
NR. 1 2019 • 27. ÅRG.

Læs bl.a. om

Beretning 2018 s. 4

GTO  s. 10

Nyt fra kontoret s. 12

Nyt fra træneren s. 14

Generalforsamling s. 28



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

Nu ser vi alle frem mod en ny og spændende sæson. 
Vi kan nok ikke forvente en lige så god sommer som 
den i 2018. Det er den bedste sommer jeg kan min-
des, og så fik vi tilmed ikke vinter med sne og frost 
før januar 2019.

Jeg håber, at vi får fint vejr til Naturdagen den 30. 
marts, og at rigtig mange vil være klar til at give en 
hånd med, så banen er klar til åbningsturneringen den 
7. april. Husk at jer der deltager på naturdagen, vil 
være de første på sommer greens den 31. marts, hvis 
ellers vejret tillader det.

Vores lynshelter ude ved hul 14 er nu bygget fær-
dig, så vi hurtigt kan komme i læ ved tordenvejr ude 
på de yderste huller.

Der har i 2018 været meget stort pres på banen, og 
det har ikke været helt nemt at få tider. Derfor ville det 
være godt, hvis vi fik nogle flere 2 bolde til at slå sig 
sammen til 4 bolde.

Det vil være en stor hjælp for keepernes arbejde 
med at holde banen i fin stand, hvis vi alle i den kom-
mende sæson husker at lægge turf på plads og rette 
nedslagsmærker op.

I skal alle huske, at der er kommet nye regler her 
i 2019. De nye regelbøger kan købes hos Karen på 
kontoret.

Husk generalforsamlingen den 8. april.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer ultimo november 2019
Deadline: 4. november

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

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

Bestyrelse: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

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

Bestyrelsesmedl.: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

Medarbejdere: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

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

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

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

Udvalg Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

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

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

Tryk:
Iburg Grafisk Produktion 

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm.



Beretning 2018
Året 2018 har været et spændende år for vores golf-
bane. Jeg skrev i Golfen nr. 1 2018, at jeg håbede 
på en lidt mere tør og knapt så blæsende sommer i 
2018, og det fik vi. Jeg havde nu ikke bedt om en så 
tør sommer, men banen klarede det trods alt ganske 
flot. Vores greens har bare stået så flot hele året, og 
spillerne har rigtig oplevet, hvor langt en golfbold 
kan rulle og hvor hurtigt man kan komme ned i 
handicap. Det vendte dog hurtigt tilbage til normale 
tilstande, da græsset atter begyndte at gro.

Ugen op til en stor turnering kom der så meget vand 
over Odder Golfklub, at alle bunkere skyllede sam-
men. Hvad gør man så? Jo Karen og Max skrev på 

hjemmesiden, om der var nogle frivillige, der ville 
give en hånd med. En flok frivillige mødte op torsdag 
morgen med river og skovle, og inden dagen var gået, 
var alle bunkere rettet op igen. Derfor en kæmpestor 
tak til alle vores frivillige, som altid er klar, når der 
skal udrettes noget ekstra.

Anlægsopgaver har vi ikke haft så mange af i 2018. 
Den største opgave var at etablere et nyt teested på 
hul 6, hvor tee 54 blev flyttet op til tee 47. Vi har nu 
fået et rigtig flot dobbelt teested. Søen blev samtidig 
renset op, og er nu synlig fra teestedet. 

Vi har i år haft en rigtig god stab af keepere, som 
har passet banen omhyggeligt. Og der har kun været 
rosende ord til hele holdet fra medlemmer og gæster. 
Der skal også herfra lyde en stor tak til jer alle.

Igen i år kom der nyskabelser i vores bygningsmas-
se. Vi fik endnu et overdækket og lukket trænerrum, 
så begge trænere nu har deres eget lokale. Desuden 
udvidede vi faciliteterne, så der nu er fire overdæk-
kede udslagssteder.

Vi har ligeledes etableret en tordenshelter ved hul 
14, så spillerne kan komme i sikkerhed i tilfælde af 

holmelund-menswear.dk
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tordenvejr. I skrivende stund er tordenshelteret ikke 
helt færdigt, men det vil den være til sæsonstart.

Nu mangler kun renovering af vores klubhus, men 
finansieringen af de kr. 6.000.000 som renoveringen 
vil koste, er endnu ikke på plads. Tegningerne ligger 
klar, og renten er stadig rekordlav, så gode råd til 
finansiering er stadig velkommen.

På trænersiden er der også stor ros til begge. Jeg 
tror de er godt tilfreds med deres nye bygninger, hvor 
de nu kan undervise begyndere og medlemmer til 
stor glæde for alle. 

Ved indgangen til 2019 har vi 936 aktive 
medlemmer. Det er en nedgang på 32 i forhold 
til starten på 2018, en udvikling der nødigt 
skulle fortsætte. Så en opfordring til alle om at 
hjælpe med at skaffe nye medlemmer.

Der har på linje med sidste år været fin opbak-
ning til klubturneringerne i 2018, og turne-
ringsudvalget er glade for den fine opbakning til 
klubbens turneringer. 908 deltagere har fordelt 
sig på 11 turneringer. Til vores store glæde valgte 
alle turneringssponsorer fra sidste sæson positivt 
at fortsætte som sponsorer for vores turneringer 
i 2018.

