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Krogmodnet kød

Masser af økologi

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 
i velassorterede specialafdelinger:

Kolonial · Slagter · Isenkram · Café Galleria  
Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager  
Tekstil · Parfumeri · Kiosk
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OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Nørregade 6  ·  Tlf. 87 80 28 00

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 

Besøg også vores fi lialer – 
Dagli’ Brugsen Gylling og Dagli’ Brugsen Hou 

Byens mødested - ejet af medlemmerne i Odder
Bliv medlem - få store fordele og medlemstilbud

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

Saltvandsakvarie

Togbane i butikken

Smagninger på øl

Legerum til de små

UDSKRIV INDKØBSSEDDEL

billigdagligvare.dk

PÅ GOOGLE SER DU
KVICKLY ODDER



Odder Golfklub Nyt fra formanden

Kære alle

Golfåret er ved at gå på hæld, men vi kan se tilbage 
på en sommer udover det sædvanlige. Hvis jeg tæn-
ker tilbage på starten af året, så mindes jeg en flot og 
grøn bane med nogle virkelige flotte greens. Men så 
kom varmen, og så blev fairway godt nok gul og hård, 
”sikke langt man kom”, men greens blev ved med at 
stå rigtig flotte, og det gør de stadig i skrivende stund. 
Stor tak til vore keepere for at pleje vore greens så de 
står flotte.

Vi har eftersået fairway, der hvor tørken havde taget 
alt græsset, frøene ligger nu klar til foråret, så vi atter 
kan få en rigtig flot bane.

Jeg vil lige her komme med et opråb omkring 
belægning af banen. Der er for mange 2 bolde, så 
tiderne bliver hurtigt fyldt op og der er ikke plads til 
green fee spillere. Hvis i vil hjælpe os og jer selv så 
gå sammen i 4 bolde, så kan vi måske få 4 green fee 
spillere ind til at betale nogle af vores udgifter.

Nu skal vi nok snart til at spille fra måtter, og vi har 
indkøbt nye, som hænger ved indgangen til toilet-
terne. Lån en, men hæng den venligst på plads efter 
brug.

Der skal atter i år lyde en stor tak til alle de frivil-
lige, som lægger mange timer i klubben til glæde for 
os alle.

Til sidst vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul og 
et godt og lykkebringende nyt år. Vi ses til nogle gode 
runder i 2019.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer medio marts 2019
Deadline: 15. februar

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

E-mail: oddergolf@oddergolf.dk
Hjemmeside: www.oddergolf.dk
Kontoret 86 54 54 51
Klubsekretær Karen Frederiksen

Bestyrelse: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Formand
Niels Erik Hvillum  2381 0906
E-mail: neh@oamail.dk

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

Bestyrelsesmedl.: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Rasmus Wagtmann 2068 4690
E-mail: razzw@webspeed.dk
Anne-Marie Vestergaard 3010 2202 3010 2202
E-mail: amv@holst-law.com
Niels Vestergaard 4063 0322 4063 0322
E-mail: niv@tdcspace.dk
Rikke Mikkelsen  4031 1033
E-mail: golfstjernen65@gmail.com
Søren Erik Nielsen  2140 0247
E-mail: sen@mgmt.au.dk

Medarbejdere: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Pro/træner:
Christian Nygaard  3110 3762
E-mail: nygaardgolf@hotmail.com

Greenkeeper:
Max G. Hansen 6166 5008 6166 5008
E-mail: imaxgreenkeeper@gmail.com

Café og Proshop:
Henriette Schødt  2094 5620
E-mail: oddergolfcafe@gmail.com

Klubsekretær:
Karen Frederiksen  2680 8950
E-mail: oddergolf@oddergolf.dk

Udvalg Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

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

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

Tryk:
Iburg Grafisk Produktion 

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm.



Golfspilleren i Centrum

Den tredje og sidste runde i den årlige evaluering er 
nu blevet gennemgået i bestyrelsen.

I denne sidste runde er der 129 af vores medlem-
mer, som har ønsket at bidrage til evalueringen – med 
alle de muligheder der er for at blive involveret i 
diverse evalueringer, skønnes dette at være en både 
fornuftig og acceptabel svarprocent.

Den generelle tilbagemelding fra klubbens medlem-
mer viser et overordnet billede, som ikke har udviklet 
sig mærkbart siden den seneste analyse – der er dog 
en beskeden positiv udvikling i forhold til parame-
trene ”Restaurant” og ”Proshop”.
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7. april 2019: Åbningsturnering

30. marts 2019: Naturdag
Vigtige datoer

6. marts 2019 kl. 18.30
– Informationsmøde nye golfere
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✂

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

Blandt kommentarerne fra medlemmerne er der et 
par gamle problematikker, som på ny rejses:
• Besværlig adgang til tider på banen (”mange Klub-

ber i klubben”).
• Rough, teesteder og sand i bunkers.

I forhold til belægningen af banen, og dermed adgang 
til ledige tider, er det bestyrelsens opfattelse, at det er 
positivt, at spillere i Odder er særdeles aktive golf-
spillere. Men når det er sagt/skrevet, så skal der fra 
bestyrelsens side lyde en KLAR OPFORDRING til 
i større grad at tilmelde sig på golfbox, så en 2- bold 
melder sig på en tid, hvor der i forvejen er reserveret 
tid til en 2-bold. Dette vil i sagens natur frigive flere 
tider samtidig med, at tilmelding på en tid, hvor der 
allerede er en 2-bold, vil give mulighed for at lære nye 
rare medlemmer i klubben at kende.

