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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

Nu er der snart opstart på en ny og spændende sæson. Vi 
må håbe, at den ikke bliver så våd som efteråret har været.

Som de fleste nok ved, ligger teestederne til hul 13 på 
jord, der tilhører Aakær Gods jord. For 25 år siden gav 
godsejer Johan Koed-Jørgensen os tilladelse til at bruge 
jordstykket, og det skylder vi Koed-Jørgensen stor tak for. Se 
omtale inde i bladet.

Der er nok mange, der har hørt og set, at Henriette her pr. 
1. januar har ændret navnet på Cafe Odder Golfklub til Cafe 
Aakær. Tillykke til Henriette. 

Vi er i gang med at renover hul 4. Ved at fjerne græsbun-
keren på hullet, vil der blive en rigtig flot indgang til green. 
Efterfølgende vil teestedet blive renoveret.

Husk at der den 28. marts er naturdag. Jeg håber på lige 
så mange som i 2019 til at give en hånd med, så vi kan få 
banen til at se rigtig godt ud til Åbningsturneringen den 5. 
april, hvor vejret forhåbentlig er med os.

Jeg vil gerne gentage sidste års opfordring til jer om så 
vidt muligt at spille i 4 bolde i stedet for 2 bolde. Det vil 
give mere plads til Greenfee gæster og dermed også flere 
indtægter.

Vi havde nogle rigtig flotte greens her i efteråret, og det 
skulle vi også gerne have i 2020. Jeg beder derfor om, at 
alle retter nedslagsmærker op. Mærkerne er nemlig særlig 
modtagelige for sygdomme.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sæson. 
Husk generalforsamlingen den 23. marts.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Af Niels Erik Hvillum, formand

3

E-mail: neh@oamail.dk

Næste nummer udkommer ultimo november 2020
Deadline: 2. november

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

E-mail: oddergolf@oddergolf.dk
Hjemmeside: www.oddergolf.dk
Kontoret 86 54 54 51
Manager 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

Manager:
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 

Forsiden: Herluf Vestergaard.



Beretning 2019
Året 2019 har været et anderledes år for Odder 
Golfklub. Efter et meget tørt 2018 blev det et meget 
vådt 2019. Hele sæsonen igennem har banen dog 
stået fint i det meget fugtige vejr, takket være vores 
dygtige keepere. Stor ros til jer.

Vores greenkeeperlærling Rasmus blev udlært i 
efteråret med nogle særdeles fine karakterer, og Ras-
mus er herefter blevet tilbudt en stilling som green-
keeper i Odder Golfklub.

Vi kom godt igennem tørken i 2018, havde efter-
sået de afsvedne steder, og ventede blot på noget 
vand fra oven. Den kom så hen over sommeren og vi 
har nok haft det vådeste efterår i mands minde, men 
banen har klaret det alligevel. Selvom det har været 
vådt, har vi ikke som mange andre klubber været 
nødt til at lukke banen. Vi er glade for, at vi har et 
anlæg der relativt hurtigt drænes, men alligevel har 
vi haft nogle udfordringer, især med vores bunkere 
som fyldes med vand. Nogle af bunkerne er herefter 
renoveret med nye dræn og sand, f.eks. er greenbun-
keren på hul 9-18 blevet totalrenoveret, og designet 
er ændret lidt, så den også er lettere at vedligeholde. 
Vores keepere har i efteråret haft en del at se til for at 
få drænene til at fungere, da vi nok må være forberedt 

på, at vi fremover får mere regn end normalt. Det er 
i hvert fald hvad prognoserne siger. Vi er begyndt 
at fjerne græsbunkeren på hul 4. Den bliver fyldt 
op med jord, så vi får en flottere forgreen på hullet. 
Det vil blive et flottere hul. Vi har i sæson 2019 haft 
fokus på den visuelle oplevelse på banen, og dette vil 
fortsætte i 2020.

Vi starter sæsonen 2020 med at blive helt elektriske. 
Vi har købt en ny greenklipper der udelukkende 
kører på el, så vi er helt med på ”el-bølgen”.

Ved indgangen til 2020 havde vi 904 aktive med-
lemmer. Det er en nedgang på 32 i forhold til starten 
af 2019. Udviklingen er ikke særegen for Odder 
Golfklub – vores medlemmers alderssammensætning 
taget i betragtning. Men det står lysende klart for os 
alle, at opgaven med at skaffe nye medlemmer, skal 
være en højt prioriteret opgave – både i bestyrelsen 
og blandt foreningens medlemmer i almindelighed.

Regnskabet er endnu ikke helt færdigredigeret, 
men vi rammer meget tæt på det budgetterede resul-
tat som er et plus på 42 t.dkk. 

Torden-shelteren ved hul 14 blev færdig i foråret, 
og har været flittigt brugt. Både ved matcher med tor-
denvejr og under de mange regnskyl, der har præget 
året. Det siges, at der kan stå op til 38 personer under 
tag, så godt vi ikke satte bænke op.

Husudvalget har revideret det i 2017 udarbejdede 
dispositionsforslag for ombygning af klubhuset, så 
det lever op til det nye bygningsreglement. Vores 
håndværksmæssige sponsorer har givet et tilbud på 
renoveringen, og det beløber sig til kr. 6.000.000 
inkl. moms. Men med det vigende antal medlem-
mer tør bestyrelsen ikke igangsætte en renovering, 
før udviklingen vender. Men vi vil vedligeholde, så 
godt vi kan. 
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Hul 13 
 navngives

Som nogen af jer sikkert ved, ligger teestederne på 
hul 13 på lånt jord.

For 25 år siden fik vi tilladelse af Aakær Gods v. 
godsejer Johan Koed-Jørgensen til at låne jorden på 
ubestemt tid.

Uden denne velvilje fra Johan Koed-Jørgensen 
havde vi ikke haft mulighed for det smukke og spæn-
dende hul 13, vi har i dag.

Bestyrelsen har derfor besluttet, som en yderligere 
tak til Johan Koed-Jørgensen, at hullet fra sæsonstart 
2020 skal kaldes ”Hul Aakær”. Dette vil blive synlig-
gjort af et skilt med følgende ordlyd: ”Dette areal er 
venligst udlånt af Aakær Gods”.
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Vi har to udfordringer som skal løses:
Det ene er, at de 70-årige golfspillere er mere 

aktive, end det vi forudså, da vi i 2010 indførte 70+ 
medlemskabet. Dengang mente vi, at man med 70+ 
medlemskabet ville spille yderligere max. 5 år. Det 
har vist sig, at der gennemsnitligt spilles 8 år. Dette 
sammenholdt med at 70+ medlemskabet iflg. DGU`s 
regler er et fleksibelt medlemskab, hvilket vi ikke har 
efterlevet i Odder Golfklub, har vi besluttet at droppe 
nytegningen af disse medlemskaber. De medlemmer, 
der allerede har medlemskabet, berøres ikke. 