I 2018 har deltagerne været bedre fordelt på 
turneringer henover året end de tidligere år. Der er 
desværre stadig for få deltagere til Carlsberg herre-
turneringen, Helseworld.dk/CžRO ETAGE Cen-
termode dameturnering og i år også til Andeturne-
ringen, som skiftede sponsor kort før afviklingen. 
Om det skyldtes vejret eller andre faktorer vides ikke, 
men sponsorerne har heldigvis ikke opgivet ævred, og 
er med igen i 2019. Vi vil forsøge at reklamere endnu 
mere for, at to af disse turneringer er åbne turnerin-
ger, hvor man kan tage venner og familie med, der 
ikke er medlemmer af Odder Golfklub. 

Ud over klubturneringerne har vi haft klubmester-
skaberne og en turnering for de frivillige hjælpere.

Klubmesterskaberne blev i 2018 en stor succes. 
Det er mange år siden, vi har haft så mange deltagere. 
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7. april 2019: Åbningsturnering

8. april 2019: Generalforsamling 

Vigtige datoer
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28. april 2019: Golfens Dag

30. marts 2019: Naturdag



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,-

Mesterskaberne blev meget professionelt afviklet med 
tiltag som spottere på banen og scoreregistrering for 
hvert 3. hul og ved hulmesterskaberne for hvert hul. 

DGU’s anbefalede datoer for klubmesterskaber var 
ændret i 2018, og vi kunne afholde klubmesterskaber 
i august. Det giver længere dage at afvikle mesterska-
berne i, hvilket i kombination med fint vejr gjorde, at 
vi kunne nå at få alle de mange deltagere rundt inden 
mørkets frembrud. Det bliver heldigvis nogenlunde 
det samme i 2019.

Turneringsledergruppen har haft den samme sam-
mensætning som sidste år, hvor vi fik 4 nye turne-
ringsledere ind, som var turneringslederføl i 2017. 
Gruppen består af meget kompetente turneringsle-
dere, der har stor rutine med hensyn til afvikling af 
turneringerne og kontakten til vores sponsorer.

Fremadrettet vil hver turneringsleder have 2-3 
turneringer i sæsonen. Heri er ikke medregnet den 
stab, der står til rådighed under klubmesterskaberne, 
som strækker sig over to hektiske og lange weekender. 

Men vi kunne godt bruge nogle flere turnerings-
ledere.

Baneservicemedlemmerne har også i 2018 ydet 
en rigtig flot indsats, men vi mangler virkelig bane-
service-medlemmer. Det er en lille flok, der trækker 
et meget stort læs. Vi har desværre slet ikke haft nok 
frivillige til, at vi har kunnet bemande hverdage. Der 
er fra undersøgelsen Golfspilleren i Centrum kun 

modtaget meget få henvendelser fra medlemmer, der 
gerne vil hjælpe med baneservice fremover. Så det ser 
lidt sløjt ud for baneservice i 2019. Baneservice udfø-
rer deres arbejde i henhold til baneservicevejlednin-
gen, og i den forbindelse anvendes ordensreglerne for 
Odder Golfklub. Der vil i 2019 ikke blive ændret på 
udvalgets opgaver. Baneservice bliver generelt mod-
taget positivt ude på banen. Deres tilstedeværelse er 
med til sammen med medlemmer og gæster at passe 
på vores dejlige golfbane.
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2018 har været et godt år for eliten. På damesiden 
var der en forhåbning om at videreudvikle truppen 
gennem et stærkere sammenhold, hvilket må siges at 
være lykkedes. Seniorholdet spillede i en meget tæt 
pulje i 3. division. Seniorholdet vil være repræsenteret 
i Danmarksturneringen i næste sæson.

På herresiden var der inden sæsonen en forvent-
ning om minimum en oprykning. For kvalifikations-
rækkeholdet gik man ind til sidste turneringsweekend 
med meget lille chance for at kvalificere sig til opryk-

ningsspil. Holdet leverede en flot præstation med 
deres 7. plads og spiller derfor i 5. division i 2019.

4. divisionsholdet kom skidt fra start i sæsonen 
med et nederlag i Århus, men så sig siden hen ikke til-
bage. Med 12,5-11,5 i indbyrdes matcher mod Århus 
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, seks sejre af 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 sensommermørket sænkede Simon Willer 
et 3 meter-put for at sikre oprykningen til 1. division. 

Der skal her lyde en stor tak til vores sponsorer 
i GTO. Uden jeres støtte kunne vi ikke nå disse 
resultater.

Junior har generelt haft en fantastisk sæson, og star-
tede året med 60 juniorer (under 18 år). Vi sluttede 
med at være 64, så det er vi tilfreds med, selvom vi 
gerne vil være lidt flere.

2018 opstartstur til Wig Wam Spejderhytten ved 
Horsens Golfklub. Kæmpe succes. +45 deltagere. Fik 
skudt sæsonen tidligt i gang, og fik rystet juniorafde-
ling + forældre rigtig godt sammen.

Vi gentager succesen igen i 2019 den 5.-7. april. 
Juniorer og forældre/bedsteforældre er velkomne.

Vi vil gerne fremhæve Junior ugen, som igen var en 
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v/ Jan Guldmann
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STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

stor succes i år med mange glade juniorer og frivillige. 
Det er en begivenhed, som vi med glæde ser frem til 
hver sommer. Igen veltilrettelagt og planlagt af Jesper 
Olesen med stor hjælp fra Marit, Ellen, Leif og andre 
frivillige. Tak for den store indsats. Vi håber, at I er 
klar til at tage en tørn igen næste år.

