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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 golfåret 2020 ved at være gået. Det er nok det mærke-
ligste år, vi har været igennem. Vi håbede på et år uden tørke 
eller for meget vand, og det startede jo også rigtig fint, men så 
kom Coronaen og lagde det hele ned. 

Vi fik ingen naturdag, åbningsturneringen blev også aflyst, 
og vi måtte ikke spille golf. Men heldigvis blev der snart slæk-
ket på restriktionerne, så vi måtte gå i 2-bolde og med afstand. 
Jeg synes, I har klaret udfordringerne rigtig fint. Og alt blev da 
heldigvis mere normalt hen over sommeren. 

Vores bane har været – og er – rigtig flot og velholdt, takket 
være vores dygtige keepere. Så stor tak til dem.

Her i oktober steg smittetrykket igen, så vi nu skal bruge 
mundbind i klubhuset, holde afstand, spritte af. Det bliver 
spændende at se, hvad 2021 bringer, men jeg håber vi kom-
mer lige så godt igennem dette, som vi er kommet gennem 
året 2020.

Vi har desværre hen over sommeren modtaget en del klager 
over bolde, som ikke lukker igennem, selvom der er ledigt hul 
foran dem. Det skal vi gøre bedre. Det er ikke rart at høre, at 
i Odder lukker man ikke igennem, for selvfølgelig gør vi det, 
og vi leder kun 3 minutter efter en bold. Lad os nu stå sammen 
og få det til at fungere.

Vi kan også blive bedre til at passe på vores bane ved at 
rette nedslagsmærker op og lægge turfs på plads.

Jeg vil også her gerne byde alle vores nye spillere rigtig 
hjertelig velkommen i Odder Golfklub i håb om, at I får rigtig 
mange gode timer her.

Alle vores elitespillere og regionsspillere har også i år haft 
en god sæson, – om end den har været anderledes – er I kom-
met rigtig flot igennem. Godt gået alle sammen!

Til slut vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul samt et godt 
og lykkebringende nytår. Jeg ser frem til at møde jer på banen 
til naturdag den 27. marts 2021.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Af Niels Erik Hvillum, formand
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Dejligt 
mange nye medlemmer 
i Odder Golfklub

I efteråret modtager vi jo som bekendt alle en lille 
”hilsen” fra Odder Golfklub. Denne hilsen indehol-
der et girokort med en sidste frist for betaling den 
31. december.

Denne ”hilsen” får hvert år nogle af vore fantastiske 
medlemmer til at ”tælle på knapperne”, og hvert år er 
der nogle medlemmer, som træffer den svære beslut-
ning det er at meddele Karen, at man har besluttet sig 
for en udmelding.

Der er i sagens natur flere grunde til en udmel-
ding, men i langt de fleste tilfælde er baggrunden for 

beslutningen, at alderen er begyndt at trykke, og at 
fysikken således ikke rækker længere.

Da klubbens væsentligste indtægtskilde er med-
lemskontingentet, er det for bestyrelsen altid en 
”spændende” opgave at sammenligne årets udmeldin-
ger med det seneste antal af indmeldinger. I skrivende 
stund kender vi hverken antallet af ud- eller indmel-
dinger, men der er et svagt håb i bestyrelsen om, at vi 
i forbindelse med indgangen til 2021 for første gang i 
mange år kan notere en nettotilvækst af medlemmer.

Dette håb forankres i det faktum, at vi i 2020 har 
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haft i underkanten af 80 medlemmer gennem vores 
begynder-/indslusningsforløb.

Det er vores håb, at rigtig mange af de nye med-
lemmer beslutter sig for at tage imod tilbuddet om 
et ordinært medlemskab – Karen har også sendt et 
girokort til alle vores ”nye medlemmer”.

I lyset af at vi i år har været rigtig mange i begyn-
derforløbet, har begynderudvalget som noget nyt 
afviklet en turnering, hvor vi kun inviterede vores 
nye medlemmer.

Turneringen blev afviklet søndag den 18. oktober, 
og 44 havde tilmeldt sig turneringen. Med dette 
deltagerantal opfatter vi det nye tiltag som en succes. 
Vi brugte arrangementet til kort at evaluere begyn-
derforløbet. Der blev fremsat flere gode konstruktive 
ideer til forbedringer, men den alt overskyggende 
konklusion var en stor tilfredshed med forløbet.

Så der skal fra bestyrelsen lyde en kæmpe tak for 

indsatsen til Nicolai, Frank, Ellen og Leif og alle de 
frivillige, som gør det muligt at arbejde med indslus-
ning af nye medlemmer i Odder Golfklub – TAK.

Vi kan godt afsløre, at der er særdeles dygtige golf-
spillere blandt de nye medlemmer. Turneringen blev 
vundet af Carl-Emil Kirkegaard Johansen med en 
score på 47 stableford-point. Og en score på 45 point 
rakte IKKE til at få en placering i præmierækken.

Så i lyset af at vi håber at se rigtig mange NYE 
medlemmer på banen i foråret, skal der lyde en klar 
opfordring til alle GAMLE medlemmer om at tage 
særdeles godt imod de nye medlemmer.
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Nyt handicapsystem fra januar 2021 
Vi får alle et handicap beregnet efter et nyt system 
fra begyndelsen af 2021. Det hedder WHS (World 
Handicap System). Det betyder at systemet bruges 
i hele verden, når der spilles på ratede baner. Ratede 
baner er baner, der er godkendt af en national golf 
organisation (i Danmark er det DGU). Banerne bru-
ger Course Rating- (CR) og Slope-systemet. CR og 
Slope-vædierne er altid trykt på klubbernes scorekort.