Den anden udfordring forekommer når der skal 
udarbejdes budget for det kommende år. Budget-
lægningen foregår i november, og på det tidspunkt 
bør alle ønsker om ændring af medlemskab, iflg. 
vedtægterne, være bestyrelsen i hænde. Desværre er 
dette ikke tilfældet. Fremover bliver vi nødt til at 
håndhæve, at ændring af medlemskab skal meddeles 
kontoret inden 1. november. I modsat fald hæfter 
man for betaling af det næste halve års kontingent.

Tidligere års fine opbakning til klubturneringerne er 
desværre gået tilbage i 2019. Der har været tilbage-
gang i antallet af deltagere i alle turneringer på nær 
én – Generationsturneringen. 

Vi måtte aflyse turneringen sponsoreret af Odder 
Fitness Center grundet for få deltagere og to andre 
turneringer lå lige på grænsen til aflysning. Dette har 
bevirket, at Odder Fitness Turneringen ikke vil være 
i turneringsprogrammet i 2020. Det samme gælder 
for Mørups turnering, men ikke af samme årsag, 
selv om der heller ikke til denne – ellers så populære 
turnering – var fuldt deltagerantal i 2019. Mørup har 
selv valgt at stoppe som turneringssponsor, da vores 
kontaktperson hos dem går på pension. Der vil i ste-
det dukke en ny turnering op i 2020 – en ægtepar-/
samboendeturnering, der løber over 3 spilledage 
henover sæsonen. 

Turneringsudvalget er naturligvis glad for den opbak-
ning, der dog er til klubbens turneringer. Der har 
været en turnering mindre i 2019 end i 2018. 790 
deltagere har fordelt sig på 10 turneringer.

Til vores store glæde valgte alle turneringssponsorer 
fra sidste sæson positivt at fortsætte som sponsorer for 
vores turneringer i 2019. 

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

Klubmesterskaberne blev igen i 2019 en stor succes. 
Mesterskaberne blev meget professionelt afviklet med 
tiltag som spottere på banen og scoreregistrering 
for hver 3. hul og ved hulmesterskaberne for hvert 
hul. For første gang nogensinde havde vi sponsor på 
klubmesterskaberne – Elmsgaard Entreprise. Tak for 
støtten.

Turneringsledergruppen har stort set haft den 
samme sammensætning som sidste år. Vi har fået en 
ny turneringsleder med i gruppen, og der er en, der er 
stoppet. Gruppen består af meget kompetente turne-

>>>
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ringsledere, der har stor rutine med hensyn til afvik-
ling 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. 
Der er fra undersøgelsen Golfspilleren i Centrum 
desværre ikke modtaget henvendelser fra medlemmer, 
der gerne vil være turneringsledere. Vi kunne godt 
bruge nogle flere turneringsledere.

Baneservicemedlemmerne har også i 2019 ydet en 
rigtig flot indsats, men vi mangler virkelig baneser-
vice-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 undersø-
gelsen 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 2020.

Baneservice udfører deres arbejde i henhold til 
baneservicevejledningen, og i den forbindelse anven-
des ordensreglerne for Odder Golfklub. Der vil 
i 2020 ikke blive ændret på udvalgets opgaver. 
Baneservice bliver generelt modtaget positivt ude på 
banen, især af vores gæster. Deres tilstedeværelse er 
med til sammen med medlemmer og gæster at passe 
på vores dejlige golfbane.

Igen i år har der været mange juniorspillere til træ-
ningen om mandagene og tirsdagene, ligesom til de 
fredagsturneringer der har været afholdt over året. 
Ved indgangen til 2020 er der 45 juniorer og 4 mini 
juniorer. Vi kan stadig bruge flere unge golfere at 
dyste med/imod, så tag endelig en ven eller veninde 
med herud, når vi starter op til foråret.

Det blev endnu en fantastisk sæson for alle vores 
klub- og elitehold, hvilket viser, at vi har talenter der 
hører til i den absolutte top af dansk golf. Det blev til 
oprykninger til både veteranholdet (fra 3. Division til 
2. Division), dameholdet (fra Kvalifikationsrækken til 
3. Division) og herrernes andethold (fra 3. Division 
til 2. Division). Derudover blev det til en lang række 
flotte individuelle præstationer, hvor bl.a. Christian 
Nygaard blev dansk mester for Mid-age herrer. 

I løbet af 2020 får vi en trup med i alt 6 professio-
nelle spillere på herresiden. Aldrig før har vi haft mere 
end 3 på én gang. Det vidner om den fantastiske 
udvikling vi er midt i. Der skal her lyde en stor tak 
til vore sponsorer i GTO. Uden jeres støtte kunne vi 
ikke nå disse resultater.

Når man kigger på begynderudvalgsarbejdet, vil 
2019-sæsonen efterlade både smil og lidt rynkede 
bryn. Odder Golfklub har for alvor gjort et tekno-
logisk hop, da vi for første gang har kastet os ud i 
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Værtens bedste fest
holder du på Byens Hotel
Hold din næste fest hos Montra Odder Parkhotel i 
eksklusive rammer. Vi byder dig og dine gæster 
velkommen, som var I gæster i vort eget hjem, 
og sørger for en inspirerende og personlig fest. 
Det hele serveres med varme, venlighed og gæst-
frihed, for hos os er moments of happiness
ikke bare noget vi siger – det er  en vane...T. 8654 4744 · ophoTel.dk

Værtens bedste fest
Komplet fest

Pris pr. 

pers. kr.825,-

digital markedsføring. Vi har i 2019 brugt betydeligt 
flere penge og ressourcer i almindelighed på markeds-
føring. På den digitale side har vi samarbejdet med 
Jysk/Fynske medier med det formål at øge kendska-
bet til Odder Golfklub gennem en synlighed på inter-
nettet i almindelighed og på facebook i særdeleshed. 
Og så har vi haft plads på forsiden af Odder Avis i 
flere uger i den første halvdel af 2019.