Juniorafdelingen vil også takke mange gange for 
godt 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 U 16D hold vandt 
deres puljer. Hvilket var en flot holdpræstation. Emil 
Elkjær Petersen blev nr. 2 ved DM for 13-årige – et 
slag efter vinderen, hvilket må siges at være en fornem 
præstation.

Der skal herfra lyde en stor tak til alle sponsorer, 
som har støttet Odder Golfklub, både på Banen til 
GTO og i klubbladet. Vi er rigtig taknemmelige for 
jeres støtte. Uden den kunne det være svært at drive 
vores klub. Også stor tak til alle turneringssponsorer 
og samarbejdspartnere.

Vi har i år fået en ny banesponsor: JBV Byggesel-
skab ved Muremester Jens Vestergård som sponserer 
alle hulkopper.

Vores samarbejde med Østjysk Golfring fungerer 
også rigtig godt. Der er stadig mange medlemmer 

som køber ”fritspilkortet”, så de kan spille en af de 
andre 6 baner, når vores egen er optaget. Og det er 
den jo ofte. Noget af problemet ville kunne løses, hvis 
flere to-bolde gik sammen til 4-bolde. Det ville give 
mere plads til andre på banen.

Regnskabet er færdigt, og det er lykkedes at undgå 
træk på kassekreditten, og der er igen i år positive tal 
på bundlinjen. Men overskuddet er ikke af en sådan 
størrelse, at vi kan bygge nyt klubhus for det.

Der skal lyde en stor tak til alle bestyrelserne i 
Klubber i Klubben for jeres store arbejde med at få 
så mange med. Det giver et godt sammenhold blandt 
medlemmerne.

Jeg vil gerne takke vores personale for jeres indsats i 
Odder Golfklub. Stor tak til Karen, Marianne, Max, 
Jannick, Niels Christian, Rasmus, Steen og Karsten. 
Jeg vil også gerne takke Henriette og personalet i 
cafeen. Også stor tak til Christian og Jesper for jeres 
indsats for at vores spillere skal blive bedre. Bestyrel-
sen vil endnu en gang takke alle de frivillige for jeres 
store indsats i klubben.

Tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samar-
bejde i 2018. Der skal også lyde en stor tak til alle 
medlemmer, fordi I støtter op om Odder Golfklub.

Jeg ønsker alle et rigtig godt golfår.

Nr. 1 2019
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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
Om ikke alt for længe begynder en spændende 2019-
sæson. Vi glæder os enormt meget til at komme på 
græs igen efter et forrygende 2018, og håber på at 
kunne præstere på et lige så højt niveau. 

For seniorernes vedkommende står en sæson i kva-
lifikationsrækken for døren. Det bliver spændende at 
se, om holdet kan genrejse sig og kæmpe sig tilbage i 
3. division. Det vil kun tiden vise, og sæsonen byder 
på lokalopgør mod Aarhus, Horsens og Stensbal-
legaard. 

Dameholdet skal i 2019 kæmpe med Horsens, 
Hedensted og Birkemose om oprykning fra kvalifi-
kationsrækken. Mindre kan dog også gøre det, for 
damerne er i opbygningsfasen og skal fortsat forsøge 
at skabe et solidt fundament for fremtidige sæsoner. 

På herresiden skal der stiftes bekendtskab med 
tre nye divisioner ift. den forgangne sæson – alle et 
niveau højere. Heldigvis har vi en herretrup, der er 
mindst lige så stærk som sidste år, hvorfor der er 
stor tiltro til alle holdene. 1. divisionsherrerne går en 
sæson i møde, hvor man skal kæmpe om oprykning 
til det forjættede land – Santander divisionen. Holdet 
skal kæmpe med Esbjerg, Ikast Tullamore og Trehøje, 
så både niveauet og rejseafstanden er højnet i forhold 
til 2018. 

Herrernes 3. divisionshold er havnet i en vaskeægte 
Aarhus-gruppe, hvor modstanderne hedder Lyngby-
gaard, Mollerup og Aarhus. Med godt kendskab til 
hinanden er der lagt op til en dynamitpulje, hvor alt 
kan ske. Forhåbentlig kan vi sætte Aarhus-holdene 
til vægs. 

5. divisionsholdet er endt i en geografisk lidt mere 
eksotisk pulje, hvor modstanderne hedder Aarhus 
Aadal, Hedensted og Samsø. Spændende bliver det, 
at vi for første gang i klubbens historie har tre hold 
i divisionerne, og derfor er det også svært at spå om, 
hvor 5. divisionsholdet styrkemæssigt står i forhold til 
de øvrige hold. En ting er dog sikker: drengene er klar.

Som noget nyt i 2019-sæsonen er klubben også 
repræsenteret i veteranrækkerne. Her skal de ældste 
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spillere op mod Holstebro og Sebber Kloster, hvilket 
bliver spændende at følge.

Spændende i 2019 bliver det også at følge Oliver 
Jespersen, som har valgt at blive fuldtidsprofes-
sionel fra årsskiftet. Oliver bliver primært at finde 
på Nordic Golf League. Derudover er der et hav af 
andre navne, som bliver interessante at følge i den 
kommende sæson. Du kan følge med i alle spillernes 
færden på Facebook-siden Golf Team Odder eller på 
hjemmesiden. 

