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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

Så er atter et golfår ved at gå på hæld. Banen har nok været 
den flotteste i mange år, med stor ros fra både gæster og 
vores egne medlemmer. Stor ros til vores keeperstab for 
veludført arbejde.

Her i eftersommeren har greens været rigtig flotte og 
hurtige. Jeg har hørt fra rigtig mange, at deres put blev lidt 
for lange.

Der er desværre kommet rigtig meget vand her i de sene-
ste uger, men vi har kunnet holde banen åben, selvom der 
har været meget vådt. Jeg opfordrer til, at vi forsøger at gå på 
de højeste steder for at skåne banen mest muligt.

Når vi nu kommer til at spille på vinterbanen, kan der 
stadig være nogle steder, hvor der er meget vådt, så prøv at 
gå uden om dem.

Nu håber vi bare på at greens klarer vinteren og foråret, så 
de bliver lige så flotte i 2020.

Vores elitespillere og vore regionsspillere har også i år haft 
en fantastisk sæson. Det er dejligt, når det går godt for Odder 
Golfklubs spillere. Der skal også lyde et kæmpestort tillykke 
til vores 3. divisionshold, som nu har spillet sig op i 2. divisi-
on og også til vores damehold, som spillede sig i 3. division. 
Vores 1. division herre slog desværre ikke Silkeborg-Ry, så 
de må tage et år mere i 1. division. Også tillykke til vores  5. 
divisionshold og veteranholdet i 2. division. Godt gået alle. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske vores senioraf-
deling tillykke med 25 års jubilæet. Det er vor største afde-
ling med en lang venteliste. Rigtig flot. Stort tillykke herfra.

Til slut vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul samt et 
godt og lykkebringende nyt år. Jeg glæder mig allerede til at 
vi ses på banen i 2020 til nogle gode runder golf.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Af Niels Erik Hvillum, formand

3

E-mail: neh@oamail.dk

Næste nummer udkommer medio marts 2020
Deadline: 17. februar

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

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

Bestyrelse: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

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

Bestyrelsesmedl.: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

Medarbejdere: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

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

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

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

Udvalg Privattlf.: Job/mobiltlf.:

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

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

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

Tryk:
Iburg Grafisk Produktion 

Forsiden: Arkivfoto.



end gruppevinderne fra Stensballegaard. Derfor spil-
ler seniorerne også i kvalifikationsrækken i 2020.

Klubbens alderspræsidenter i veteranrækken skulle, 
for første gang nogensinde, prøve kræfter med divi-
sionsrækkerne, og de skuffede ikke. Med en suveræn 
gruppesejr, med mere end dobbelt så mange points 

end andenpladsen, sikrede holdet 
sig avancement til 2. Division i 
2020. Ganske enkelt imponerende 
af veteranerne.

På herresiden var det svært at 
få armene ned efter sidste års tre 
oprykning. Men holdene så sig ikke 
tilbage i 2019. 

5. divisionsholdet spillede en flot 
første sæson i divisionerne, men 
måtte sande, at de mødte eminent 
modstand i Hedensted, der tog en 
suveræn førsteplads. Dog tog hol-
det andenpladsen i puljen, og får 
sig dermed endnu en sæson i 5. 
division.

GTO
2019 var året, hvor de forskellige GTO-hold skulle 
følge op på den fantastiske 2018-sæson, og man kan 
vist roligt sige, at der blev fulgt godt op. 

På damesiden har vi i mange år arbejdet hårdt for, 
at skabe den samme holdånd, som findes på her-
residen. Det føler vi, at vi er lykkedes med, og derfor 
gik vi ind til 2019-sæsonen med en ambition om at 
skulle lave nogle flotte resultater. Med imponerende 
fem sejre af seks mulige i gruppespillet kvalifice-
rede holdet sig til oprykningsspillet. Her præsterede 
damerne lige så flot som resten af året, og spillede 
sig derfor op i 3. division i 2020. 
Fantastisk sæson der vidner om den 
fremgang, holdet har været inde i 
de seneste år.

Seniorholdet i kvalifikationsræk-
ken var der store forventninger til 
efter nedrykning i 2018. Holdet 
spillede også en flot sæson, men 
måtte i sidste ende se sig slået på 
målstregen på dårligere målscore 

2. divisionsholdet.

Dameholdet.

Dansk mester i mid-age, 
Christian Nygaard

4

Nr. 2 2019



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

 

3. divisionsholdet mødte stærkere modstand, end 
de nogensinde havde mødt, men fortsatte alligevel i 
2019 med at udfolde deres enorme potentiale. I en 
tæt pulje blev til det fire sejre, en uafgjort og et neder-
lag, hvilket rakte til en førsteplads. Det flotte spil blev 
fulgt op ved den direkte oprykningskamp mod Åskov 
i Rold Skov, hvor det blev til en sejr og dermed anden 
oprykning på andet år. Fantastisk præstation.

1. divisionsholdet havde en vaklende sæsonstart, 
men fik rettet op på det mod slutningen af sæsonen, 
og fik med nød og næppe tilkæmpet sig førstepladsen 
i puljen. Derfor stod den på direkte kamp mod Sil-
keborg Ry om en plads i golfens superliga. Silkeborg 
Ry viste sig dog for stærke, hvorfor Odder-drengene 
nupper endnu et år i 1. division i 2020.