Om indsatsen har været omkostningen værd, er i 
sagens natur svær at afgøre, men de kolde facts siger, 
at vi i 2019-sæsonen har haft 46 nye medlemmer 
gennem vores indslusningssystem. Dette tal er det 
største, vi har set i en årrække, men det er umuligt 
at svare på, hvorvidt disse nye medlemmer var duk-
ket op uden vores særlige markedsføringsindsats. 
Ved indgangen til 2020 har 27 af de 46 ”begyndere” 
besluttet sig for at blive fuldtidsmedlemmer i Odder 
Golfklub, og så har vi fået 2 nye flexmedlemmer. 
Desværre har 17 personer besluttet, at golfspillet ikke 
lige var noget for dem – i hvert fald ikke i 2020-sæso-
nen. Tak til begynderudvalget for onsdag efter onsdag 
at sidde i klubhuset for at arrangere vores onsdagstur-
neringer og tak til alle andre, der hjælper med den 
vigtige opgave at sikre nye medlemmer.

På trænersiden har Christian Nygaard haft et 
meget travlt år, da han har været alene, efter at Jes-

per Thorsøe fik job som protræner i Stensballegård 
Golfklub. Men Christian har klaret det rigtig fint, og 
har i efteråret ansat en ny elev Nicolai Røgen Jensen, 
som starter til foråret 2020. Held og lykke til vort nye 
trænerteam.

ØGR-samarbejdet fungerer stadig fint. Her i efter-
året har vi ændret lidt på brug af ØGR-kortet, så man 
nu kan spille 12 runder på hver af de andre baner. 
Det vil sige 72 runder for kun kr. 920 eller pr. runde 
ca. kr. 13,00!

Vi vil også her gerne takke alle de mange frivillige, 
som gerne giver en hånd med til diverse opgaver. Det 
er vi rigtig glade for og håber, at der også i 2020 vil 
være medlemmer – også gerne nye – som vil hjælpe. 
Kæmpe tak til jer alle.

Til slut vil jeg gerne takke alle vores sponsorer i 
Odder Golfklub, både på banen til GTO og i klub-
bladet. Også stor tak til alle turneringssponsorer og 
samarbejdspartnere.

Der skal også lyde en stor tak til personalet: Kar-
sten, Marianne, Karen, Max, Jannick, Niels Chri-
stian, Rasmus, Steen og Henriette samt personalet i 
Cafeen, og til Christian for jeres store arbejde i Odder 
Golfklub.

Tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samar-
bejde i 2019. Jeg vil også gerne takke alle medlem-
merne for et godt år i Odder Golfklub. 

>>>
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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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Generalforsamling

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 23. marts 2020 kl. 19.30 
i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget 2020 og fastlæggelse af kontingent i 2021
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 På valg er Niels Erik Hvillum, Søren Casparij og Rasmus Wagtmann
 Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Ang. Punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

✂

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

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget
for din og klubbens økonomi
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Generalforsamling

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Nr. 1 Nr. 1 20202020

Mandag den 23. marts 
GF Odder Golfklub

HUSK!

kl. 19.30



Husk at 1. rate af kontingentet forfaldt 31.12.2019 
– så det er nu, hvis det skulle være smuttet. Skulle 
fakturaen have forputtet sig, kan I overføre til reg. 
8140 konto 6611 914 847.

Det er ikke længere muligt at ændre medlemskabs-
type for 2020.

Fritspil 2020
Fristspilskortet for 2020 er igen i år blevet faktureret 
sammen med kontingentet, hvis man havde kortet i 
2019, og ikke har afmeldt det.

Som noget nyt er der blevet lagt begrænsninger på 
kortet. Der kan fra 2020 maksimalt spilles 12 runder 
på hver bane.

Ordningen med fritspilskort dækker Skanderborg, 
Horsens, Himmelbjerget, Juelsminde, Hedensted 
og Aarhus. Prisen i 2020 er kr. 920, og havde du 
ikke kortet i 2019 kan det bestilles på oddergolf@
oddergolf.dk

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

Jeg glæder mig til, at der igen kommer liv 
i klubhuset, og ønsker jer alle en rigtig god sæson 
2020. 

Mange hilsner
Karen

Nyt fra kontoret
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26. april: Golfens Dag

5. april: Montra Odder Parkhotel Åbningsturnering

28. marts: Naturdag

29. marts: Turnering for alle 
der har hjulpet til Naturdagen

23. marts: Ordinær generalforsamling 



GTO
Det føles efterhånden som lidt af en gentagelse fra de 
forrige år, at vi ser frem mod en utrolig spændende 
sæson efter et forrygende sæson i fjor, men det er 
tilfældet. Efter en 2019-sæson, hvor vi igen satte nye 
standarder for GTO, skal vi i 2020 forsøge at bygge 
videre på vores projekt. 

For seniorernes vedkommende byder 2020 på endnu 
en sæson i kvalifikationsrækken. De glippede lige præ-
cis oprykningen i 2019, så det er nogle revanchelystne 
seniorer der er klar til at tage kampen om mod tre 
lokalrivaler i form af Juelsminde, Horsens og Stens-
ballegaard. Da der ved årsskiftet er en del af de faste 
seniorer, der nu har nået alderen der gør dem berettiget 
til at spille for veteranholdet, betyder det at der vil være 
en række nye ansigter på seniorholdet i 2020.

Netop veteranerne skal begå sig i ny division i den 
kommende sæson. Efter deres overlegne oprykning i 
fjor, står den på anden division i 2020. Klubbens æld-
ste skal på et par længere ture til Sæby og Ørnehøj, 
foruden lokalbraget mod Aarhus. Det bliver spæn-
dende at følge veteranerne i landets næstbedste række. 

Også dameholdet skal på en række længere ture 
for at dyste i tredje division. Damerne er tilbage i 
divisionerne efter nogle år i kvalifikationsrækken, og 
det bliver interessant at følge deres genkomst, når 
de i den kommende sæson skal krydse klinger med 
Svendborg, Benniksgaard og Great Northern. Først 
og fremmest er målet at konsolidere sig i tredje divi-
sion, så der på sigt kan bygges endnu mere på.

For herreholdene bliver 2020 særdeles interessant. 
Der har været enkelte spillerafgange, men også spiller-
tilgange, som gør at truppen ser mere spændende ud 
end nogensinde før. Aldrig har bundniveauet i trup-
pen været så højt, samtidigt med at topniveauet hele 

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
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tiden bliver stærkere. Det betyder at ambitionerne 
forud for sæsonen er store. 