Skulle der være nogen der tænker: ”jeg/vi vil gerne 
hjælpe de unge, talentfulde spillere med at blive så 
gode som muligt”, så har I nu muligheden. Det er til 

2019-sæsonen muligt at støtte Golf Team Odder med 
1.000 kr. Med et privatsponsorat vil man modtage et 
bag-tag som synligt bevis på, at man støtter klubbens 
talentfulde spillere, så man stolt kan bære det på sin 
bag. 

Med ønsker om en solrig, succesfuld golfsæson.

Rasmus Wagtmann
GTO-formand
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Nyt handicapsystem fra 2020 

WHS-Handicap 2020
Vi regner med, der kommer et nyt handicapsystem 
fra 2020.

Der vil i løbet af 2019 blive orienteret fra Dansk 
Golf Union og formentlig også fra Golfbox.

Det nye system giver spilleren et handicap, der 
beregnes ud fra de 8 bedste scores af de seneste 20 
scores, der er indberettet.

Så sørg for at indberette så mange scores som 
muligt i 2019. Så får du det rigtige handicap fra 
starten af 2020.

Du kan se mere på Dansk Gold Unions hjemme-
side: Se under ”regler og hcp” og derefter yderst til 
højre ”Handicap 2020 WHS”.

Når du spiller en runde, kan du beregne din ”Han-
dicapscore” fra runden således:

Dit spillehandicap + (banens Par - courserating + 

Husk 1. rate af kontingentet forfaldt 31.12. 2018. Så 
det er nu, hvis det skulle være smuttet. Skulle faktu-
raen have forputtet sig, kan du overføre til reg. 8140 
konto 6611 914 847.

Det er ikke længere muligt at ændre medlemskabs-
type for 2019.

Fritspil 2019
Fristspilskortet for 2019 er igen i år blevet faktureret 
sammen med kontingentet, hvis man havde kortet i 
2018, og ikke havde afmeldt det. I lighed med sidste 
år udleveres der ikke årstalsmærker til kortet – dette 
styres elektronisk.

Nyt fra kontoret

Ordningen med fritspilskort dækker Skanderborg, 
Horsens, Himmelbjerget, Juelsminde, Hedensted 
og Aarhus. Prisen i 2019 er kr. 920, og havde du 
ikke kortet i 2018 kan det bestilles på oddergolf@
oddergolf.dk

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

Jeg glæder mig til, at der igen kommer liv i klubhu-
set, og ønsker jer alle en rigtig god sæson 2019. 

Mange hilsner
Karen

36-rundens stableford point) x Relativ Slope = Han-
dicapscore

En spiller, der spiller med et spillehandicap på 22 
på banen i Odder fra tee 54 med et resultat på 31 
stableford-point, kan beregne den aktuelle HANDI-
CAP-SCORE, således:

(22 + 70 - 69,6 + 36 - 31) x 113/125 = 24,8
D.v.s. at handicap for denne runde på ”standard-

banen” er 24,8.
Når denne beregning af handicapscore er gen-

nemført for de seneste 20 runder fås handicap ved at 
beregne det simple gennemsnit af de 8 bedste (de 8 
laveste handicapscores).

Hermed ønsket om en god sæson 2019.
Med venlig hilsen

Ole Willemann
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NYT fra     træneren
Sæsonen 2019 står for 
døren og jeg glæder mig 
til at komme igang. På 
trænerfronten vil der i 
den kommende sæson være 
justeringer. Jesper er pr. 1. 
marts 2019 udlært PGA træ-
ner og har valgt at søge nye 
udfordringer. Jesper starter den 
1. marts i Stensballegaard Golf 
Klub som træner og vil dermed 
ikke længere fungere som træner i 
Odder Golf Klub. Jeg ønsker Jesper 
al mulig held og lykke fremover og 
takker for 3 gode år i klubben. Alle 
lektionskort samt gavekort der er købt 
hos Jesper kan naturligvis omsættes til 
lektioner hos mig.

Min målsætning er at der ansættes en ny 
trænerelev i 2020. Det er ekstremt vigtigt 
for mig at finde den helt rigtige træ-
nerelev, som deler de samme gode 
værdier som Odder Golf Klub 
står for.

  
· · ·

· · ·

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
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Jeg vil i denne sæson få et par hjælpende hænder i forbindelse med 
juniortræning og begynderundervisning fra blandt andet vores dygtige 
GTO spillere. Dette vil være medvirkende til at der forsat er rig mulig-
hed for at booke individuelle lektioner hos mig i løbet af hele dagen.

Lektioner kan bookes via Golfbox fra onsdag den 3. april 2019. 
Hvis du vil kickstarte sæsonen har jeg stadig få ledige pladser på 
den kommende golfrejse til Costa Ballena i Spanien den 26. marts-
2. april 2019. Yderligere information og tilmelding kan ske via 
e-mail nygaardgolf@hotmail.com eller telefon 3110 3762.

Jeg glæder mig til at se jer alle i klubben og på træningsbanen 
til en ny og solrig sæson.

Mange hilsner fra Christian
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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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Vedtægtsændringer
På årets generalforsamling, mandag den 8. april, vil 
der blive fremlagt et nyt sæt vedtægter til godkendelse. 

Det er vigtigt at fremhæve, at der kun er tale om 
en ”modernisering” af de nuværende vedtægter. Vi 
foreslår bl.a. at medlemskaber, der ikke længere findes 
fjernes, og at ordlyden i nogle af paragrafferne gøres 
mere forståelige.

I god til inden generalforsamlingen vil de nye ved-
tægter, og de foreslåede rettelser, være at finde på 
klubbens hjemmeside.