Alle greenfee-spillere får tilbudt muligheden for at 
besvare det skema, som er særligt tilpasset greenfee-
spillere.

Gæsternes vurdering er lidt sværere at tolke, men der 
dukker også i denne del af besvarelserne en gammel 
kending op – ”roughen er urimelig lang”, men nu 
er den heldigvis lige blevet klippet. Hertil kommer 
ønsket om bedre skiltning på banen og et ønske om 
adgang til vand  ude på banen.
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7. april 2019: Åbningsturnering

8. april 2019: Generalforsamling 
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21. april 2019: Golfens Dag



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

 

Værtens bedste fest
Komplet fest

Pris pr. 

pers. kr.825,-

Nyt fra handicapudvalget
Nyt Handicapsystem. (Men først fra 2020)
Hver 4. år sker der en revision af handicapsystemet. 
Det nuværende system har fungeret udmærket i syv 
år, og skal således også fungere i 2019. 

Fra og med 2020 kommer der imidlertid et helt nyt 
system. Når jeg skriver om det allerede nu, er der en 
god forklaring (se nedenfor).

Det nye system kommer til at hedde ”World Han-
dicap System” (WHS). Det er konstrueret i et sam-
arbejde mellem de 6 regionale golf foreninger (hos er 
det European Golf Association). Det nye system vil 
derfor blive det system, der anvendes i hele verden.
WHS. Systemet er meget anderledes end det nuvæ-
rende europæiske system, som vi kender det. 
• I det nye system beregnes handicap som et gen-

nemsnit af de 8 bedste scores blandt de seneste 
20 indberettede, tællende scores.

• Der kan indberettes scores fra alle runder, også pri-
vate runder, det vil sige at EDS-begrebet forsvinder.

• Ændringer i handicap bliver sværere at beregne. 
Hvor vi nu kan se i en tabel, hvor meget handicap 
ændres, vil ændringer i det nye system kræve en 
computerberegning.

Indberet scores i 2019. Det 
nye system træder først i kraft 
fra 2020. Men sørg allerede for i 
2019 at indberette så mange scores 
som muligt, så handicap fra starten af 
2020 kan beregnes efter det nye system. 

(Jeg har regnet mine seneste 20 scores 
igennem efter det nye system, og mit handicap 
er det samme som i nuværende system. Det vil 
det formentlig være for de fleste spillere. Blot bliver 
reguleringerne af handicap efter indberetning af nye 
resultater meget anderledes).

Teknikken for særligt interesserede
Det, der sker i det nye system ved beregning af han-
dicap, er at stableford-scoren fra en runde bliver 
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Værtens bedste fest

handicapudvalget
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om regnet til en HANDICAP-SCORE. Det vil sige at der laves en beregning, 
der angiver hvilket handicap en given runde er spillet i. Samtidig omregnes 

resultatet fra den bane, der er spillet på til standardbanen (slope=113). 
Banen i Odder har slope 125, for herrer fra tee nr. 54.

Formlen er: 
Handicapscore = Banens Slope/113 x (aktuelt handicap + 36 
- aktuel score).

Eksempel fra min seneste runde i Odder med 27 stableford 
point:

Handicapscore = 125/113 x (13,3 + 36 - 27) = 24,7 

Beregningen gennemføres for de seneste 20 scores. 
For de 8 laveste af disse beregnes et simpelt gen-

nemsnit, der er det nye handicap. Når der indbe-
rettes en ny score smides den første af de 20 væk 
og handicap beregnes på ny.
Husk nu at indberette så mange scores som 

muligt i 2019.
Ole Willemann

Handicapudvalget
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v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1



STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

Ultimo november vil I som vanligt modtage jeres års-
opkrævninger for 2019. Hvis I har haft Fritspilskort i 
2018 og ikke afmeldt kortet for 2019, vil opkrævning 
for dette være med på årsopkrævningen.

Som altid modtager I én faktura med forfald 
31.12.2018, men I er velkomne til at dele betalingen 
i to rater. 2. rate forfalder 30. juni 2019.

Har du, mod forventning, ikke fået meddelt 
kontoret eventuelle ændringer i dit medlemskab for 
2019, kan jeg undtagelsesvis fortage ændringerne i 

Nyt fra kontoret

løbet af december. Ellers kan ændringer først foreta-
ges pr. 30. juni 2019.

I lighed med i år, vil jeg holde 14 dages ferie i 
februar, Niels Erik Hvillum vil passe kontoret et par 
timer om dagen.

Til slut ønskes I alle en rigtig dejlig jul og et godt 
2019.

Mange hilsner
Karen

Hjælp din klub
med at skaffe nye medlemmer

Allerede nu er datoen for informationsmødet for (forhåbentlig) nye medlemmer lagt fast.

Informationsmødet bliver 

onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.30 i klubhuset

Vi håber I vil hjælpe med at formidle datoen til alle der måtte have interesse i at starte op  
på vores dejlige sport, så vi kan fastholde vores medlemstal og derned vores gode økonomi.

Nr. 2 2018
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Partnere Advokater I kontorfællesskab med

Charlotte Jarland
Advokat

Kristian Korshøj Jørgensen
Advokat

Susse K. Fraaby
Advokat (L)

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

N. C. Strauss
Advokat (H)

Karina Bech
Advokat

� orkild Glavind
Advokat

Marita Susanna Hinge
Advokat (L)

Rasmus Hedegaard
Advokat (L)

Henrik Garlik
Advokat (H), M.A. 