For femtedivisionsholdets vedkommende skal de 
forsøge at kæmpe med oprykningspladsen efter en 
2019-sæson, hvor pladsen i divisionerne blev bibe-
holdt. Holdet kan se frem til møder med Kalø, 
Lübker og Aarhus. 

For det nyoprykkede andendivisionshold bliver 
2020 noget helt anderledes, end de har været vant 
til. Anden division er ensbetydende med, at der 
skal spilles matcher både for- og eftermiddag som 
vi kender det fra førstedivisionsholdet gennem flere 
sæsoner. Det er lidt af en milepæl for holdet, der 
har lavet to oprykninger i træk og dermed i første 
omgang blot skal konsolidere sig i anden division i 
2020. Modstanderne for holdet bliver Vejle, Aarhus 
og Silkeborg Ry. 

Førstedivisionsholdet skal forsøge at rejse sig oven-
på den glippede oprykning i 2019. Holdets store mål 
er at spille sig i Santander Divisionen, hvad enten 
det lige bliver i 2020 eller et af de kommende år. 
Modstanderne der forhåbentligt skal besejret i år er 
Mollerup, Randers og Lyngbygaard. 

I den kommende sæson bliver det også interessant at 
følge de mange fuldtidsprofessionelle vi efterhånden 
har i truppen. Udover Oliver Jespersen, som i hele 
2019 spillede som professionel, har Sebastian Wiis 
valgt at turne pro fra årsskiftet. De er begge at finde 
på Nordic Golf League, hvor de formentligt for sel-
skab af endnu en GTO’er i løbet af sæsonen. 

Derudover er der en lang række amatørspillere, der 
bliver spændende at følge i 2020-sæson efter flere års 
progression. Alle spillere kan følges på Facebook-side 
Golf Team Odder. På Facebook-siden vil der ligeledes 
i den kommende tid være en masse nyheder, som vi 
ser frem til at dele med jer. 

Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle sponsorere 
i Golf Team Odder, som igen i år gør det muligt for 
os, at udvikle os og præsentere Odder Golfklub og 
Odder som by, både i Danmark og udland. Uden 
jeres enorme støtte havde det ikke været muligt. 

Med ønsker om en succesfuld golfsæson

Rasmus Wagtmann
GTO-formand

Til alle interesserede dame- og herrespillere i Odder Golfklub:

Opstartsmøde sæson 2020
– Ladies Section og Mens Section

Vi holder et fælles opstartsmøde for gamle såvel som for måske nye medlemmer.
Interesserede kvinder (max. hcp 45) og mænd (max. hcp 36), som er medlemmer 

i Odder Golfklub kan deltage. Det foregår

Torsdag d. 19/3. kl. 19.00 i klubhuset

Læs dagsorden på Golfbox, hvor du også skal melde dig til. Når du tilmelder dig kan du 
også bestille kaffe/te, en franskbrødsmad og kage.

Vel mødt!
Bestyrelsen i LS og MS
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Begynderudvalget
Dette indlæg til 1. udgave af ”Golfen” i sæson 2020 
er skrevet i starten af uge 7, hvor det har regnet og 
det har blæst, så man næsten skulle tro, at ”det var 
løgn”. I dette lys kan det være lidt svært at tænke på 
den umiddelbart forestående sæsonstart, men selv om 
vejret ikke i skrivende stund er med os, kan I alle godt 
begynde at glæde jer til lidt bedre vejr, og samtidig 
kan vi også glæde os til mange dejlige golfrunder på 
banen i Odder i 2020.

Begynderudvalget er i hvert fald klar til at tage 
endnu en tørn, og heldigvis stiller ”begynderudvalget 
op i samme stærke opstilling” som i de seneste sæso-
ner. Og vi er så heldige, at vi faktisk kan ”mande op”, 
da vi nu igen har to dygtige trænere til at hjælpe både 
nuværende og kommende medlemmer på driving-
range – et stort velkommen til vores nye proelev 
Nicolai Røgen Jensen. 

Af andre nyheder i 2020 vil vi kunne tilbyde en bil-
ligere og mere kompakt version af vores begynderfor-
løb – vælger man denne version vil det bl.a. betyde, 
at der ikke er et begyndersæt inkluderet i begynder-
pakken – der kan læses mere om begynderforløbet på 
vores hjemmeside.

Som nogen måske husker fra et tilsvarende indlæg i 
sidste sæson af Golfen, havde vi 46 potentielle med-
lemmer gennem ”begyndersystemet” i 2019-sæso-
nen. Da det desværre viser sig, at dette tal ikke rækker 
til at ”holde trit” med den sædvanlige medlemsaf-
gang, prøver vi igen i 2020 at rekruttere og gøre 
Odder Golfklub synlig via annoncer i Odder Avis 
og via diverse elektroniske medier – kig endelig efter 
en forhåbentlig flot helsides annonce i Odder Avis i 
uge 17. Desuden prøver vi i år – med juniorafdelin-
gens hjælp – at uddele en informationsfolder i rigtig 
mange postkasser fordelt rundt i Odder Kommune 
og andre tilsvarende relevante områder – dette særlige 
tiltag i et forsøg på at få rigtig mange besøgende i 
og omkring klubhuset, når der er GOLFENS DAG 
DEN 26. APRIL.

Denne informationsfolder vil ligge på skranken 
foran Karens kontor, og derfor opfordres alle med-
lemmer til at tage en enkelt folder eller to, og efterføl-
gende give denne folder til en i bekendtskabskredsen, 
som måske kunne have en interesse i at blive golfspil-
ler i løbet af 2020.

DU RINGER BARE!

Skjold Optik • Rosensgade 13 • 8300 Odder • 86 54 00 13 • odder@skjoldoptik.dk
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Referat af
ekstraordinær
generalforsamling

Punkter på dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog N.C. Strauss som dirigent. Han 
blev valgt uden andre forslag. N.C. Strauss takkede 
for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Forslag til ændring af vedtægter
På den ordinære generalforsamling den 8. april 2019 
fremlagde bestyrelsen ændringsforslag til Odder Golf-
klubs vedtægter. Disse blev godkendt af den ordinære 
generalforsamling, men iflg. de gamle vedtægter kræ-

vede det en ekstraordinær generalforsamling for at de 
blev endelig godkendt.