Hilsen bestyrelsen
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Handicapstatistik 2019

Aktive fordelt på køn og handicapgruppe. Januar 2019*

Handicapgruppe 2017 2018 Kvinder Mænd 2019 i alt 2019 %

Gruppe 1: Under 4,5: 14 15 0 22 22 2

Gruppe 2: 4,5-11,4: 68 68 5 63 68 7

Gruppe 3: 11,5-18,4: 164 159 26 139 165 18

Gruppe 4: 18,5-26,4: 247 228 68 169 237 25

Gruppe 5: 26,5-36: 327 347 151 162 313 33

Gruppe 6: Over 36: 174 150 78 58 136 15

Medlemmer i alt: 994 967 328 613 941 100

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe*

Aldersgruppe 2017 2018 Kvinder Mænd 2019 i alt 2019 %

Under 25 år 71 73 11 62 73 8

25-60 år 360 335 84 228 312 33

Over 60 år 563 559 233 323 556 59

I alt: 994 967 928 613 941 100

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem

Nedenfor vises oversigt over aktive medlemmer i 
Odder Golfklub fordelt på handicapgrupper og 
aldersgrupper. Statistikken er fra januar 2019. I tabel-
len er sammenligningstal fra januar 2017 og januar 
2018.

Mens der ikke var nogen forskydning mellem 2016 
og 2017, sker der en ændring fra 2017 til 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 handi-
cap. Fra gruppe 6 er der et minus på 24.

Ser vi på aldersfordelingen er det desværre i den mel-
lemste gruppe fra 25 til 60 år, der er sket et fald på 
25. Dette svarer stort set til frafaldet af medlemmer.

Igen i 2018 er der en nedgang i antal aktive medlem-
mer. Denne gang med 26. Igen er det aldersgruppen 
25-60 år, der går ned. I handicap statistikken er ned-
gangen i gruppe 5 og 6.

Ole Willemann
Formand Handicapudvalget
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Maler Murer Tømrer

Handicaprevisionen 2018
Handicaprevision for 2018 er gennemført og alle, 
der er med i revisionen, har fået besked fra Golfbox. 
Revisionen i 2018 blev gennemført efter samme 
regler som sidste år. Det vil sige at golfspillerens regi-
strerede scores bliver behandlet statistisk og resultatet 
heraf sammenlignet med spillerens aktuelle handicap. 
Resultatet for den enkelte spiller kan ses på Golfbox i 
spillerens scorearkiv.

I tabellen til højre er der vist et sammendrag. Det 
ses at der er betydeligt flere, der ikke er reguleret og 
færre, der ikke har indberettet det nødvendige antal 
scores. Der er altså flere, der indberetter scores og 
dermed er i det rigtige handicap.

Medlemmer med 3 eller færre registrerede scores i 
2018 er ikke revideret, og har fået handicapstatus 
”KLUBHANDICAP”. 

Medlemmer med 7 eller færre registrerede scores 
de sidste 2 år bliver heller ikke revideret, og handi-
capstatus for disse spillere ændres ligeledes fra ”EGA-
HANDICAP” til ”KLUBHANDICAP”.

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

222 193

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.

11 27

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.

15 16

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

0 0

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

2 0

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

3 3

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

482 526

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

49 22

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

16 8

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

19 12

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

0 0

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

819 807

Medlemmer reguleret i eller til handicapgruppe 1 1 1

Handicaprevision 2018 2017 2018
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Ladies Section

Ladies Sections bestyrelse glæder sig til at sæson 2019 
blæses i gang tirsdag den 4. april kl. 16:30. Vi starter 
som sædvanlig med en 9 hullers gunstart med efter-
følgende fællesspisning og præmieoverrækkelse.

Vi ser frem til, at nye medlemmer melder sig under 
fanen for at dele deres passion for golf med andre 
kvinder om tirsdagen. Er du nyt medlem, vil du 
blive kontaktet af bestyrelsen, som vil tilbyde dig en 
opstartsmentor, så du får så god en start som muligt. 
Vi er en klub hvor smilene er brede, grinene høje og 
samværet i højsædet. 

Vi har som noget nyt i år indført betaling af kon-
tingent før sæsonstart på LS konto, og der kan derfor 
ikke som andre år betales kontant. Kontingent skal 
betales senest den 29. marts. For nye medlemmer er 
der løbende indmeldelse og kontingentbetaling. Dog 
skal betaling altid falde før første teeslag.

Vi kan i 2019 se frem til forskellige arrangementer:
12. marts kl. 19:00 indbyder Mens Section og 

Ladies Section til fælles opstartsmøde i klubhuset. 
Aftenen er både for nuværende og kommende med-
lemmer. Kender du nogen, der gerne vil høre om 
vores klubber i klubben, er denne aften oplagt til info. 
Der er tilmelding på Golfbox senest den 5. marts. 
Invitation kan ses på www.ladies.oddergolf.dk

4. maj er der planlagt en hyggelig tur til Samsø. Vi 
mødes i Hou kl. 7:00, spiser morgenmad på færgen, 

spiller en runde golf og hygger med frokost og præ-
mier efterfølgende. Tilmelding sker ved indbetaling 
af 400,- kr til LS konto senest den 4. april. Se invita-
tion på LS hjemmeside.

11. maj afholder Ladies Section deres 25 års jubi-
læum med et brag af en dag. Golf, underholdning, 
spisning og god stemning. Programmet er i støbe-
skeen, og vil blive afsløret senere. Men sæt gerne et 
stort fedt kryds ved denne dag.