Alt i alt tre oprykninger for de seks hold og ikke et 
eneste hold der blev placeret dårligere end nummer 
to i deres respektive puljer – ganske enkelt impone-
rende. 

På det individuelle plan bød sæsonen også på flotte 
resultater. Årets to største profiler må siges at være 
Emil Elkjær, der gennem en masse flotte præstationer 
har fået en plads i juniorlandsholdets observations-
trup – det vil sige, spillere, der bliver fulgt tæt af 
juniorlandstræneren. Og Sebastian Wiis der med 
utallige topplaceringer, herunder også sejre, tegnede 
sig for de største resultatmæssige bedrifter i 2019. 

Derudover fik vi igen i år en dansk mester i mid-age, 
ved pro Christian Nygaard. Fantastisk!

Alle disse resultater ville ikke være mulige at opnå 
uden vores sponsorer, som vi skylder en stor tak for, 
at vi år efter år kan være med til at præge toppen 
af dansk elitegolf. Tusinde tak! Til alle spillere og 
holdkaptajner skal der også lyde en tak for en helt 
igennem forrygende sæson. Vi glæder os til 2020, 
som bliver endnu et spændende Golf Team Odder-år! 

GTO
Rasmus Akstrup Wagtmann

Veteranholdet.
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Golfspilleren i Centrum

Som det sikkert er det fleste bekendt, får alle i 
klubben mulighed for at deltage i spørgeskemaunder-
søgelsen, der kaldes ”Golfspilleren i Centrum”. Den 
bagvedliggende løsning fordeler medlemmerne i tre 
grupper, og derved indsamles svarene på tre forskel-
lige tidspunkter hen over sæsonen. I år har 327 af 
vore medlemmer benyttet sig af muligheden for at 
besvare spørgeskemaet.

Løsningen tilbyder mulighed for at analysere besva-
relserne i en række forskellige dimensioner.

Eksempelvis kan vi sammenligne dette års evalu-
ering med de tilsvarende resultater fra 2018. Det kan 
konstateres, at medlemmernes bedømmelse stort set 
ikke har forandret sig sammenlignet med 2018.

Når vi analyserer på tværs af de ni overordnede 
parametre, ses det, at den parameter, som tildeles 
den bedste score er klubhuset, og det ses endvidere, 
at medlemmerne er mindst tilfreds i forhold til den 
parameter, der kaldes banen.

Hvis man så kigger på de detailparametre, som 
vedrører banen, er der 2 under-spørgsmål, der ”væk-
ker bekymring” – nemlig spørgsmålene vedrørende 
roughen og ledetid.

Som skrevet indledningsvist er svarene indsamlet 
på tre forskellige tidspunkter på sæsonen (medio 
maj, ultimo juli og medio september), og kritikken af 
roughen er i sagens natur mest markant i den del af 
svarene, som er indsamlet i september.

Hvis man ønsker at se på medlemmernes gene-
relle tilfredshed sammenlignet med såvel klubber i 
Østjylland som i hele landet, ligger Odder Golfklub 
nogenlunde midt i feltet.

Når der kigges på forslag til forbedringer og det 
felt, der betegnes ”yderligere kommentarer”, er der 
adskillige, som nævner, at det til tider kan være 
vanskeligt at få adgang til tider på banen, og det er 
jo beklageligvis et forhold, som er blevet nævnt hver 
gang vi laver denne undersøgelse.
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23. marts 2020: Generalforsamling 

4. marts 2020
Informationsmøde nye golfereVigtige datoer

16. december 2019
Ekstraordinær generalforsamling



Det er bestyrelsens opfattelse, at det er positivt, at spil-
lere i Odder er særdeles aktive golfspillere. Men når 
det er sagt/skrevet, så skal der fra bestyrelsens side lyde 
en KLAR OPFORDRING til i større grad at tilmelde 
sig på golfbox, så en 2- bold melder sig på en tid, hvor 
der i forvejen er reserveret tid til en 2-bold. Dette vil 
i frigive flere tider samtidig med, at tilmelding på en 
tid, hvor der allerede er en 2-bold, vil give mulighed 
for at lære nye rare medlemmer i klubben at kende.

Og hvis blikket så falder på den feedback vi har fået 
fra vore greenfee-spillere, er det generelle indtryk, at 
vore gæster over en bred kam er mere tilfredse med 
banen, klubhuset, restauranten og atmosfæren end 
klubbens medlemmer er.

Og hvis det ovenstående måske har haft et lidt 
trist skær, er det væsentligt at påpege, at rigtig mange 
medlemmer via spørgeskemaet har benyttet chancen 
til at udtrykke glæde og tilfredshed med medlems-
skabet i Odder Golfklub.

holmelund-menswear.dk
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23. marts 2020: Generalforsamling 

28. og 29. marts 2020:
Naturdag og Naturdagsturnering
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26. april 2020: Golfens Dag



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

Værtens bedste fest
Komplet fest

Pris pr. 

pers. kr.825,-

Indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling

Odder Golfklub indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling 
Mandag den 16. december 2019 kl. 19.00

i klubhuset, Aakjærvej 200.

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter. 
 3. Eventuelt

Ang. Punkt 2:
Forslag til de nye vedtægter blev 
fremlagt på ordinær generalforsam-
ling den 8. april 2019. Generalfor-
samlingen havde ingen bemærknin-
ger til det nye forslag, som udeluk-
kende består af modernisering af de 
nye vedtægter.