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

Odder 
Holsteinsgade 19 
8300 Odder
Tlf. 8780 1266 

 www.straussoggarlik.dk

København 
Havnegade 39
1058 København
Tlf. 8780 1266
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Golf Team Odder’s sponsorer:

 
 

                 Golfcafeen  
                                                                    sørger for 
                                                             at du og din mave har det godt. 

                                                            
                                                                Åbningstiden 
                                                                   Man. 11- spørg. 
                                                                                                 Tir-søn 11-21. 
                                                                                    
 
                                                                                      Vidste du at cafeen 
                                                              leverer mad ud af huset, 
                                                                                  samt afholder  festarrangementer  
                                                                                                       i huset. 
                                                                                   
                                                                                          Du er meget velkommen til 
                                                                                                   at kontakte os og få et tilbud. 
                                                                                                    Tlf: 8654 5451 / 2094 5620 
                                                                                                 Mail: Golfshoppen@hotmail.com 
                                                        
 
 
                                                              Golfshoppen 
                                                                  Odder Golfklub 
                                                                                                 Tlf: 86545451 / 20945620. 
 
                                                                                  Ny sensommer mode til damer & herrer.    
                                                                                                     Alt indenfor udstyr & meget andet .               

                                                     I butikken medio August 
                                                              Åbningstider. 
                                                                  Man. lukket. 
                                                                                                          Tir-søn 11-17. 
                                                                                             Har du spørgsmål/ bestilling. 
                                                                                      Da kontakt os i butikken eller på mail. 
                                                                                            Mail: golfshoppen@hotmail.com 

             
 
 

Tage Iversen
Holding

 

GTO
2018 var året, der på forhånd var præget af enorme 
forventninger, specielt på herresiden. Heldigvis blev 
de fleste forventninger indfriet. 

På damesiden var der en forhåbning om, at vide-
reudvikle truppen gennem et stærkere sammenhold, 
hvilket må siges at være lykkedes. Forventningerne 
til holdet var således ikke store resultater, men 
derimod processen mod – forhåbentligt – at kunne 
præstere på den lange bane. Sæsonens sidsteplads i 
kvalifikationsrække-puljen er derfor ikke noget, der 
bliver taget så tungt. 

De resultatmæssige forventninger var derimod større 
til et, for divisionen, stærkt seniorhold. Seniorholdet 
spillede i en meget tæt pulje i 3. division. Desværre 
blev det os, der trak det korteste strå og må derfor en 
tur ned i rækkerne. Heldigvis har Dansk Golf Union 
valgt at indføre en senior-kvalifikationsrække i 2019, 
og derfor har vi også et seniorhold repræsenteret i 
Danmarksturneringen i næste sæson. 

På herresiden var der inden sæsonen en forventning 
om minimum en oprykning – gerne to – hvilket alle 
tre hold realistisk set kunne indfri. For kvalifikations-
rækkeholdet gik man ind til sidste turneringsweekend 
med meget lille chance for at kvalificere sig til opryk-
ningsspil. Dog gik alt op i en højere enhed og holdet 
skulle derfor en tur til Breinholtgård for at spille om 
en af otte pladser i næste års 5. division. Holdet leve-
rede en flot præstation med deres 7. plads og spiller 
derfor i 5. division i næste sæson. 
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4. divisionsholdet kom skidt fra land i sæsonen med 
et nederlag i Aarhus, men så sig sidenhen ikke tilbage 
med lutter sejre i de resterende 5 matcher. Der skulle 
dog indbyrdes matcher mod Aarhus til at afgøre om 
holdet sluttede på 1. eller 2. pladsen i puljen. Med 
12,5-11,5 i indbyrdes matcher tog vi os af 1. pladsen 
og den tilhørende direkte oprykning. Derfor spiller 
holdet i 2019 i 3. division.

2. divisionsholdet var meget overbevisende i pul-
jespillet i løbet af sæson og tog fuldt hus, seks sejre i 
seks matcher. Derfor stod det på oprykningsmatch i 
Horsens mod Breinholtgård. Efter 9-9 i ordinært spil, 
var det tid til omspil, en-mod-en. I sensommermør-
ket sænkede Simon Willer et 3 meter-putt for at sikre 
oprykningen til 1. division. 

Det blev derfor til et oprykningshattrick på herre-
siden. En historisk bedrift, som aldrig tidligere er set 
i Golf Team Odders historie. 

På det individuelle plan bød sæsonen også på flotte 
resultater. Mest nævneværdigt er Oliver Jespersens 

sejr i den historiske ’Vejlematchen’. Sejren kom i hus 
efter en flot finalerunde i 6 under par, som var nok til 
sikre sejren med ét slag til nærmest konkurrent. 

Alle disse resultater ville ikke være mulige at opnå 
uden vores sponsorer, som vi skylder en stor tak for, 
at vi år efter år kan være med til at præge toppen af 
dansk elitegolf. Tusinde tak! Alle spillere og holdkap-
tajner skal der også lyde en tak til for en helt igennem 
forrygende sæson. Vi glæder os til 2019, som bliver 
endnu et spændende Golf Team Odder-år! 

Rasmus Akstrup Wagtmann, GTO
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Nyt fra Greenkeeperne

Sæsonen er ved at være slut, og 
vi har haft den bedste sommer i 
mange år. Banen har stået flot, og 
vi har fået testet vores vandings-
anlæg.