Der var ingen spørgsmål til de nye vedtægter og 
disse blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Eventuelt
Ib Nygaard foreslog bestyrelsen at plante et par træer 
ved søen på hul 5. Disse ville så kunne nå at gro op 
inden det blev nødvendigt at fælde det gamle træ. 
Bestyrelsen noterede sig dette.

Odder, den 17. december 2019

Tid og sted:
16. december 2019 
I Odder Golfklub

Referent: Karen Frederiksen

Deltagere:
Der var 16 stemmeberettigede 
medlemmer, som alle blev budt 
velkommen af klubbens funge-
rende formand Søren Erik Niel-
sen.
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v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1

Nyt
 fra greenkeeperne
Midt februar blev banen lukket på grund af for meget 
vand.

Kommunen har været ude og grave grøfter på siden 
af Åkjærvej, og vi er kommet ind i deres program, så 
grøfterne løbende bliver vedligeholdt.

Det holder vel op med at regne på et tidspunkt, 
men vinteren har været uden sne og frost, og det har 
været svampevejr. 

Græsbunkeren på hul 4 er blevet fyldt, og bliver 
eftersået. Derefter klipper vi fairway ind til forgreen.

I skrivende stund er vi bl.a. i gang med at male 
bænke, renovere maskiner og slibe klippeled.

Vi glæder os til at se så mange som muligt til natur-
dag, og håber på et varmt forår, så vi kan komme på 
sommergreens.

Greenkeeperne

16

Nr. 1 2020



EGA-Handicapregler 2020
Overgang til WHS-systemet fra 2021

Tlf. 4096 9633 · www.jhel.dk

For at lette overgangen til det nye handicapsystem, 
der indføres fra 2021, er der følgende tilføjelser til 
EGA systemet i 2020:

– Alle handicapgrupper, undtagen gruppe 1, kan 
spille EDS-runder uden begrænsning i antal.

– Alle handicapgrupper, undtagen gruppe 1, kan 
spille tællende 9 hullers runder

– Gruppe 1 kan spille EDS-runder, men uden 
handicapregulering. Indtastede scores fra private run-
der indgår i Årsrevisionen og vil blive medregnet ved 
beregningen af det nye WHS-Handicap.

WHS-systemet fra 2021
I det nye system beregnes handicap som et gen-
nemsnit af de 8 bedste af de seneste 20 indberettede 
scores. 

Handicap kan ikke umiddelbart regnes ud efter en 
runde. Der sker en omregning til en standardbane 

og til en såkaldt handicapscore. Information herom 
følger i løbet af dette år.

Særligt interesserede kan læse om systemet på 
Dansk Golf Unions hjemmeside. Gå ind på Golfbox. 
Klik på Dansk Golf Union. Klik på regler og handi-
cap. Se under WORLD HANDICAP-WHS.

Vigtigt:
For at få et korrekt WHS-Handicap fra starten af 
2021 er det vigtigt, at du indberetter så mange scores 
som muligt. Du skal jo bruge mindst 20.

Derfor bør du taste resultater fra alle dine runder 
i 2020.

Med venlig hilsen og god golfsæson.
Handicapudvalget
Ole Willemann 
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Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen 222 193 201

Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner 11 27 17

Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen 15 16 14

Medlemmer reguleret -3 0 0 0

Medlemmer reguleret -2 2 0 0

Medlemmer reguleret -1 3 3 2

Medlemmer der ikke er blevet reguleret 482 526 451

Medlemmer reguleret +1 49 22 50

Medlemmer reguleret +2 16 8 20

Medlemmer reguleret +3 19 12 30

Medlemmer der er blevet manuelt reguleret 0 0 0

Alle medlemmer inkluderet i årsrevisionen 819 807 785

Medlemmer reguleret i eller til handicapgruppe 1 1 1 1

Handicaprevision 2019 2017 2018 2019

Handicaprevisionen 2019

Handicaprevisionen for 2019 er gennemført og alle, 
der er med i denne har fået besked fra Golfbox. Revi-
sionen i 2019 blev gennemført efter samme regler 
som de seneste 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.

Nedenfor er der en statistisk oversigt sammenlignet 
med de sidste to år. Det væsentlige i oversigten er, at 

der er en nedgang i det totale antal, der er med i års-
revisionen. Medlemmer med 3 eller færre registrerede 
scores i 2018 er ikke revideret og har fået handicap-
status ”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 for Handicapudvalget.

18

Nr. 1 2020



Aktive fordelt på køn og handicapgruppe. Januar 2020*

Handicapgruppe 2018 2019 Kvinder Mænd 2020 i alt 2020 %

Gruppe 1: Under 4,5: 15 22 0 21 21 2

Gruppe 2: 4,5-11,4: 68 68 5 58 63 7

Gruppe 3: 11,5-18,4: 159 165 22 145 167 18

Gruppe 4: 18,5-26,4: 228 237 61 171 232 26

Gruppe 5: 26,5-36: 347 313 155 148 303 33

Gruppe 6: Over 36: 150 136 75 55 130 14

Medlemmer i alt: 967 941 318 598 916 100

Aktive fordelt på køn og aldersgruppe*

Aldersgruppe 2018 2019 Kvinder Mænd 2020 i alt 2020 %

Under 25 år 73 73 10 57 67 7

25-60 år 335 312 80 217 297 33

Over 60 år 559 556 228 324 552 60

I alt: 967 941 318 598 916 100

* Aktive = Fuldtid, Long distance, Fleks-medlem

Handicapstatistik 2020

Nedenfor vises oversigt over aktive medlemmer i 
Odder Golfklub fordelt på handicapgrupper og 
aldersgrupper. Statistikken er fra januar 2020. I 
tabellen er der sammenligningstal fra januar 2018 og 
januar 2019.

Mens der ikke er nogen væsentlig forskydning 
mellem handicapgrupperne fra år til år, sker der en 
ændring i antal aktive medlemmer.

I 2017 var der 994 aktive medlemmer. Der er en 
mindre nedgang hvert år. I januar 2020 er der således 

916 aktive i alt. Det er en nedgang i antal aktive 
medlemmer på 78 over en tre års periode. Det svarer 
til godt 2,5 % om året.

Ser vi på aldersfordelingen er det i den yngste og i 
den mellemste gruppe frafaldet er størst. I den ældste 
gruppe er antallet næsten konstant, men andelen viser 
en stigning på 1 % om året. Det er en udvikling der 
er set de seneste 7-8 år.