Som altid spiller vi om tirsdagen mellem 14:00 
og 16:30 (tid bookes i Golfbox). Og sidste tirsdag 
i måneden afholdes gunstart med afvekslende spil-
leformer. Gunstart afsluttes med fællesspisning og 
præmieoverrækkelse for den forgangne måned.

Ladies Section har 20 fantastiske sponsorer, som vi 
gerne vil passe meget på. Sig gerne tak for sponsor-
skab når du handler hos dem. De forkæler os nemlig 
med fine præmier hver tirsdag, og vi er taknemlige for 
deres engagement i vores sportsgren. Vi har i år sagt 
farvel til to, og siger goddag til to nye: Café Spektrum 
og Danish Agency Mette Klougart. 

På vores hjemmeside kan du få et overblik over 
vores sponsorer, og om de evt. har et godt medlems-
tilbud.

Sæson 2018 var året, hvor vi vandt alle venskabspo-
kaler (4 stk.) og slog Mens Section i Hunnematchen. 
Året bød jo også på det fineste solskinsvejr og regn 
var en saga blot. Vi satser på at 2019 ligeledes bliver 
et super år med fremragende golfspil med nye regler, 
fantastiske resultater og humør i toppen af poppen. 

På glædeligt gensyn
Formand Nana Krogh Kjeldahl

✂

Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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Tlf. 4096 9633 · www.jhel.dk

Begynderudvalget

Med lidt lykke og lidt held er vinteren allerede 
forbi, og en sådan forudsigelse glæder sikkert 
mange golfspillere – en ny og spændende sæson 
er under alle omstændigheder snart forestående.

Begynderudvalget har – når du læser dette 
indlæg – afholdt det første informationsmøde i 
klubhuset, og vi håber alle på, at vi i den kom-
mende sæson kan ”friste” mange nye medlemmer. 

De seneste års erfaringer viser imidlertid, at 
opgaven med at finde nye medlemmer langtfra 
er en nem opgave. Odder Golfklub er på ingen 
måde den eneste golfklub, som har ønsket sig 100 
nye medlemmer i julegave. Den vigende søgning 
til golfspillet er et forhold, som gør sig gældende 
i hele landet.

Dette skal dog ikke afholde os fra at ”kæmpe”, 
og vi opfordrer alle golfklubbens medlemmer til 
at kæmpe sammen med os, så skulle I tilfældigvis 
falde over et potentielt medlem, så ta’ fluks ved-

kommende med ud i klubben – Både bestyrelsen 
og ikke mindst Karen stiller gerne op til fortæl-
linger om golfspillets mange fortræffeligheder.

Endvidere vil man hen over foråret kunne 
møde Odder Golfklub på forsiden af Odder Avis 
– så husk endeligt at vise den nederste del af for-
siden på avisen til alle dem I kender, som måske 
kunne have interesse i golfspillet.

Odder Golfklub bliver i foråret også synlig på 
internettet, så med lidt lykke og lidt held, mødes 
I af en bannerreklame fra Odder Golfklub, når I 
i den kommende tid ”surfer” på internettet. Det 
er i sagens natur ikke jer – som gode medlemmer 
af klubben – en sådan bannerreklame er tiltænkt, 
men vi håber og tror, at vi med denne nye mar-
kedsføringsindsats kan vende det bekymrende 
fald i antallet af medlemmer.

OG HUSK I ØVRIGT AT VI HAR GOL-
FENS DAG SØNDAG DEN 28. APRIL.
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Mandagspigerne
Dagene er blevet lysere, og det begynder så småt at 
rykke i os for at komme ud og spille golf. Vi begynder 
golfsæsonen den 1. april kl. 8.45 (scorekort afleveres 
senest kl. 8.25) med 18 hullers Stableford. 9 huls piger-
ne har opstart kl. 10.45. Som sædvanlig venter Hen-
riette med ostemadder og kaffe efter spil. Desuden vil 
Erling Rovelt komme og fortælle om de nye golfregler.

Det bliver desværre ikke med fuldt hold, da nogle 
af os er med seniorerne i Beleck.

Årskontingentet er stadig 350 kr. 9. huls pigerne 
200 kr. Beløbet skal indbetales på konto 1644 (regi-
streringsnr.) - 5368185991 (kontonr.) inden den 30. 
april. Husk angivelse af medlemsnummer og navn. 

HUSK også: alle skal aflevere en indmeldelses-
blanket, som ligger til udskrivning og udfyldelse på 
mandagspigernes hjemmeside.

Vi har i år besluttet at slette ventelisten. Vi var 
79 medlemmer sidste år og har plads til endnu 11 
nye medlemmer. Handicapgrænsen er på 45 for nye 
medlemmer.

Turneringsplanen er færdig og ligger på hjemme-
siden.

Udflugterne i år bliver til: 
• Skanderborg Golfklub den 6. maj.

• Samsø Golfklub den 17. juni
• Venskabsmatch med Århus Golfklub i Skåde den 

27. august
• Derudover er Golfexperten turneringssponsor den 

20. maj
• Golfshoppen/pro- turneringssponsor den 16. sep-

tember.

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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www.nybolig.dk

Nybolig Odder

Rådhusgade 2 • 8300 Odder

Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566

E-mail: 8300@nybolig.dk

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

Sommer - Sol - Samsø.

Vi har atter i år valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse 
med turneringen: ”slå et slag”. (19. august).