Tørken har bevirket at fairways 
har fået tørkeskader. Her har vi 
været ude og punkt efterså. Fair-
ways begynder at lukke pænt til, 
og vi må se til næste sæson om de 
skal have en tur til. 

Teestedet på hul 6 er færdigt. 
Husk at nyde synet over den lille 
sø mens I venter på at bolden foran 
putter færdig eller greenkeeperen 
får flyttet hullet og klippet færdig.

Vi nåede lige at renovere 3 bun-
kers før vi fik ca. 70 mm regn på 
3 timer hvilket bevirkede massive 
skyllerender en uge før divisions 
turnering. Men ikke noget pro-

blem for Odder Golf Klub . Dagen 
efter stillede 12 frivillige op og 
hjalp til med at skovle sand og 
håndrive så de blev fine igen. Der 
skal lyde en kæmpe tak herfra til 
alle frivillige. Greenkeeperne var så 
heldige, at vi blev inviteret med til 
frivillige turneringen. En virkelig 
hyggelig dag hvor vi kunne se, 
hvilken super golfklub og med-
lemmer vi har.

Den første frost har vist sig, og 
de blå flag er sat ud. Så hvis du skal 
skrabe is af bilruden, når du kører 
herud, så skal du spille til blå flag.

Vi vender banen ca. 1 uge før 
vedvarende frost, så vi kan nå at 
vertidræne greens.

Greenkeeperne siger tak for en 
god sæson og ønsker alle en god 
vinter.
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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Markedsføring og almindelig  
profilering af Odder Golfklub
Som det sikkert er de fleste bekendt, har der i en 
årrække været en svag, men dog permanent nedgang 
i antallet af medlemmer i Odder Golfklub.

Denne tilbagegang er i udgangspunktet ikke ”livs-
truende”, og der er andre klubber, hvor medlemstil-
bagegangen er anderledes ”blodrød”.

Status vedrørende medlemsantallet er i sagens natur 
et spørgsmål, der ofte er på dagsordnen, når bestyrelsen 
er samlet.

På novembermødet har bestyrelsen besluttet at gøre 
en særlig dedikeret indsats i forhold til rekruttering, 
og den bagvedliggende tanke er, at de seneste år har 
vist, at det ikke har været tilstrækkeligt at holde infor-

mationsmøde primo marts og forud for dette møde 
alene at annoncere en enkelt gang i Odder Avis.

Det er besluttet, at annoncere i en længere periode 
i Odder Avis, og denne annoncering støttes at særlige 
initiativer, hvor vi får juniorafdelingen til at uddele 
en informationsfolder i postkasserne i ”særligt interes-
sante” parcelhusområder. Og tilsvarende vil der være 
lørdage, hvor alle biler på udvalgte parkeringspladser 
i Odder får en folder bag vinduesviskeren.

Disse aktiviteter understøttes af flere arrangemen-
ter, hvor potentielle medlemmer kan komme forbi 
klubhuset og derved prøve kræfter med det spæn-
dende spil, og her har eliteafdelingen lovet at gi’ en 
hånd med.

Og som noget nyt er det besluttet at supplere den 
analoge kommunikation med digital markedsføring. 
Det betyder, at vi vil gøre en ekstra indsats for at få 
”kendskab til Odder Golfklub” spredt via facebook, 
og så vil vi hjulpet af Jysk/Fynske medier forsøge 
at få ”sælgende og informative” bannerreklamer op 
på skærmen, når potentielle medlemmer sidder og 
arbejder på internettet.

Når I ser annoncerne i Odder Avis, og hvis I skulle 
løbe ind i en bannerreklame fra Odder Golfklub, 
så er det bestyrelsens håb, at I vil benytte jer af lej-
ligheden til at bidrage til opgaven med at ”sprede 
det glade budskab” og derved bidrage til at sikre, 
at Odder Golfklub fortsat vil være en klub med et 
medlemstal på den rigtige side af 1.000 medlemmer. 

Det forventes, at den særlige markedsføringsaktivi-
tet får en omkostning svarende til 8-9 nye medlem-
mers årskontingent.
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Bliv synlig i lokalsamfundet

Rosensgade 15
8300 odder
tlf. 86 54 10 11
fax 86 54 10 97
annoncer@odderavis.dk

Bang & Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio

Bestil et hjemmebesøg 
af et fi rma, du kender, 
og har vi leveret 
kender vi jo også dig!
Vi servicerer det 
Østjyske område.

Ring Vagn Christensen
7025 1188. www.bang-olufsen.com
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Årets
klubmestre 2018

Klubmestre i de enkelte rækker blev:

Herre-rækken:
Klubmester Sebastian Wiis 
– runner-up Jesper Thorsøe

Dame-rækken:
Klubmester Camilla Akstrup Wagtmann 
– runner-up Tina Lind

Klubmesterskaberne i slagspil blev afviklet 25. og 26. 
august og gav nedenstående klubmestre. Sebastian Wiis, 
som vandt herrerækken og den overordnede titel, vandt i 
den laveste score, -14, i klubbens klubmesterskabshistorie.