Både de nye og de gamle vedtægter 
er at finde på klubbens hjemmeside 
under indkaldelsen til den ekstraor-
dinære generalforsamling.

Nr. 2 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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greenkeeperne

✂

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

Klargøring til vinteren
Vi har haft en god sæson, med vand og sol, og tørke-
skaderne fra sidste år har lukket sig godt.

Vi er nu i gang med at klargøre banen til vinter. 
Roughen er høstet, og vi er i gang med at vertidræne 

fairways og vådområder for at 
få vandet til at sive lidt bedre 
ned i jorden, og for at få luftet 
fairways og få en bedre omsæt-
ning af organisk materiale.

Når vi har klippet den sid-
ste gang (det vokser stadig), 
går vi i gang med at rengøre 
og renovere maskinerne og slibe 
klippeled.

Sidste år vendte vi banen i starten af december. Lad 
os se hvornår det bliver gjort i år, det er jo vejret der 
bestemmer det.

Der skal som altid lyde en stor tak til de frivillige og 
en tak til seniorklubben for den flotte kurv. 

Tak for en god sæson.
Greenkeeperne

Ny greenkeeper
Rasmus Krogh, som har være 
i lære som greenkeeper siden 
2016, blev udlært den 25. okto-
ber 2019.

Personalet havde en fin tur til 
Sandmoseskolen, hvor vi så hans 
eksamensprojekt, og overværede 
da han fik overrakt beviset på, at han efter tre et halvt 
års uddannelse nu kan kalde sig greenkeeper.

Vi har været utroligt glade for Rasmus, så derfor 
har vi valgt at tilbyde ham fastansættelse.

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget
for din og klubbens økonomi
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Klub-
mesterskaber

2019
Klubmestre i de enkelte rækker blev:

Herre-rækken:
Klubmester Christian Rank
– runner-up Sebastian Wiis

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

Mid-age herrer:
Klubmester Kristian Leth-Andersen
– runner-up Brian Jensen

Klubmesterskaberne i slagspil blev afviklet 31/8-1/9 
og gav nedenstående klubmestre. Det var desværre 
ikke muligt at samle nok damespillere til at kunne 
oprette en damerække. Derfor er der også kun en 
overordnet klubmester 2019 hos herrerne. 

For første gang i historien havde vi en sponsor på 
klubmesterskaberne. Så der, ud over æren, blomster-
ne og pokalerne, også var præmier til alle vinderne. 
Mange tak til Elmsgaard Entreprise.
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Klubmestre i de enkelte rækker blev:

Herrer – Christian Rank

Overordnet klubmester blev



Hulspilsmesterskaberne
- semifinaler og finaler løb af stablen lørdag den 21. 
september. Klubmestre blev:

Veteran damer:
Klubmester Pipi Madsen
– runner-up Vivi Grangaard

Senior herrer:
Klubmester Lars Tropp
– runner-up Søren Kristensen

Senior damer:
Klubmester Susanne Møller
– runner-up Lisbeth Poulsen

Veteran herrer:
Klubmester Ib Nygaard
– runner-up Gert Elkjær

Herrerækken:
Klubmester Kristian Herborg Pedersen
– runner-up Rasmus Wagtmann

Damerækken:
Klubmester Susanne Møller
– runner-up Luna Arkiel Pellegrino

13

Nr. 2 2019



Markedsføring og almindelig 
profilering af Odder Golfklub
2019-sæsonen lakker nu mod enden, hvorfor det 
måske er på sin plads at kigge lidt i bakspejlet for at 
se, hvordan det er gået med medlemsudviklingen i 
2019-sæsonen.

Langt de fleste har forhåbentlig konstateret, at 
Odder Golfklub markedsføringsmæssigt har forsøgt 
at fremstå ”mere aggressivt” end tidligere. Vi har haft 
plads på forsiden af Odder Avis i flere uger i den 
første halvdel af året, og så har vi faktisk også kastet 
os ud i en ordentlig omgang ”digital markedsføring”. 
Vi har nemlig indgået et samarbejde med Jysk/Fynske 
medier med henblik på at øge kendskabet til Odder 
Golfklub. Så hvis I har siddet og surfet på nettet, eller 
hvis I har siddet med jeres facebook, er der måske 
dukket en bannerreklame fra Odder Golfklub op.

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, hvor vidt disse nye medlemmer var dukket 
op uden vores særlige markedsføringsindsats.

Bestyrelsen lægger sig tæt op ad de anbefalinger, 
som kommer fra DGU, og ikke overraskende er 

det DGU’s vurdering, at opgaven med rekruttering 
er den vigtigste opgave i alle landets golfklubber. 
Det er derfor i bestyrelsen besluttet, at vi også i den 
kommende sæson ”investerer” i markedsføring på et 
niveau, der svarer til det, vi gjorde i 2019.

I forhold til rekruttering anbefalinger DGU, at 
man som golfklub overvejer, hvordan klubbens for-
melle organisation understøtter rekrutteringsopga-
ven. Dette har bl.a. fået den konsekvens, at bestyrel-
sen overvejer at supplere den formelle organisation 
med et såkaldt ”Rekrutteringsudvalg”.

I dag har arbejdet med markedsføring og rekrut-
tering været placeret primært i Bestyrelsen og Begyn-
derudvalget, men da Begynderudvalgets egentlige 
opgave er at hjælpe nye medlemmer godt i gang med 
golfspillet, vil vi formodentlig beslutte, at der skal 
etableres et decideret Rekrutteringsudvalg.