Ole Willemann
Formand for Handicapudvalget
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Nyt fra træneren!
En ny sæson står for døren og I kan tro jeg ser frem 
til at græsset begynder at vokse igen. 2019 har været 
endnu et fantastisk år i Odder GK, men også et meget 
travlt år. Dette har mange af jer også har bemærket, 
idet det har været svært at finde ledige træningstider 
grundet at jeg har været en mand i underskud i 2019. 

Efter en god dialog har jeg i samarbejde med 
Odder Golf Klub ansat en ny trænerelev og lavet en 
kontrakt der løber over de næste 3 år med Nicolai 
Røgen Jensen. Nicolai starter officielt den 1. april 
2020, men vil allerede kunne ses i aktion på vores 
forårs tur til Spanien sidst i marts.

Lidt om Nicolai
Nicolai er 21 år gammel og kommer fra Ry, hvor han 
også har været medlem inden skiftet til Odder Golf 
Klub. Han har spillet golf det meste af sit unge liv 
og har, udover golfen, beskæftiget sig som badmin-
ton træner samt arbejdet som lærervikar. Han har 

trods sin unge alder derfor nogle yderst værdifulde 
kompetencer som vil gavne udviklingen i OGK. Der-
udover vil I opleve Nicolai som en glad, energisk og 
imødekommende ung mand, som i min optik passer 
perfekt ind i kulturen i vores klub.

Jeg ser frem til samarbejdet med Nicolai og jeg ved 
at I vil give ham en varm velkomst når vi i starten 
af april slår dørere op for en masse undervisning og 
endnu en fantastisk sæson i Odder Golf Klub.

Der kan bookes lektioner via Golfbox fra 1. april 
2020, hvor der også er mulighed for at booke lektio-
ner hos Nikolai. Husk at vi ligeledes kan være behjæl-
pelige med at skifte grips så køllerne er klar til en ny 
sæson. Skriv gerne en mail til nygaardgolf@hotmail.
com for nærmere aftale.

De bedste hilsner
Christian Nygaard

Maler Murer Tømrer
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Rosensgade 4 
8300 Odder 
Telefon 8654 3800 

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab

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

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

eller Finn på fb@christensen-kjaer.dk

TANDLÆGERNE
Rosensgade 35 · 8300 Odder

86 54 10 07 · www.oddersmil.dk

Mikael Hussmann ApS · Bente Hjortshøj

Den gode vej til hullerne, smilet m.m.
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Juniorafdelingen

Så er vi nået til et nyt år og en ny golf sæson. 
Mens vi er ved at planlægge 2020, kan vi se 
tilbage på et år, som bød på en masse sjove 
golftimer.

Her ved den kommende sæsons start til 2020 
er der 45 juniorer og 4 mini juniorer. Vi kan 
stadig bruge flere unge golfere at dyste med/
imod. Så tag endelig en ven eller veninde med 
herud når vi starter op til foråret. Det er det 
samme antal, som vi startede med i 2019, så 
det er rigtig godt. 

Der er træningsopstart i uge 15. De enkelte 
træningshold er ikke helt på plads endnu, 
men vil kunne ses på hjemmesiden primo 
marts. Der er opstart mandag den 6. april 
og tirsdag den 7. april, det er begge dage kl. 
16.30 vi starter, og træningen er ca. 1 time 
med mulighed for mere spil efterfølgende.

Juniorafdelingen

Alle informationer vil igen i år være at finde på vores 
hjemmeside, og vores Facebook profil.

junior.oddergolf.dk
www.facebook.com/groups/147809668614276

Endvidere vil vi fortsætte med at sende nyhedsbreve 
ud til alle medlemmer af juniorafdelingen med jævne 
mellemrum. Vi vil deltage i fælles ungdoms træf med 
omkringlæggende klubber, og vi vil selv være vært for 
et ungdomstræf lørdag den 26. juni 2020, det er uge 
26. Sæt allerede nu et X.

Se mere på: www.distrikt2.danskgolfunion.dk
Og www.distrikt2.danskgolfunion.dk/artikel/ny-

turneringsstruktur-u25-spillere-i-2020

Med ønsket om en god og solrig golfsæson.
Juniorafdelingen
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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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

Seniorklubben
”Når vinteren rinder i grøft og i grav”

– ja, men hvor blev den af, – den vinter?

I skrivende stund har vi stort set ikke set meget til 
den. Vi mangler jo lidt frost og lidt sne, men har til 
gengæld haft gode betingelser for at spille hver ons-
dag. De fremmødte har dog nogle gange spillet på 
en meget fugtig bane med plørede støvler, bukser og 
udstyr til følge. Derfor er gode faciliteter til at rengøre 
sig selv og sit udstyr rimeligt. 

Sidste års generalforsamling blev afviklet – ”som 
man siger” – i god ro og orden. Ingen forslag fra 
medlemmer – her skal ingen ellers holde sig tilbage. 

Fra udvalget var der forslag til nogle få ændringer til 
vedtægterne, som primært drejede sig om en ny ind-
meldelsesperiode til Seniorklubben fra og med 2020. 
For at indfase nye medlemmer fra ventelisten, så de 
fleste kan deltage fra sommerplanens opstart, blev det 
vedtaget at ”gamle” medlemmer, som ønsker at fort-
sætte i Seniorklubben, skal fra og med i år indmelde 
sig i perioden 1.3. til 31.3. -20, hvilket er nyt i for-
hold til tidligere år, hvor det var senest ultimo april.

Der er i år i samarbejde med Odder Golfklubs 

bestyrelse lavet en 
tilrettet procedure 
for overgang fra ven-
telisten til Senior-
klubben.

Når man står på 
ventelisten, og ikke 
har til hensigt at 
overgå til Senior-
klubben, tager man 
jo plads for andre. 
Og når man ser en 
lang venteliste, er det 
ikke sikkert, man har 
lyst til at tilmelde sig 
denne.

Hvis der takkes nej gentagne gange, kan der blive 
tale om repressalier, da dette vil ligne en måde at lave 
en ny ” Klub i Klubben”, hvilket aldrig har været 
tanken med ventelisten.
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Ellers er alt som det plejer at foregå.
Igen i vinter har vi fornøjelsen af, at 12 fra venteli-

sten spiller med, hvilket er hyggeligt for begge parter.

Julegolf / frokosten blev en rigtig fin dag, med god golf 
og dejlig julemad. Desværre var vi ikke så mange, 
men stemningen var som sædvanlig meget fornøjelig.