Juniorer:
Klubmester Rasmus Tropp 
– runner-up Emil Elkjær Petersen

Mid-age herrer:
Klubmester Kristian Leth-Andersen 
– runner-up Kenneth Rosendahl
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klubmestre 2018

Nr. 2 Nr. 2 20182018

Herrer – Sebastian WiisDamer – Luna Ahrenkiel Pellegrino

De overordnede klubmestre blev:



Hulspilsmesterskaberne
- semifinaler og finaler løb af stablen lørdag den 22. 
september. Klubmestre blev:

Veteran damer:
Klubmester Susanne Jensen – runner-up Pipi Madsen

Senior herrer:
Klubmester Lars Tropp – runner-up Kurt Mortensen

Senior damer:
Klubmester Susanne Møller 
– runner-up Inge-Marie Svangaard Kristensen

Veteran herrer:
Klubmester Gert Elkjær 
– runner-up Mogens Rasmussen

Herrerækken:
Klubmester Kristian Herborg Pedersen 
– runner-up Kristian Leth

Damerækken:
Klubmester Susanne Møller – runner-up Tina Lind
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Ladies Section
Ladies Sections bestyrelse vil gerne takke medlem-
merne for en forrygende sæson. 2018 blev året, hvor 
vi ud af 26 tirsdage spillede de 23 i solskinsvejr. Der 
har været fantastiske scores gennem hele sæsonen, 
og det har været med tørre fairways og vandløse 
søer. Årets vinderfoto beskriver så absolut sæsonens 
vejrforhold! Vi vandt alle vores 4 venskabsturneringer 
og i vores Skinsgame match mod Mens Section bibe-
holdte hunden det lyserøde tøj.

Vores 20 turneringssponsorer har støttet vores piger 
med utroligt lækre præmier gennem hele sæsonen, og 
det vil vi gerne takke jer for. Det betyder meget, at I 
støtter op om LS, blandt andet ved at I møder op til 
gunstarter og fortæller om jeres produkter så vi kan 
se og høre om virksomheden bag. Vi glæder os til vi 
ses igen i 2019.

Tak til Henriette for skøn mad gennem sæsonen og 
tak til Karen for hjælp og opklaring af tvivlsspørgs-
mål.

Efter ønske fra medlemmerne har bestyrelsen i år 
lagt et større arbejde i det sociale aspekt af LS. Vi har 
sendt flere nyhedsbreve ud, spørgeskema, har afholdt 

  
· · ·

· · ·

Få de første 

21.900 kr.
skattefrit 

Vi søger sommerhuse 
til udlejning

Feriepartner Sommerhusudlejning

- Bliv en del af Feriepartner 
 Danmarks største sammenslutning af 
 selvstændige og lokale udlejnings- 
 bureauer

- Kontakt os gerne for en uforpligtende  
 snak og et udlejningstjek på 
 tlf.: 87 80 26 00

www.feriepartner.dk

Vores lokale kontorer:

Banegårdsgade 3, 8300 Odder 
Odelsgade 36, 7130 Juelsminde 

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

O
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flere sociale arrangementer og har holdt medlem-
merne opdateret på hjemmesiden. Vi har tilrettelagt 
et alsidigt turneringsprogram, hvor vi både spillede 
i hold og single. Vi har haft forskellige spilleformer, 
og et par konkurrencer har hen over sæsonen været 
i gang. Vi takker de medlemmer, som har ydet en 
ekstra indsats ifht. ad hoc opgaver.

L S - s æ s o n e n 
startede allerede 
i marts måned, 
hvor bestyrel-
sen var vært ved 
en hygge- og 
quizaften. En 
fin aften hvor 
gamle og nye 
m e d l e m m e r 
blev informeret 
om den kom-

mende sæson. Der blev prøvet nyt klubtøj og Hen-
riette serverede tapas for os. Til sidst blev alle testet i 
en golf/musik quiz!

Ved opstart i april bød vi velkommen til en 
håndfuld nye medlemmer, hvor flere har klaret sig 
rigtig godt i sæsonen og i kampen om at blive Årets 
Ladygolfer. De blev alle tilbudt en opstartsmentor, 
som ville være behjælpelig med at sætte dem ind i de 
betingelser vi spiller under i LS. En ordning som flere 

har taget imod og som har skabt tryghed og indsigt 
ganske hurtigt.

Kun få dage efter opstart drog 25 LS-piger på 
udflugt til Samsø. Kl. 7 sejlede vi fra Hou og da vi 
lagde til på øen brød solen frem fra tågen. Det blev 
ikke til solskin under hele runden, men med 25 piger 
sluppet fri på en af Østjyllands flotteste baner, kan 
selv de fleste holde varmen, og humøret fejlede abso-
lut intet. Stor tak til udflugtsudvalget for en perfekt 
planlagt tur. Håber I ønsker genvalg?

I uge 35, hvor banen var lukket for klubber i klub-
ben, afholdte vi vores eget mini Made in Denmark på 
par-3-banen. Små konkurrencer som tomands-putt og 
chip i en spand var en del af eftermiddagen, som afslut-
tedes med Henriettes mad og præmieoverrækkelse. 

Til næste år fejrer vi i LS vores 25 års jubilæum. 
Lørdag d. 11. maj 2019 bliver dagen hvor det store 
brag skal stå. Vi har nedsat et ihærdigt udvalg, som 
arbejder på at lave en fantastisk dag for os alle. Sæt 
allerede nu X i kalenderen.

Sluttelig vil jeg takke af for 2018 og ønske alle en 
dejlig vinter, en god jul og et fantastisk nytår. Jeg 
glæder mig til at se jer alle igen i det nye år og glæder 
mig til at byde velkommen til nye medlemmer af 
Ladies Section.

På gensyn
Formand 

Nana Krogh Kjeldahl 

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Seniorklubben
Seniorklubbens sommersæson 2018 er nu tæt på 
afslutning, og vi går ind i vinterperioden med spil på 
vinterbanen.