Det bliver således Rekrutteringsudvalgets opgave at 
sikre, at der er ”noget materiale”, som begynderudval-
get kan arbejde med.

Så skulle der være nogen blandt klubbens med-
lemmer, som kunne tænke sig at give en hånd med 
i forhold til medlemsrekruttering, så skriv eller ring 
venligst til Karen.

  
· · ·

· · ·

Få de første 

40.900 kr.
skattefrit 

Lad os udleje dit  
nye sommerhus

Feriepartner Sommerhusudlejning

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

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

www.feriepartner.dk

Vores lokale kontorer:

Banegårdsgade 3, 8300 Odder 
Odelsgade 36, 7130 Juelsminde 

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

O
D
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D
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D
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D
E
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Ultimo november vil I som vanligt modtage jeres års-
opkrævninger for 2020. Hvis I har haft Fritspilskort i 
2019 og ikke afmeldt kortet for 2020, vil opkrævning 
for dette være med på årsopkrævningen.

Som altid modtager I én faktura med forfald 
31.12.2019, men I er velkomne til at dele betalingen 
i to rater. 2. rate forfalder 30. juni 2020.

Har du, mod forventning, ikke fået meddelt 
kontoret eventuelle ændringer i dit medlemskab 
for 2020, kan jeg undtagelsesvis fortage ændrin-
gerne i løbet af december. Ellers kan ændringer først 
foretages pr. 30. juni 2020.

Nyt fra kontoret

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

Til slut ønskes I alle en rigtig dejlig jul og et godt 
2020.

Mange hilsner
Karen
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WHS handicapsystemet 
udsat til 2021
Oprindelig var det planen at det nye internationale 
handicapsystem, WHS-Handicap, skulle indføres fra 
starten af næste år, 2020. Der har imidlertid været en 
del beslutninger, der er kommet så sent, at det ikke 
er muligt i alle lande, at gennemføre de nødvendige 
prøvekørsler i god tid inden årets begyndelse. 

European Golf Association (EGA) har derfor 
be sluttet at medlemslandene kan vente til 2021 med 
at indføre det nye system.

Dansk Golf Union har besluttet, at systemet udsæt-
tes et år og derfor først træder i kraft ved starten af 
2021.

Flere lande indfører imidlertid systemet allerede 
fra 2020, og for at lette overgangen og for at gøre 
handicap i det nuværende system så internationalt 
sammenlignelige som muligt har DGU besluttet at 
foretage ændringer i det nuværende system for året 
2020. (se nedenfor).

Bemærk: I det nye system beregnes handicap som 
gennemsnit af de 8 bedste scores af de sidste 20  run-
der, der er indberettet. For at få det bedste grundlag 
for at beregne et korrekt handicap for spillerne fra 

starten af 2021, er det vigtigt, at der indberettes så 
mange scores som muligt i 2020.

Derfor, gør det til en vane at indberette scores 
efter hver runde, der spilles i næste sæson.

Ændrede handicapregler for 2020
I det nuværende system er der 6 handicapgrupper. De 
forsvinder med det nye WHS-system fra 2021.

For at lette overgangen og for at gøre handicap så 
sammenlignelige som muligt med lande, der indfører 
det nye WHS-system allerede fra 2020, er der nogle 
ændringer for 2020.
1. Alle handicapgrupper, undtagen gruppe 1 (<4,5), 

kan handicapreguleres efter en 9-hullers runde.
2. Alle handicapgrupper, undtagen gruppe 1, kan 

spille tællende runder (EDS) uden begrænsning i 
antal.

3. Det forventes at gruppe 1 får tilladelse til at spille 
tællende runder (EDS) på lige fod med øvrige 
handicapgrupper. (Tilladelsen foreligger ikke i 
skrivende stund).

Ole Willemann
Handicapudvalget.

v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1
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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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Indtryk fra sponsorturneringen
den 9. august 2019
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Støt vore sponsorer – de støtter os
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Maler Murer Tømrer

Nyt låsesystem i Odder GolfklubNyt låsesystem i Odder Golfklub

Fra og med mandag den 28. oktober 2019 
vil dørene i Odder Golfklubs klubhus blive 
låst op, og låst, automatisk. Baggrunden for 
dette er primært, at Karsten Bjergø, som har 
haft låseopgaven i 30 år, fra 1. januar 2020 
går på nedsat tid. 

Det klokkeslæt hvor der vil blive låst 
ændrer sig efter årstiderne. I sæsonen når 
caféen kører i fulde omdrejninger, vil der 
blive låst ved 22-tiden, med mindre der er et arran-
gement i caféen, og om vinteren ved 17-tiden. 
Der vil være opslag om klubhusets åbningstid på 
hjemmesiden og i klubhuset. Rullegitteret og brand-
døren i mellemgangen vil om vinteren kun være låst 

op, når der er personale i 
klubhuset.

Opholder du dig i klub-
huset op til låsningstiden, 

vil du høre en advarsels tone, 
og du har så 15 minutter til at 

forlade klubhuset. Efter 15 minutter slås 
alarmen til.