På årets sidste spilledag havde ”Overraskelsen” gemt 
sig i ”LYN LY”, alle gik forventningsfulde derind, – 
og veltilpasse derfra igen, – tak for kaffe til Birtha og 
Hans Henrik.

Nu ser vi frem til forårets komme og lysere morge-
ner og til udflugterne, som alle tre er på plads: Tange 
Sø den 13. maj, Norddjurs den 3. juni, Brande den 
26. august. Og venskabsturneringen mod Skander-
borg den 13. august, på vores egen dejlige bane.

Vi vil gerne igen opfordre de seniorer, der føler, at 

de kun har overskud til at gå 9 huller 
til også at møde op om onsdagen og 
til udflugterne. Man skal blot oplyse 
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.

De nye golfregler skulle gerne 
være ”spillet ind”. Der har været 
afholdt flere regelaftener gennem 
det sidste år.

Husk der skal helst afleveres 20 
scorekort i løbet af sæsonen, de er 
med til at afgøre ens hcp i 2021, da 
det derfra er gennemsnittet af de 8 
bedste som tæller. Men som tiden 

går, finder vi ud af det sammen.
På hjemmesiden fremgår det, hvad der er i vente 

af udflugter, turneringer o.m.a. Der er også indmel-
delsesblanket til næste sæson samt diverse oplysnin-
ger. Husk jævnligt at se på hjemmesiden – der kan 
komme ændringer og nye tiltag. 

 Fra onsdag den 1. april overgår vi til sommerpla-
nen, hvor vi vil spille nogle forskellige spilleformer 
i sommerens løb. Åbningsturnering er onsdag den 
15. april.

Igen i år er ”Olsen Tours” hole in one sponsor for 
Seniorklubben. I det forgangne år nød Ester Petersen 
godt af sponsoratet.

I ønsket om en dejlig golfsæson, sendes alle en 
varm hilsen.

På udvalgets vegne
Lotte Hvenegaard Jensen

Stemningsbilleder fra Julegolf / frokosten.
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Ladies Section

Ladies Section er en dameklub under Odder Golf-
klub, hvor medlemmer mødes tirsdag eftermid-
dag for at spille golf og 
hygge med hinanden. 
Vi var sidste år 62 til-
meldte damer, og det er 
i gennemsnit lidt over 
halvdelen, der deltager 
i tirsdagens turneringer. 
Bestyrelsen planlæg-
ger forud for en sæson 
en turneringsplan, der 
omfatter samtlige tirs-
dage fra sidst i marts til 

først i oktober. Turneringsplanen omfatter forskellige 
turneringsformater (gunstarter og frie starter), spille-
former (hold og individuelt), spilleformater (Scram-
ble, greensome, Gamblers match o.lign.), matcher 
mod vores 3 venskabsklubber m.m. Derudover plan-
lægges dags- og weekendture, specielle turneringer/

aftener såsom Hunnematch mod Odder Golfklubs 
herreklub (Mens Section), infoaften o.lign.

Vi er en klub i klubben, hvor der hver tirsdag spil-
les turnering. Det vil sige at vi spiller EDS og spiller 
under Odder Golfklubs- og LS turneringsbetingelser 
hver gang. Vi er en god omgang blandede damer, og 
derfor vil det også være forskelligt hvor meget vægt 
den enkelte spiller lægger i golfspillet, turneringsdelen 

26

Nr. 1 2020



Vigtige datoer:

• Opstartsmøde LS og MS torsdag den 
19. marts 2020 kl. 19-21 i klubhuset. 
Tilmelding på Golfbox.

• Sæsonstart LS tirsdag den 31. marts kl. 
16:30. Vi spiller 9 hullers Texas Scram-
ble. Tilmelding i Golfbox og husk 
betaling på LS konto før start.

• Udflugt til Mariager Golfklub den 4. 
juli.

• Reserver den 10.-11. oktober til en 
fornøjelig weekendtur med LS.

og det sociale samvær. Vi tilstræber i LS-bestyrelsen at 
vægte det lige højt, men det er op til hver enkelt at 
definere, hvor ens egen vægtskål opnår sin balance. 

I LS finder man motionisterne, perfektionisterne, 
passionisterne, realisterne, utopisterne m.m. Dette 
bare for at fortælle, at vi alle er forskellige, og at det 
i sidste ende handler om, at vi dyrker vores interesse 
for golf sammen med andre. 

Der spilles en gennemgående årsturnering, hvor 
der samles point gennem året. Derudover arrangeres 
der Hulspilsturnering og Eclectic som alle kan del-
tage i og som foregår sideløbende gennem sæsonen. 
Vi prøver at balancere mellem at spille turnering, 
stifte bekendtskab med forskellige turneringsforma-
ter/former og sørge for, at vi hygger os på banen og 
selvfølgelig på hul 19. Sådan at lysten til at spille golf 
i fællesskabet giver mening, “din dag – vores dag”

Som medlem af Ladies Section kommer du til at 
møde damer der pt. er fra primo 40'erne til medio 
70'erne, men er du over 18, så er du velkommen! 
Spillerne har været medlem af klubben mellem 1 og 
26 år, så en masse erfaring er ikke en nødvendighed. 
Vi byder hvert år velkommen til en lille håndfuld 
nye medlemmer og siger farvel til et par stykker, der 
tilmeldes andre medlemskaber, stopper deres golfkar-
riere eller stopper af andre årsager. En del LS-spillere 
er også medlem i andre klubber i klubben under 
Odder Golfklub. 

Vi er en flok skønne damer, som spænder bredt 
erhversmæssigt, i civilstand, uddannelse, levevis og 
med andre interessante fritidsinteresser. Så der favnes 
vidt i mange henseender og der er masser af tid, hvor 
vi kan udveksle viden, meninger, historier og grin 
med hinanden. 

Om tirsdagen er der fristart dvs. at vi booker i 
Golfbox i tidsrummet 14-16:30. Efter endt spil er der 
mange, der mødes til spisning og hygge i cafeen. Den 
første tirsdag i måneden har vi gunstart og møder ind 
på samme tidspunkt til en fælles start. Efterfølgende 
er der fællesspisning, sang, hygge og præmieoverræk-
kelse i cafeen. Derudover opfordres der til at deltage i 

vores udflugter, som giver et ekstra pift til det sociale 
fællesskab.