Det har været en god sæson for Seniorklubben, 
med 23 turneringer samt 3 udflugter til Tange Sø, 
Herning og Århus Aadal. Endvidere har vi spillet 
venskabsturnering mod Skanderborg på egen bane, 
som blev vundet klart af Odder.

Der skal lyde en tak til alle medlemmer for det 
store fremmøde til vores turneringer på såvel egen 
bane samt til vores udflugter. Det tager vi i udvalget 
som et udtryk for, at medlemmerne er både interesse-
rede i og tilfredse med de forskellige golfarrangemen-
ter, der tilbydes. Vi skal huske på, at medlemmernes 
golfnetværk i Odder Golfklub er værdifuldt, og det 
skal vi alle værne om.  

Udvalget har over tid indført nogle klare ”regler” 
for afholdelse af en turnering, og det går på mødetid 
om morgenen, aflevering af scorekort, spilletempo på 
banen, og deltagelse ved præmieoverrækkelsen. Det 
er ”regler”, som mange ikke tænker nærmere over, 
men de bliver både respekteret og anvendt. Vi er 
meget glade for denne respekt, for uden disse ”regler” 
vil det være yderst vanskeligt at afvikle en turnering 
med 80-100 medlemmer.

Rejseudvalget har i 2018 
afviklet 2 udflugter for 
klubbens medlemmer. 
Til Belek i Tyrkiet og til 
Schloss Lûderburg ved Hamburg. Begge udflugter er 
gennemført på bedste vis med mange deltagere. Der 
skal lyde en stor tak til rejseudvalget.

Der kommer væsentlige ændringer i golfreglerne 
i 2019, og disse ændringer skal vi alle lære, inden vi 
skriver 2019. Vi spiller fortsat efter de nugældende 
regler resten af året, men vi skal også være ”klædt 
på” når de nye golfregler træder i kraft. Derfor vil 
udvalget afholde et par orienteringsaftener, med en 
gennemgang af de væsentligste nye golfregler. 

Vi har fortsat venskabsaftaler med Skanderborg Golf-
klub, og i 2018 blev turneringen afholdt i Odder, 
med Odder som en klar vinder. 

Det er besluttet af vores udflugter skal afholdes 
med en køretid indenfor ca. 1 time. Efter 3 gode 
udflugter i 2018 er udvalget i fuld gang med at arran-
gere nye udflugter i 2019.  

På udvalgets vegne
Hans Henrik Conrad

Formand 

www.nybolig.dk

Nybolig Odder

Rådhusgade 2 • 8300 Odder

Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566

E-mail: 8300@nybolig.dk

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen
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Rosensgade 4 
8300 Odder 
Telefon 8654 3800 

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab

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

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

eller Finn på fb@christensen-kjaer.dk

TANDLÆGERNE
Rosensgade 35 · 8300 Odder

86 54 10 07 · www.oddersmil.dk

Mikael Hussmann ApS · Bente Hjortshøj

Den gode vej til hullerne, smilet m.m.
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Juniorafdelingen
Juniorudvalget vil, vanen tro, gerne takke for en fan-
tastisk sæson, hvor vi har haft mange gode timer og 
aktiviteter i løbet af året. Det er altid en stor fornø-
jelse at se, hvordan alle de unge udvikler sig gennem 
sæsonen.

Vi vil altid gerne fremhæve Juniorugen, som igen 
var en stor succes i år med mange glade juniorer og 
frivillige. Det er en begivenhed, som vi med glæde ser 
frem til hver sommer.

Igen vel tilrettelagt og planlagt af Jesper Olesen 
med stor hjælp fra Marit, Ellen, Leif og andre frivil-
lige. Tak for den store indsats og vi håber, at I er klar 

Juniorafdelingen vil også takke mange gange for god 
og engageret arbejde/indsats fra vores trænere Nygge, 
Thorsøe og vores nye hjælpetræner Rasmus, som er 
faldet godt til.

Det har også været et år med stor succes blandt vores 
hold og spillere.

Vores U16D hold vandt deres puljer, hvilket var en 
flot holdpræstation.

Emil Elkjær Petersen blev nr. 2 ved DM for 
13-årige – ét slag efter vinderen, hvilket må siges at 
være en fornem præstation.

Europa.USA.

til at tage en tørn igen næste år. De unge kan vist ikke 
få nok af jer og jeres altid gode humør.

Sommeren har været god og fyldt med solskin og 
derfor næsten uden de sædvanlige regnvejrs-trænin-
ger – hvilket også har resulteret i fornemt fremmøde 
til træningerne.

Vores fredagsturneringer har også været godt repræ-
senteret, af unge som gamle, og har været gennemført 
med god opbakning fra vores elite afdeling. 

Vi har igen i år mærket en lille fremgang i antallet 
af juniorer. En udvikling vi håber vil fortsætte.

Afslutningsvis på sæsonen har vi igen gennemført 
vores enorme turnering Ryder Cup. Turneringen 
strækker sig over 2 dage i efterårsferien, og resultater 
af de afsluttede kampe bliver jævnligt opdateret på 
storskærm i cafeen. Alle følger spændte med!

Igen i år blev det en tæt affære. Med lige mange 
point om torsdagen og med pointdeling det meste af 
fredagen, blev turnering først afgjort i sidste match – 
til Europas fordel, som vandt med et point. Tillykke 
til Europa og Nygge.