Bag-rummet aflåses på samme tid som 
klubhuset, men alle der har bagrum kan få udleveret 
en nøglebrik, så man altid kan komme til sit udstyr. 
Nøglebrikken er personlig og skal afleveres når bag-
rummet opsiges. Klubben vil opkræve et depositum 
for nøglebrikken.
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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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Mange tak for endnu 
et godt år i juniorafdelingen

Traditionen tro har vi lige afsluttet sæsonen med 
Ryder Cup turnering over to dage i efterårsferien. 
Ca. 40 forskellige spillere var med over de to dage, 
og mange bedsteforældre, forældre og søskende kom 
og spiste og hyggede med fredag eftermiddag/aften. 
Tusind tak for den store opbakning til dette arrange-
ment. I år var det spillerne fra USA, med holdkaptajn 
Rasmus Graae i spidsen, der vandt. Aftenen sluttede 
med præmieoverrækkelse i forskellige discipliner, og 
her var et overdådigt gavebord med lækre gaver fra 
vores sponsorer. Uden disse sponsorer ville det ikke 
være muligt at afholde denne flotte afslutning på 
året. Årets juniorgolfer blev kåret, og det var Oliver 
Kornum, der løb med titlen. Stort tillykke Oliver. 

Igen i år har der været mange juniorspillere til 
træningen om mandagene og tirsdagene. Ligesom til 
de fredagsturneringer der har været afholdt over året. 
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. 

Oliver 
Kornum, 

årets 
juniorgolfer.
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I løbet af vinteren vil vi så småt gå i gang med at 
planlægge næste sæsons program, og hvis du har 
gode ideer, eller gerne vil hjælpe til med afvik-
lingen af et eller flere af vores arrangementer, må 
du endelig maile juniorudvalget eller give lyd på 
vores facebook gruppe: Odder Junior Golf.

Hermed siger juniorudvalget tusind tak for i år, 
hold træningen ved lige og hav en god jul 😊

Tlf. 4096 9633 · www.jhel.dk

Vi har haft fire turneringshold i hhv. 
U16A, U16B, U16D og U25C, som 
alle fik spillet gode kampe og vandt 
en masse erfaring til kommende 
sæsoner. Ni spillere var med i JDT 
distrikts-touren, og fik spillet nogle 
flotte runder på fremmede baner. 

Ryder Cup holdet, USA.

Ryder Cup 
holdet, 

Europa.
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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

Den 6. november 2019 har vi påbegyndt klubbens 
vintergolf, og dermed var vores golfturnering den 30. 
oktober 2019 vores sidste sommerturnering. Samme 
dag holdt SeniorKlubben den årlige generalforsam-
ling i klubhuset. Der var genvalg til de medlemmer af 
udvalget, som var på valg i dette år, og dermed fort-
sætter udvalget uændret. Klubbens økonomi er god 
med en pæn, stor egenkapital, og af den grund har 
udvalget tidligere besluttet, at vores kassebeholdning 
skal reduceres. Det sker ved, at klubben yder tilskud 
i forbindelse med udflugter. Når vores kassebehold-
ning er reduceret til en passende størrelse, vil ” tilskud 
til udflugter” blive revurderet/ophøre. Der var også 
genvalg af klubbens revisor, Hans B. Hansen.

Der er i sommersæsonen afholdt 26 turneringer, 
heraf udflugter til Tange Sø, Hammel og Hvalpsund, 
samt vores venskabsturnering mod Skanderborg på 
udebane.

Vores udflugt til Hvalpsund Golfklub i anledning 
af SeniorKlubbens 25 års jubilæum blev afholdt den 

28. august 2019 på en dejlig varm sommerdag. Der 
deltog 106 medlemmer, som blev afhentet i 2 busser 
og kørt fra Odder til Hvalpsund. Efter morgenkaf-
fen blev 18-hullers turneringen afviklet på en flot 
og afvekslende golfbane. Frokosten og kaffen blev 
serveret i klubbens dejlige klubhus, efterfulgt af 
præmieoverrækkelse til vinderne. De to busser kørte 
deltagerne tilbage til Odder. En på alle måder flot 
og dejlig jubilæums-udflugt. Der skal lyde ros og 
en stor tak til alle deltagere for ”godt humør” ved 
arrangementet. 

Klubbens turneringer på vinterbanen er startet, den 
6. november 2019, og vil spilles sidste gang den 25. 
marts 2020. Sommerprogram for 2020 bliver lagt på 
hjemmesiden i foråret.
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Vores ”Rejseudvalg” har i 2019 arrangeret golfrej-
ser til Tyrkiet, og en ”kør selv” tur til Timmerdorfer 
Strand. Udvalget har i 2020 arrangeret to golfrejser 
til Madeira, som begge er fuldt tegnet. Det er dejligt 
med den store interesse, vores medlemmer viser for 
rejseudvalgets arbejde.

SeniorKlubbens program for 2020 bliver udarbej-
det senere, men vi kan allerede nu informere om tre 
udflugter i 2020. Vi arrangerer en golftur til Tange Sø 
Golfklub, Norddjurs Golfklub, og Brande Golfklub. 
Derudover vil sommerprogrammet indeholde golf-
turneringer, som vi alle har prøvet før. Der vil ikke 
være nye tiltag på golfturneringer eller arrangementer.

DGU har besluttet at udsætte igangsætningen 
af WHS-handicapsystemet til 2021. Vi skal derfor 

fortsætte med det nugældende EGA-system i 2020. 
DGU opfordrer alle medlemmer til registrering af 
min. 20 scorekort pr. år også i 2019. På grund af 
udsættelsen af WHS vil vi også anvende EDS i 2020.