Vi håber at se mange friske damer i sæson 2020. 
Hvis du er kommende medlem, så anbefales det at 

 side 28  >>>
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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

du tjekker os ud på vores hjemmeside www.ladies.
oddergolf.dk hvor du kan hente mange flere infor-
mationer om vores dejlige klub. Der ud over kan det 
det anbefales alle kvindelige medlemmer af Odder 
Golfklub at tilmelde sig Pingvinklubben på FB, hvor 
der tilbydes og/eller oprettes forskellige arrangemen-
ter hele året rundt.

På bestyrelsens vegne
Nana Krogh Kjeldahl

>>>
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Lad ikke dårligt syn påvirke din livsstil - 
opnå optimalt syn med kontrastoptimerede brilleglas

fra Rodenstock. 

Bedre syn - bedre score?
 

 
Medlemsfordele:
15% rabat på briller
25% på solbriller

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



Velkommen til sæsonen 
2020 i Mens Section, 
Odder Golfklub

Mens Section byder tidligere og nye medlemmer 
velkommen til en ny sæson 2020!

Vi kan alle glæde os over medlemskab af en klub-
i-klubben, der på en og samme tid forener sports-
lige udfordringer og hyggelig “aftergolf”. Så hvis du 
kunne tænke dig at have en fast ugentlig golfdag, 
så meld dig ind i MS – “Golf, det går jeg til om 
torsdagen”.

Vi gentager succesen fra 2019 og holder et opstarts-
møde i klubhuset for både nye og gamle medlemmer 
torsdag 19/3 kl.19.00 i samarbejde med Ladies Sec-
tion. Tilmelding skal ske på Golfbox senest søndag 
15/3 kl.16.

Vi afholder fredag 19/6 fødselsdagsturnering med 
Super-Six, reservér allerede nu dagen.

Hunnematchen afvikles i 2020 først tirsdag 18/8, 
og som noget nyt har vi valgt at turneringen tæller 
med i årsturneringen.

Årets Østjysk Mesterskab for Herreklubbers 
turnering afvikles på hjemmebane i Odder lørdag 
5/9, hvor vores lokale Tøjeksperten har været med 
til at sørge for sponsoratet af turneringen, så den nu 
hedder Tøjeksperten Masters 2020. Det bliver en 
fantastisk dag, hvor vi håber, at de øverst placerede 
i årsturneringen vil prioritere at deltage. Der vil også 
blive brug for frivillige hænder, så det er et projekt 
for hele MS.

I år har vi fået genforhandlet os frem til et godt til-
bud på en weekendtur fra Royal Oak. Banen er jo 
bl.a. kendt for sine meget store, kuperede og hurtige 
greens, og vi skal bo i lækre lejligheder på Gramgaard 
ved Gram Slot. Ud over at spille golf på en fantastisk 
bane, så er det også en meget billig tur, i år med 
tilskud fra MS. Se nærmere i indbydelsen på hjem-
mesiden og på fb. Så reserver den 15.-16.-17. 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 kan altid bruge flere sponsorer i MS, så 
kontakt os meget gerne for at høre nærmere, hvis det 
kunne have din interesse! 

Hvis du gerne vil se mere om Mens Section, så 
besøg vores hjemmeside mens.oddergolf.dk. Vi har 
også vores har egen gruppe på Facebook, med p.t. 
75 medlemmer, som vi håber at endnu flere MS-ere 
vil “hoppe” med på. Søg på fb efter: Mens Section 
Odder Golfklub, så er du så godt som med! 

Bestyrelsen vil fortsat forsøge at gøre det til noget 
særligt at være medlem i MS!

God sæson 2020 til alle medlemmer 
i Odder Golfklub!
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Få de første 

41.800 kr.
skattefrit 

Vi søger sommerhuse 
til udlejning

Feriepartner Sommerhusudlejning

- Bliv en del af Feriepartner-Danmarks største sammen- 
 slutning af selvstændige og lokale udlejningsbureauer

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

Se mere på feriepartner.dk/udlejning

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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Mandagspigerne

Arrangementer 2020:

• Odder Parkhotel er sponsor den 20. april.
• Golfexperten er sponsor den 4. maj 

(inklusiv spisning).
• Udflugt til Hammel den 26. maj. OBS: 

Tirsdag (inklusiv spisning).
• Udflugt til Samsø den 15. juni (inklusiv 

spisning).
• Sommerafslutning den 29. juni. (tilmel-

ding til spisning).
• Opstart efter ferien den 3. august.
• Venskabsmatch Århus i Odder den 24. 

august. (tilmelding til spisning).
• Fru Møllers Mølleri sponsor den 31. 

august.
• Golfshoppen/Pro. sponsor den 14. sep-

tember (inklusiv spisning).
• Udflugt til Ikast den 28. september 

(inklusiv spisning).
• Afslutningsgolf med generalforsamling 

den 26. oktober (tilmelding til spisning).
• Julefrokost med 9 huls spil (inklusiv spis-

ning).

Den 6. april er dato for opstart af sæson 2020.
Det bliver dejligt at komme i gang efter denne 

våde vinter og forhåbentlig bliver sæsonen uden så 
megen regn.

Der er som sædvanlig kaffe/ostemad og lidt infor-
mation efter spil.

Årskontingentet er for 2020: 400 kr. for 18 huls 
pigerne og for 9 huls pigerne 250 kr.

Beløbet skal indbetales på konto 1944-5368185991 
og gerne inden starten af sæsonen.

Vigtigt: Alle medlemmer, nuværende og nye, skal 
udfylde en indmeldelsesblanket (tilmeldingsplanket), 
som ligger på hjemmesiden under ”kend din klub”. 

Vi har ingen venteliste, så alle, der har interesse i at 
spille om mandagen og har et spillerhandicap på 45 
eller derunder, er velkomne. 
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Den kommende sæson 2020 bliver den 24. i rækken, 
så næste år, 2021 bliver noget helt særligt med 25 års 
jubilæum.

Vi vil glæde os til den nye sæson og håbe på mange 
gode golfrunder med dejligt vejr og mange hyggelige 
stunder sammen.

På bestyrelsens vegne 
Birgitte Tosti Clausen

Bestyrelsen: 
Mona Dybvad
Merry Bergmann
Marianne Lienhøft
Gudrun Jensen, kasserer
Margit Nielsen, sekretær
Birgitte Tosti Clausen, formand

33

Nr. 1 2020





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

Odder / Skanderborg / Ry / Hørning

Begravelsesforretning
Houkjær Begravelse
Skanderborg / Odder / Ry / Hørning

Banesponsorer
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15

16

17

1887 80 12 66

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 2. november

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