Der var endvidere en ny aktivitet på programmet, 
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hvilket var et amerikansk lotteri med store og flotte 
præmier.

Vi takker for fin deltagelse, af juniorer og deres 
familier, i alle aktiviteter begge dage og sender også en 
stor tak videre til vores sponsorer, som gør det muligt 
at gennemføre turneringen i det fine format med 
mange flotte præmier, startposer og flotte huer m.m. 

Kåringen af Årets Junior spiller 2018, blev endvi-
dere afsløret midt i al postyret under Ryder Cup. Der 
skal lyde et stort tillykke til Emil Elkjær Petersen.

Årets sidste aktivitet i juniorafdelingen er ”Mens 
vi venter Turnering” den 24. december – vi håber 
at julemanden kommer forbi dette år (sidste år blev 
desværre aflyst).

Årets første store arrangement i 2019 bliver en genta-
gelse af vores succes fra sidste år.

2019 sæsonen sættes i gang med ”en lad os komme 
i gang igen” weekend den 5.-7. april, hvor vi allerede 
har booket en Wig-Wam spejderhytte – lige over for 
Horsens Golfklub. 

Vi håber på stor opbakning igen af både juniorer, 
forældre og bedsteforældre. Vi har plads til mange og 
glæder os til en skøn weekend – så sæt kryds i kalen-
deren allerede nu.

Vi takker for mange gode trænings og solskinstimer 
med jeres unger i 2018 og glæder os til at se jer alle 
igen i 2019.

Mvh Juniorudvalget
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Status på økonomien
I 2018 har vi haft det antal medlemmer, vi havde budgetteret med 
– i alt 1004.

Greenfeeindtægterne bliver nok lige i underkanten af hvad vi 
havde budgetteret med, nok på grund af den meget varme som-
mer, men indtægtsmæssigt er vi meget tæt på budgettet.

Omkostningerne er også stort set som budgetteret, så vi for-
venter igen i år at kunne fremlægge et regnskab på generalfor-
samlingen med et lille plus.

Men hvordan mon det skal lykkes os at spare op til et nyt 
klubhus?

Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11 - www.hessellund-el.dk

VI ER STADIG DIN 
ELEKTRIKER

El-installatør
Peter Bosteen

 Alm. EL-installationer
 Intelligente installationer
 Landbrugs-installationer
 Industri-installationer
 Butiks-installationer
 Varmepumper
 Solceller
 Boligventilation
 Antenne og parabol

 Netværk: Kabel og trådløs
 Fiberløsninger/Fiberblæsning
 Tyverialarmer
 Brandalarmer
 Belysning
 Hvidevareservice
 Køleservice
 Termografering
 Energibesparelser og rådgivning

Status på økonomien
I 2018 har vi haft det antal medlemmer, vi havde budgetteret med 

Greenfeeindtægterne bliver nok lige i underkanten af hvad vi 
havde budgetteret med, nok på grund af den meget varme som-

Omkostningerne er også stort set som budgetteret, så vi for-
venter igen i år at kunne fremlægge et regnskab på generalfor-

Men hvordan mon det skal lykkes os at spare op til et nyt 
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Rosensgade 50 · Odder · 86 56 06 66 · brillestudiet.dk

Brillestudiet tilbyder klubbens medlemmer en rabat på:  
Briller ÷15%  

Solbriller ÷25%
Derudover gives der et klubsponsorat på 5%  
af medlemmernes omsætning i Brillestudiet

EKSKLUSIV  
SPONSORAFTALE



18 huls-spillere inden starten på runden den 29. oktober.

Mandagspigerne

Så er endnu en sæson gået, og aldrig har vi haft bedre 
vejr – det har været en forrygende sommer. 

I år har vi været 78 medlemmer. Vi har haft et godt 
fremmøde hele sæsonen med gennemsnitlig over 40 
spillere hver gang.

Golfsæsonen blev afsluttet med en turnering og gene-
ralforsamling den 29. oktober, hvor vi spillede Green-
some. Vi var så heldige at undgå regn, men det blæste 
meget, så alle havde dejlige røde kinder efter spillet.

Vi fik en lækker Tapas anretning inden generalfor-
samlingen.

Generalforsamlingen var hurtig overstået.
Kontingentet bliver fortsat 350 kr.
Bente Gustafsen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Mona Dybvad.
Bente skal have en tak for den store indsats i de 6 

år, hun har siddet i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første 

møde i november måned.

I år startede sæsonen den 9. april, og vi var 49 friske 
mandagspiger

Kvickly var sponsor ved den match. Det skal 
Kvickly have en stor tak for.

Derudover har vi haft udflugt til Horsens, Samsø 
og Århus Golfklub. Tilslutningen til Horsens og 
Samsø var stor. Desværre var vejret ikke med os, da vi 
skulle spille på Århus Golfklubs bane. Det regnede og 
blæste, og det resulterede i mange afbud.

Golfexperten og Henriette/Christian har været 
sponsorer for en match igen i år. Golfexperten i for-
året og Henriette/Christian i efteråret.

Begge vil også gerne sponsere en match næste år.

Vores venskabsklub, Tirsdags-formiddags-Damer, har 
været på besøg hos os i år.

Vi vandt stort og fik overrakt en flaske Doktor 
Nielsen.

Den 3. september samlede vi ind til Kræftens 
Bekæmpelse (slå et slag).
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Maler Murer Tømrer

9-huls-pigerne efter spil den 29. oktober.

Vi fik indsamlet 5780 kr. Kræftens bekæmpelse spon-
sorerede præmierne.