Til slut vil vi informere om den nye procedure 
ved indmelding i Seniorklubben. Det skal udføres 
på Odder Golfklubs hjemmeside. Klik på ”Klubber i 
klubben”, ”SeniorKlubben” og ”Indmelding”. Udfyld 
formularen i alle felter, og klik på ”SEND”. Medlem-
skabet skal fornyes i marts måned 2020. Husk også 
betaling til vores konto.

Seniorudvalget
Erling Rovelt
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Mens Section
Sæsonstarten gik den 28. marts. Vi har i år været 
lidt flere medlemmer end i 2018, ca. 90, men kan 
sagtens være flere, så du skal være hjertelig velkom-
men i 2020. 

Vi har i årets venskabsmatcher ikke haft de store 
resultater. Det er blevet til en sejr hjemme mod 
Horsens, mens vi har tabt ude til Skanderborg og 
Juelsminde. Hunnematchen mod LS blev tabt yderst 
knebent, rent uheld! ;)

Hulspilsturneringen blev afsluttet i september. I år 
var det parhulspil, hvor vi afprøvede et nyt format, 
Irish Two-ball, som blev taget rigtig godt imod. Vin-
derne blev Kim Morten Kristensen og Torben Baand.

Årsturneringen blev vundet klart af Bjarne Olsen, 
som havde en fantastisk sæson.

Dialog Data Cup var navnet 
på den afsluttende turnering mod 
herreklubberne fra Vejle, Frede-
ricia og Gyttegaard. Selvom vi 
fik store klaps rent sportsligt, så 
var det alligevel en stor oplevelse 
at være med. Alle vores deltagere 
kunne mønstre godt humør fra 
tidlig morgen til sen aften med et fantastisk sammen-
hold samt kammeratskab på kryds og tværs af klub-
berne. Turneringen skal i 2020 afvikles herhjemme 
i Odder, forberedelserne er allerede i gang, datoen 
hedder lørdag 5/9, så hvis du er medlem af MS eller 
tænker at blive det, så reserver allerede datoen nu! 

Årets sponsormatch var en super hyggelig dag. 
Efter en snak med deltagerne var der forslag om at 
prøve et andet koncept for dagen af i 2020, men det 
vil sponsorerne høre nærmere om. Vi vil selvfølgelig 
sende en kæmpe tak til sponsorerne, og håber at I vil 
fortsætte i 2020.

Der blev afholdt fødselsdagsturnering for første 
gang i år! Det blev fejret med en særlig fødselsdags-
match i SuperSix format, med baneforplejning, lidt 

ekstra godt at spise fra Henriet-
tes gryder, quiz m.m. Det var en 
aften, hvor kammeratskabet og 
det sociale var i højsædet og med 
golf i et noget andet format end vi 
plejer. Det var en stor succes med 
masser af positive tilkendegivelser 
på dagen og i tiden efter, så selv-

om der ikke var så mange deltagere, 24, så afholder vi 
en fødselsdagsturnering igen i 2020.

Weekendturen i år gik til Royal Oak. Vi var lidt 
pressede på hvor vi skulle bo, men fik en meget for-
nem opgradering med ekstra mad og drikke, præmier 
m.v. En rigtig god tur, og vi satser meget på at kunne 
blive endnu flere til en weekendtur i 2020!

Vi skal være en klub, hvor kammeratskab og posi-
tivt samvær på kryds og tværs af alle vores forskel-
ligheder kommer i højsædet. Vi skal holde en god og 
positiv tone, så alle føler sig velkomne. Jeg håber at 
nye medlemmer føler sig godt modtaget og behand-
let, så de vil fortsætte i MS i næste sæson.

I forhold til selve golfen, så synes generelt at tem-
poet til MS er blevet hurtigere, så det er rigtig dejligt. 
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Vi er dog nødt til at passe bedre på banen, ved at 
lægge turfs på plads og rette nedslagsmærker op. Her 
skal også lyde en stor tak til greenkeeperstaben. Vi har 
generelt haft en meget flot bane og især i sidste del af 
sæsonen har vi haft rigtigt gode greens.

Der skal også takkes til Karen for samarbejdet, 
samt til Henriette og Caféen. Vores gæster roser 
Caféen meget, og vi almindelige medlemmer sætter 
endnu mere pris på den, når vi ser hvad der serveres 
på udebane.

Det har været en lang sæson, men alligevel kort, for 
hvor bliver tiden af? Jeg synes at tiden flyver afsted, 
men det må jo være fordi at jeg er i godt selskab!

Glædelig jul samt et godt nytår til alle i MS og Odder 
Golfklub

TAK til:
· Odder Golfklub, Karen, greenkeeperne, Henri-

ette og personalet i caféen(meget stor ros fra vores 
gæster)

· Vores sponsorer. I dag deltager (murerfirmaet P.V 
Kristensen), Michael Moric (Ergofloor), Tøjeks-
perten (Lars Schact Juel). Desuden har vi de tre nye 
sponsorer Brillestudiet, Jutlander Bank og Ander-
sen Byggefirma, samt de gamle kendinge Kvickly, 
Probiler og Nybolig, som vi håber igen i 2020 vil 
sponsorere poloer til Spar Nord Cup. Vores spon-
sorer er meget afgørende for, at vi kan holde det 

aktivitetsniveau vi gør, man får rigtig meget for 
det lave kontingent, stor positiv tilbagebetalings-
procent i form af præmier, tilskud til weekendtur, 
deltagelse i og tøjpakke til ØMH samt mad i dag! 
Støt vores sponsorer! Hvis nogle af jer medlemmer 
kunne tænke sig at være med på sponsorvognen, så 
sig til inden jul, så vi kan få jer med i programmet 
og på hjemmesiden m.m.

