hvad Mens Section er, så kig ind på
vores hjemmeside, hvor vi forsøger at lægge invitationer, nyheder eller gode historier ud. Ligeledes ligger
vores flotte program for 2018 der også. Gå evt. ind
via klubbens hjemmeside – Klubber i klubben, eller
søg direkte på mens.oddergolf.dk. Her kan du også
se resultater og stillinger. Vi har vores egen gruppe
på Facebook, dog kun for medlemmer, som er en
kæmpe succes. Hvis du er medlem i MS, men ikke er
med i Facebookgruppen endnu, så søg på Facebook
efter: Mens Section Odder Golfklub, så er du så godt

som med! Hvis ovenstående giver anledning til flere
spørgsmål, så er man altid velkommen til at kontakte
en fra bestyrelsen.
Vores 25-års jubilæum her i 2018 skal fejres. Det vil
vi forsøge at gøre ved at lave en særlig turnering på
et tidspunkt i løbet af sæsonen. Det skal være en turnering, hvor det sociale og hyggen er i højsædet, og
medlemmerne vil høre nærmere, når vi er lidt længere
fremme med forberedelserne.

www.kontorhandel.dk

87-800-709
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Spar Nord Cup er navnet på årets Østjysk Mesterskab
for Herreklubbers turnering, som afvikles i Fredericia
den1. september. Det er lykkedes at få Spar Nord
til at støtte vores turnering med 25.000 kr. i 2018.
Det er en engangsforeteelse, da pengene kommer fra
deres fond. Men det giver lige de involverede klubber
et pusterum og mere tid til forhåbentligt at finde en
længerevarende og fast sponsor/partner. Så derfor er
du stadig velkomne til at melde dig på banen, hvis
det var noget for dig at gå ind i, eller hvis du kender
nogle, for hvem det kunne være interessant! Men årets
turnering er reddet! Desværre har Horsens trukket
sig fra arrangementet, men i de tre øvrige klubber,
Odder, Fredericia og Vejle, er der stor enighed om at
fortsætte, da det prioriteres højt af medlemmerne i de
respektive klubber. Der arbejdes også på at få en ny
klub med som erstatning for Horsens.

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

I år har vi fået forhandlet os frem til et godt tilbud på
en weekendtur fra Royal Oak. Det skulle også gerne
tilgodese de medlemmer af MS, som har haft problemer med den fysisk meget krævende bane i Lübker de
sidste par år. Royal Oak er meget nemmere at gå, men
udfordringerne er alligevel rigeligt store til spillere på
alle niveauer. Banen er jo bl.a. kendt for sine meget
store, kuperede og hurtige greens. Ud over at spille
golf på en fantastisk bane, så bliver prisen også billigere end de sidste to år, nemlig 1.295,- kr. Så reserver
den 23.-24. juni, så vi igen kan komme på herretur!
Ovenstående kan jo ikke lade sig gøre uden medlemmernes og vores fantastiske sponsorers opbakning
og hjælp, så kom til månedsafslutningerne, spred
budskabet og inviter nye medlemmer, giv en hånd,
tag med på tur og giv i øvrigt ris og ros til os i bestyrelsen. Vi vil forsøge at gøre det til noget særligt at
være medlem i MS!
Frank Krogh Hansen
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Banesponsorer
1 10
Visitkort

17/02/09

17:56

Side 1

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 5. november 2018

www.oddergolf.dk