HUSK i øvrigt jævnligt at se på hjemmesiden.
Bestyrelsen glæder sig til at se alle igen, og vi håber 

på lige så dejligt vejr som sidste år. 
p.u.v. 

Birgitte Tosti Clausen

Birgitte Tosti Clausen formand
Lisbeth Rasmussen kasserer

Margit Nielsen sekretær
Merry Berggren

Marianne Lienhøft
Mona Dybvad.
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Mens Section
Mens Section byder tidligere og nye medlemmer 
velkommen til en ny sæson 2019!

Bestyrelsen vil arbejde for, at 2019 skal blive et 
godt år, hvor formålet med denne ’’klub i klubben’’ 
er at kombinere golfspil på konkurrenceniveau med 
kammeratligt samvær uanset alder, handicap og andre 
biting. Endvidere er det hensigten at dygtiggøre og 
udvikle såvel rutinerede som urutinerede spilleres 
viden om golf- og etiketteregler gennem diskussioner 
baseret på oplevelser på banen, hvilket jo ikke mindst 
er i højsædet i denne sæson med de nye golfregler.

Det skulle gerne betyde, at vi alle kan glæde os over 
medlemskab af en klub, der på en og samme tid for-
ener sportslige udfordringer og hyggelig “aftergolf” 
hver torsdag i sæsonen.

Vi vil i bestyrelsen arbejde for at få endnu flere nye 
medlemmer i MS, så vi fortsat kan være en klub-i-
klubben, hvor mænd i alle aldre kan få mulighed for 
at prøve kræfter med ligesindede. Som medlem i MS 
har man den største mulighed for at tiltrække nye 
medlemmer, så bestyrelsen håber, at nuværende med-
lemmer i 2019 vil være opsøgende på at invitere flere 
spillere med ind i MS. I den forbindelse afholdes et 
opstartsmøde for både nye og gamle medlemmer tirs-
dag 12/3 kl.19.00 i samarbejde med Ladies Section, 
tilmelding sker på Golfbox senest 5/3.

Man kan også tjekke vores hjemmeside ud, hvor 
det er naturligt for medlemmerne lige at klikke ind på 
mens.oddergolf.dk. Vi har også vores egen gruppe på 
Facebook, som man kan blive medlem af, hvis man er 
medlem af Mens Section. Hvis du allerede er medlem 
af MS, så søg på fb efter: Mens Section Odder Golf-
klub, så er du så godt som med! 

Vores 25-års jubilæum sidste år blev fejret med en 
jubilæumsturnering. Det var en stor succes, så fre-

dag den 23/8 afholder vi fødselsdagsturnering med 
udgangspunkt i samme koncept som i 2018.

Årets Østjysk Mesterskab for Herreklubbers 
turnering afvikles i Vejle den 7/9. Det er endnu ikke 
lykkedes at få fat i en sponsor i 2019. Så derfor er I 
stadig velkomne til at melde dig/jer på banen, hvis 
det var noget for dig at gå ind i, eller hvis du kender 
nogle, for hvem det kunne være interessant! Hvis 
der den 15/3 endnu ikke er fundet en sponsor til 
turneringen, kan det være at vi bliver nødt til hæve 
medlemskontingentet i MS til 550,-kr. Desuden vil 
det nok komme til at koste lidt mere for de spillere, 
som kvalificerer sig.

I år har vi fået genforhandlet os frem til et godt 
tilbud på en weekendtur til Royal Oak. Royal Oak 
er nem at gå, men udfordringerne er alligevel rigeligt 
store til spillere på alle niveauer. Banen er bl.a. kendt 
for sine meget store, kuperede og hurtige greens. Ud 
over at spille golf på en fantastisk bane, så er det også 
en meget billig tur, nemlig 1295,- kr. Så reserver den 
11-12. maj, så vi igen kan komme på herretur! 

Ovenstående kan jo ikke lade sig gøre uden med-
lemmernes og vores fantastiske sponsorers opbakning 
og hjælp. Vi har det sidste års tid mistet et par spon-
sorer i MS, så kontakt os meget gerne for at høre 
nærmere, hvis det kunne have din interesse!

God sæson 2019 til alle i MS og i Odder Golfklub!
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Juniorerne
Vi glæder os i junior afdelingen til at komme i gang 
med den nye sæson.

Vi vil gerne skyde 2019 sæsonen godt i gang og 
har igen år arrangeret en opstartsweekend 5.-6.-7. 
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. 

Så vi håber, I har sat kryds i kalen-
deren og vil prioritere turen, da det 
er med til at give en god opstart og 
styrke sammenholdet i juniorafdelingen. 
Invitationen kommer snarest på vores 
Facebook side.

Turen skal være med til at ryste juniorer 
og familier endnu bedre sammen. Og selv-
følgelig skal vi ud at spille en masse golf, hygge og 
meget andet. Der er plads til mange, så vi håber på 
god opbakning.

I år skal Christian Nygaard være træner for vores 
juniorer og vil få hjælp fra GTO – det glæder vi os 
til. Mere info følger. 

Træningen starter officielt i uge 15 – for Team 
Rød den 8. april og Team Grøn/Team Superstjer-
ner den 9. april. 