· Bestyrelsen, som arbejder hurtigt, professionelt og 
ansvarligt, positive overfor mig og mine idéer – 
”det gør vi bare”, eller “det skal vi nok klare”! 

· Per Thisted har 
valgt at stoppe 

som medlem af bestyrelsen. Preben Hingeberg 
overtager kassererrollen og så får vi to nye besty-
relsesmedlemmer, Jonas Kjeldahl og Christian Pris 
Pasgaard. Stort velkommen til jer. NE fortsætter 
også i 2020. Vi udvider bestyrelsen med en person, 
da vi i 2020 får nok at se til med ØMH. I den 
forbindelse håber vi også at kunne trække på nogle 
af jer medlemmer, som måske ikke lige kvalificerer 
sig, men som har mulighed for at give en hånd med 
på dagen eller i forberedelserne.

· Tak til alle medlemmer i MS Odder, for uden jer 
ingen MS!

Frank Krogh Hansen 
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Ladies Section
Bestyrelsen og jeg takker af for en dejlig sæson 2019. 

Vi har været 62 kvinder i LS i år, og som altid har 
humøret været højt. Det er vist ingen hemmelighed, 
at det er tirsdag vi spiller, for på fairway og på greens 
høres snakken, grin og spontane udbrud. Samtidig 
mærkes også den spænding og alvor det er, når man 
ved, at vi spiller EDS hver tirsdag. Jeg synes, at den 
vægtning medlemmerne har mellem golfspillet, tur-
neringsdelen og det sociale engagement er ligeligt 
fordelt og gør, at det er hyggeligt at møde op. Derfor 
skal alle medlemmer af LS have en stor ros for deres 
deltagelse i vores fælles sportsgren.

Vi har i år afholdt vores 25 års jubilæumsfest i maj 
måned. Det blev en hel dag med 18 yderst spæn-
dende huller. På hul 13 kunne vi piger møde Emil 
Elkjær i en omgang ¨Beat the Pro¨. På hul 16 var der 
vinsmagning, og sådanne 
små happenings var inklu-
deret i turen rundt. Spæn-
dingen syntes især stor, da 
deltagerne nåede hul 15, 
hvor præmien for Hole in 
one var et forsikrings-rej-
segavekort på ikke mindre 
end 100.000 kr., købt for 
de 3.000 kr. Sparekassen 
Kronjylland havde sponso-
reret. Derudover var Nykre-
dit hovedsponsor med 10.000 kr. for salg af to LS 
medlemmers huse, samt yderligere 18, primært loka-
le, virksomheders sponsorater i form af kontanter, 
gavekort, præmier og drikkevarer (alle sponsorer kan 
ses på LS’ hjemmeside: ladies.oddergolf.dk). Efter 
golfen var der sang, præmieoverrækkelse og et dejligt 
festmåltid lavet af Henriette og medarbejdere. Hele 
arrangementet var tilrettelagt ned til mindste detalje 
af to af vore egne LS medlemmer Doris Feldborg og 
Lisbeth Poulsen. Tusinde tak for en dejlig dag.

Vi har igen i år været på en dejlig, dog noget kold 
tur til Samsø i april, hvor vi trods kulden havde en 
dejlig runde. Efter det traditionelle smørrebrød og 
præmieoverrækkelse var der lige lidt tid tilovers til at 
besøge den nærliggende gårdbutik, hvor mange fik 
købt sæsonens første Samsø kartofler med hjem.

I Venskabsklub-
bens afdeling har vi 
vundet 3 ud af 4 
pokaler i år. Efter 
uafgjort i Stensbal-

legård kunne vi dog tage den med hjem, da vi vandt 
den sidste år. Det blev her også kun til 9 huller, da et 
frygtlig uvejr med lyn og torden udsatte vores starttid. 
I fantastisk vejr blev vi slået af Århus der var på hjem-
mebane, men vi kommer stærkt igen.

I Hunnematchen vandt vi en kneben sejr 19-18 i 
Gamlers match over MS, som så for 4. år i træk måtte 

Fortsættes side 30
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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se hunden blive klædt i lyserødt. Dette 
var dog ingen grund til ikke at forkæle 
og lykønske os med vores 25 års jubi-
læum og MS forærede os et gavekort 
på rosé og snacks på banen til gunstart i 
juli. Det var desværre en dag, som ikke 
viste sig fra den smukke side. Så tre 
kolde og vindblæste mænd stod på hul 
7 med vin til os piger.

Som noget nyt i år havde vi fælles 
opstartsmøde med MS i marts måned. 
Efter fælles velkomst blev hver af klubberne briefet af 
deres bestyrelser om den kommende sæson og afslut-
ningsvis blev der spillet Golfbingo.