Der var 48 spillende Mandagspiger, nogle havde 
valgt at indbetale penge uden at være med til at spille. 
Det er et rigtigt godt udgangspunkt til at overgå det 
indsamlede beløb næste år.

I år har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
Henriette Waghtmann har været på besøg hos mig 

og Margit og jeg er blevet undervist i at sætte billeder 
ind på hjemmesiden. 

Vi håber på, at nærværende beretning bliver som 
ønsket.

Vi har i år udover Stableford, spillet Smørblomst, 
Best Ball, Texas scramble, Hallington og greensome.

Det sidste arrangement i år bliver julefrokost den 3. 
december. Vi spiller Texas scramble, kun 9 huller der-
efter julefrokost og pakkeleg. I skal huske tilmelding 
på golfbox og indbetale via netbank, og selvfølgelig 
en pakke til ca. 30 kr.

Birtha skal have en stor tak for alle de vaske/kar-
klude der er blevet strikket til præmier i år.

Jeg vil slutte med at takke alle Mandagspigerne for 
den store opbakning til bestyrelsen. Det er så dejligt 
med den gode stemning, der er iblandt os, både på 
banen og udenfor banen. Det varmer på alle måder.

Bestyrelsen vil rigtig gerne takke jer for et rigtigt 
godt 2018, og vi ser allerede frem til 2019.

På bestyrelsens vegne.
Birgitte
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www.kontorhandel.dk
87-800-709

Mens Section

I år fejrede Mens Section 25-års jubilæum. Jubilæet 
blev fejret ved en særlig Super-Six turnering en fredag 
i maj, en helt igennem dejlig eftermiddag og aften, 
som vi har besluttet også at afholde i 2019, så holder 
vi bare en fødselsdagsturnering. 

80-90 mænd i næsten alle aldre er med i vores 
klub-i-klubben, men vi kan sagtens være flere! Vi 
mister i disse år en del medlemmer, nok primært til 
seniorklubben, men også andre stopper efter et eller 
flere år i MS, og det vi kede af. I år har vi faktisk fået 
en del nye medlemmer samt nogle stykker, som er 
kommet tilbage i MS efter nogle års fravær. Det er vi 
rigtigt glade for! Vi lider måske stadig under et lidt 
dårligt ry, som jeg dog ikke helt synes er fair længere. 
Jeg vil gøre stort set alt for at nye, såvel som gamle, 
medlemmer har positive oplevelser ved at være med 
i MS. Man er altid velkommen til at henvende sig, 
hvis man har spørgsmål, har brug for hjælp, nogle at 
spille med e.l.

Traditionerne er også i år blevet holdt i hævd. 
Bymatcher, Hunnematch, hulspilsturnering, 
månedsafslutninger, sponsormatch og ikke mindst 
vores afsluttende turnering, i år Spar Nord Cup, i 
Fredericia, er noget rigtigt mange ser frem til. Vores 

weekendtur måtte vi desværre aflyse i år p.g.a. dårlige 
datoer, men vi håber at tage revanche i 2019. 

Vi er rigtigt glade for vores sponsorer, som jeg også 
håber er glade for os. Vi kunne dog godt bruge et par 
stykker mere, så hvis der er nogle derude, som kunne 
tænke sig at støtte op om os, så henvend jer gerne. I 
forhold til vores afsluttende turnering med herreklub-
berne i Vejle, Fredericia og Gyttegaard, så mangler vi 
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også her en sponsor. Jeg synes at vi, herreklubberne 
i disse golfklubber, er attraktive. Vi må være et godt 
segment, som man vist kalder det i dag, i forhold til 
mange virksomheders målgrupper. Så ”kombardo”, vi 
kan godt finde ud af noget fornuftigt både i forhold 
til et sponsorat i MS Odder og til vores store turne-
ring med de andre herreklubber. Tak til vores nuvæ-
rende sponsorer. Vi håber, at I vil fortsætte i 2019! I 
er med til at vi har en meget flot tilbagebetaling til 

vores medlemmer i form af præmier, så på den led 
er det meget billigt for rigtigt mange spillere at være 
medlem i MS.

Vinder af den gennemgående turnering i år blev 
Jørn Karsten Jensen, Søren Schødt vandt hulspilstur-
neringen og Jonas Kjeldahl vandt eclectic. Tillykke 
til alle! 

Der skal også her lyde en stor tak til bestyrelsen, 
til Karen, greenkeeperne, Henriette og alle andre i 
klubben, som er med til at vi kan lykkes med det vi 
brænder for.

Næste sæson bliver ekstra spændende, ikke mindst 
p.g.a. de nye golfregler. Der skal nok blive diskuteret, 
og nok også lavet fejl indimellem, men tag det hele 
med godt humør og oprejst pande, det er trods alt 
kun golf ;)

Jeg glæder mig til at se jer alle igen til foråret! I og 
alle andre i Odder Golfklub ønskes en rigtigt glædelig 
jul samt et godt nytår!

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

Odder / Skanderborg / Ry / Hørning

Begravelsesforretning
Houkjær Begravelse
Skanderborg / Odder / Ry / Hørning

Banesponsorer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1887 80 12 66

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

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

www.advohus.dk

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

Odder 
Holsteinsgade 19 · 8300 Odder
Tlf. 8780 1266 

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

Maler Murer Tømrer

v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1

Arthur Andersen
 Transport

Tandlæge Helle Lund



HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 15. februar 2019

www.oddergolf.dk

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

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