Træningstiderne bliver de samme som tidligere år.
Team Rød  16.30-17.30 Mandag
Team Superstjerner  16.30-17.30 Tirsdag
Team Grøn  17.30-19.00 Tirsdag

Vi er i fuld gang med at 
planlægge 2019 sæso-
nen og der vil komme 
et opstartsmøde den 30. 

april kl. 17.00 for både 
forældre og juniorer. Ellers 

hold øje med vores Facebook 
side (Odder Junior Golf ) hvor vi 

bl.a. skriver om forårskalenderen 
2019, mere information om Fre-

dagsturneringer, Junioruge og Hold-
turneringer og meget mere. 

Vi ses i golfklubben.
Mvh. 

Juniorudvalget
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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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Generalforsamling

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
mandag den 8. april 2019 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 2019 og fastlæggelse af kontingent i 2020
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Forslag til ændringer af vedtægter.
 Ændringsforslaget vil blive offentliggjort 14 dage før generalforsamlingen 
 på www.oddergolf.dk
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Niels Vestergaard og Anne Marie Vestergaard
 Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Ang. Punkt 6:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skrift-
ligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

10. Eventuelt

Ang. Punkt 6:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skrift-
ligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11 - www.hessellund-el.dk

VI ER STADIG DIN
ELEKTRIKER

El-installatør
Peter Bosteen

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

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

Nyt fra
Greenkeeperne
Sæsonen står for døren, og der er plusgrader udenfor.

Indtil videre har vi haft en fin vinter. De skader vi 
har fra svamp, er fra september, så greens kommer til 
at lukke sig hurtigt, hvis ellers vejret holder.

Tiltag i greenkeepergården er, at vi har fået en 
slibemaskine til at slibe cylinder på green-, tee- og 
fairway-klipperne, hvilket på sigt vil give en bespa-
relse og bedre klip på greens.

Vi ser frem til sæson 2019. 
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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



Seniorklubben
Forventningens glæde til igen at komme på ”forårs-
græs” er stor for alle os golfere. 

At komme af med de tunge varme klæder efter 
vintergolfen, og igen komme i det lette dres, så arme 
og ben kan flyttes nogle ekstra centimeter – det ser vi 
bare frem til.

I år kan Seniorklubben fejre 25 års jubilæum – et 
kæmpe tillykke til alle seniorer.

Indmeldelsesproceduren for sæson 2019 er den 
samme som tidligere år. 

Inden udgangen af april skal ”gamle” medlemmer, 
der ønsker at fortsætte i Seniorklubben, indsende/ 
aflevere indmeldelsesblanket (forefindes på hjemme-
siden) samt indbetale kontingent. 

1. maj gøres der status om hvor mange fra venteli-
sten, der i alt kan optages i klubben, men af erfaring 
inviterer vi allerede i marts/ april måned et vist antal 
medlemmer fra ventelisten, så de har mulighed for at 
deltage fra sommersæsonens start den 3. april, herun-
der også vores åbningsturnering den 24. april. 

Fra og med i år skal vi spille efter de nye golfregler, 
som på mange områder er forenklet i forhold til de 
gamle. Et af hovedformålene er at fremskynde spillet, 
hvilket er fint, men vi i Seniorklubben har nu aldrig 
ligget på den lade side hvad det angår. 

Vi håber, at rigtig mange har benyttet muligheden 
for at deltage i et af de regelkurser, der har været 
afholdt hen over vinteren – og så beder vi til, at alle 
udviser lidt tolerance over for hinanden her i starten, 
hjælp hinanden – men en regel er en regel.

De nye handicapreguleringer – WHS – er gæl-
dende fra 2020, dog således, at WHS– systemet testes 
sideløbende med EGA i 2019. Vi vil opfordre til, at 
alle afleverer så mange scorekort – helst 20 stk. – til 
regulering som muligt, da basen til de nye regulerin-
ger tages herfra ved starten af 2020.

I den kommende sæson lægger vi an til at prøve 
lidt flere spilformer i vores turneringsprogram – og 

så ser vi frem til nogle dejlige udflugter til Tange Sø 
Golfklub den 15. maj, Hammel Golfklub den 6. juni 
(bemærk det er en torsdag), samt ikke mindst en jubi-
læumstur til Limfjordens Perle, Hvalpsund Golfklub 
den 28. august – herom nærmere. Den 14. august 
har vi vores venskabsturnering mod Skanderborg i 
Skanderborg.

Vi vil gerne opfordre de seniorer, der føler, at de 
kun har overskud til at gå 9 huller, til at møde op om 
onsdagen og til udflugterne. Man skal blot meddele 
til turneringsledelsen, at man ønsker at gå 9 huller – 
er der nok deltagere til et hold, er det fint, ellers bliver 
man blandet med de øvrige golfere.

For sommersæsonen har Seniorklubben sagt ja til 
et Hole-in-one sponsorat med Olsen Tours, hvor 
betingelsen er, en seniorspiller som laver Hole-in-one 
(i ét slag) på alle par tre huller i alle turneringer og på 
alle baner, hvor seniorerne arrangerer en turnering. 
(sommerplanen 2019). Spilleren overdrages et gave-
kort på kr. 1.000,- til Olsen Tours, samt en flaske 
Cava til både spiller og markør.

Vi opfordrer i øvrigt til at følge med på Seniorernes 
hjemmeside, som løbende bliver opdateret med 
informationer. 

Vi ser frem til en skøn sommersæson med et dejligt 
samvær – både sportsligt og socialt.

På udvalgets vegne
John Rohde-Madsen

32

Nr. 1 2019



ANNONCE

33





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

Tlf. 4096 9633 · www.jhel.dk



HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er

den 4. november 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