Vi har i år haft 19 sponsorer til alm. tirsdagstur-
neringer og der i blandt budt velkommen til Danish 
Agency v/ Mette Klougart. Derudover har vi to Hole 
in one sponsorer: Clinigue CKom4ort og Olsen 

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

Tours. Desuden har vi sponsorat fra 
Nykredit, der giver 5.000 kr., hvis 
et LS medlem henviser en hussælger 
til Nykredit, og huset efterfølgende 
bliver solgt. Alle sponsorer og even-
tuelle aftaler med sponsor kan ses på 
ladies.oddergolf.dk. Jeg takker jer alle 
for sæsonen 2019 med ønsket om et 
glædeligt gensyn i 2020. Stor tak til 
Henriette og Co. i cafeen for dejlig 
mad og betjening, samt tak til Karen 

for din tid når problemer opstod. Tak endnu en gang 
til alle Ladies Section medlemmer for denne sæson og 
vi ses friske og forårsklare i 2020. 

Rigtig god jul og godt nytår til alle i Odder Golf-
klub.

 Formand Nana Krogh Kjeldahl
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Mandagspigerne

Golfsæsonen blev afsluttet med en turnering den 28. 
oktober og generalforsamling efterfølgende.

I år var der som sædvanlig stor tilslutning. Vi spil-
lede Greensome. Selv om banen var meget fugtig, 
var vejret skønt. Solen skinnede fra en næsten skyfri 
himmel, og der var ingen vind. 

Efter præmieuddelingen kunne vi nyde Heidi’s 
kulinariske færdigheder, en udsøgt nydelse, både hvad 
angår maden og kagen efterfølgende til kaffen.

Ved den efterfølgende generalforsamling blev det 
vedtaget, at vi næste år skulle arrangere en udflugt 
mere, da kræftens bekæmpelse har valgt at stoppe “Slå 
et slag” for at satse mere på “Pink Cup” til næste år.

Endvidere blev der vedtaget en kontingentstigning 
på 50 kr. om året for både 9. huls-pigerne og 18. huls-
pigerne. Beløbet bliver fra næste sæson 250 kr. for 9. 
huls-pigerne, og 400 kr. for 18. huls-pigerne.

Vi har for første gang i vores tid i bestyrelsen fået et 
forslag fra et medlem (gerne flere fremover). Forslaget 
gik ud på at spise lidt let sammen én gang pr. måned. 
Stor opbakning til forslaget. Bestyrelsen arbejder 
videre med dette.

Vores kasserer Lisbeth stopper fra sæsonens afslut-
ning. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Gudrun Jen-
sen valgt. Vi takker Lisbeth for det flotte kasserer-
arbejde, og vi ønsker Gudrun Jensen velkommen i 
bestyrelsen.

Det har været et vådt efterår, men vi har været hel-
dige om mandagene, da regnen til de fleste tider har 
ventet med at komme til over middag.

Som ovenfor skrevet spillede vi “slå et slag” den 19. 
august. Det indsamlede beløb blev 4.600 kr., og vi var 
37 spillere til start.

Den 29. august havde vi venskabsmatch mod 
Aarhus på deres bane. Vi vandt med 316 p. Aarhus 
Tirsdagsdamerne fik 300 p., og som sædvanlig havde 
vi en hyggelig dag med anderledes, men dejlig mad. 

Der kom desværre en enkelt kraftig byge, men det 
kunne ikke gøre noget ved den gode stemning. Der 
var ikke så mange tilmeldte, og for første gang var der 
så få i C-gruppen, at vi måtte slå B og C grupperne 
sammen, da der først udløses en præmie efter den 7. 
i en gruppe.

Golfshoppen/pro-turnering blev afholdt den16. 
september. Der var fine præmier fra Henriette og 
træningstimer i præmier fra Christian. Vi sluttede 
af med en dejlig hjemmebagt bolle med pålæg og 
et tilsagn om, at Henriette og Christian vil sponsere 
turneringen igen til næste år.

Forårssæsonen begyndte godt. April måned var vej-
ret dejligt, men da vi først kom ind i maj, var kulden 
der igen. Udflugten til Skanderborg den 6. maj var en 
lidt blandet fornøjelse. Vi nåede både at få sne, hagl, 
regn og storm i de timer, vi var der. Godt vi kunne få 
varmen indendørs bagefter.

Den 20. maj havde vi Golfexperten som sponsor. 
Vi var 46 “piger” til start. Der var flotte præmier 
og på alle par 3 huller præmie til nærmest flaget. 
Dejligt at Golfexperten igen næste år vil sponsorere 
en match.

Til vores heldagsudflugt til Samsø den 17. juni var 
der som sædvanlig godt vejr.

Den første rigtige sommerdag og stor tilslutning 
med 48 tilmeldte. Denne tur gentages næste år.
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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

Den 24. juni var sidste gang inden sommerpausen. 
Vi var 40, der spillede, og vi sluttede af med Heidis 
hjemmebagte flutes med hummersalat/kyllingesalat 
efter spil.

I år holder vi Julefrokost med pakkeleg den 2. 
december. Matchen forud spilles som Texas Scram-
ble. Tilmelding skal ske på Golfbox fra 3 uger før 
og senest mandag den 25. november. Pris fremgår af 
hjemmesiden.

Næste sæson vil vi meget gerne have flere Man-
dagspiger, så kender I nogle, der kunne have lyst, må 

I gerne invitere dem til at spille med, hvor de kan 
mærke den afslappede og dejlige stemning, der er i 
vores klub.

Bestyrelsen vil hermed takke alle Mandagspiger for 
den gode ånd. Desuden vil jeg takke bestyrelsen for 
det gode samarbejde, der har været igennem året.

PBV Birgitte
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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





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
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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 17. februar 2019

www.oddergolf.dk

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

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