Nogle ændringer fra nuværende system. 
(EGA-systemet):
• Det nye system gælder for alle. 

Fra + handicap til handicap 54.
• Handicapgrupperne forsvinder. Det vil 

sige samme regler for alle. 
• Reglen om regulering af handicap opad 

til max. 36 forsvinder.
• Der bliver kun et handicap. 

Klubhandicap forsvinder.
• Neutral Zone forsvinder.
• EDS-reglerne forsvinder.
• Der kan spilles 9 og 18 huller. 

Der kan også spilles mellem 9 og 18 huller. 

WHS handicap-systemet
I det nye system beregnes handicap som gennemsnit 
af de 8 bedste af de seneste 20 indberettede scores. 

Det betyder, at jo flere scores der indberettes, jo 
mere retvisende bliver handicappet. Du har ikke 
mulighed selv for at forudse ændringerne i dit han-
dicap efter en runde. Det vil afhænge af rundens 
resultat og desuden af hvilken score i arkivet, det nye 
resultat skal erstatte. Er det én af de 8 bedste resultater 
eller er det én af de mindre gode.

– Derfor skal/bør alle scores fra tællende runder 
indberettes.

– Spil golf. Indberet scoren. Og Golfbox bereg-
ner lynhurtigt dit nye handicap.

Starthandicap 2021
Alle spillere får et handicap i det nye system fra 
begyndelsen af 2021. 

Handicap beregnes ud fra de senest indberettede 
20 scores. Har du ikke 20 fra i år går Golfbox tilbage 
til 2018 og henter de 20 senest indberette i perioden 
fra 2018 til 2020. 

Har du mindre end 20 i nævnte periode får du 
alligevel et handicap. Det gælder også, selvom du slet 
ikke har indberettet. Se herom senere i bladet.

Kilder til mere information
DGU har lavet et meget omfattende informations-
system om WHS-handicap. Det finder du på 

www.danskgolfunion.dk (Regler og hcp), (nyt 
handicapsystem).

www.golf.dk/handicap (nyt handicap).
Der vil også omkring 1. januar være mere informa-

tion på klubbens hjemmeside.

Handicapudvalget
Ole Willemann

✂

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

Kære medlemmer 

Som et lille ekstra indslag i 
år vil der være mulighed for 
individuel indendørs under-
visning i Aarhus Golf Arena i 
Hørning.

Der vil blive lavet et booking system, hvor man via deres hjemmeside 
vil kunne booke tider mandag, torsdag og fredag i tidsrummet 9-13 
fra den 1. december.

Aarhus Golf Arena råder over 8 trackman 4 simulatorer og er et 
fantastisk alternativ, nu hvor vintermåneder-
ne banker på døren. Det kræver selvfølgelig et 
medlemskab, hvilket man kan læse mere om 
på www.golfarenaaarhus.dk

De bedste hilsner
Christian Nygaard 
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Nyt fra kontoret

Ultimo november vil I som vanligt modtage jeres årsopkrævninger for 
2021. Hvis I har haft Fritspilskort i 2020 og ikke afmeldt kortet for 
2021, vil opkrævning for dette være med på årsopkrævningen. Prisen i 
2021 bliver kr. 950.

Som altid modtager I én faktura med forfald 31.12.2020, men I er 
velkomne til at dele betalingen i to rater. 2. rate forfalder 30. juni 2021.

Som det blev pointeret på generalforsamlingen i august, skulle 
ændringer til medlemskaber være kontoret i hænde 1. november 2020, 
så yderligere ændringer kan først foretages pr. 30. juni 2021.

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

Derudover vil kontoret være lukket mellem jul og nytår.

Det har været et meget specielt år, og jeg vil godt lige benytte lejligheden 
til at sige tak for jeres måde at håndtere de, til tider, irriterende restrik-
tioner, vi har måttet leve med. Nu håber vi vist bare alle sammen, at der 
snart bliver fundet en vaccine. 

Til slut ønskes I alle en rigtig dejlig jul og et godt 2021.

Mange hilsner
Karen

www.nybolig.dk

Nybolig Odder

Rådhusgade 2 • 8300 Odder

Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566

E-mail: 8300@nybolig.dk

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen
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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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 Nyt fra
greenkeeperne

 WHS handicap 2021 

– tekniske forklaringer

Her følger lidt mere indgående beskrivelser til nogle af elementerne i det nye system. 
De helt centrale begreber i systemet er:

Handicapscore og handicapresultater
Din handicapscore er det resultat, du indberetter i 
golfbox. Her får du et stablefordresultat som bruges i 
min formel nedenfor. Jeg har spillehandicap 18. Hvis 
jeg spiller en runde i Odder med 33 point eller 73 
slag vil min 

handicapscore være 70+18+3=91 (banens par + 
tildelte slag -(point – 36).

Handicapresultat: Vi taler om de 8 bedste resulta-

ter af de seneste 20. Når vi taler om bedste resultater, 
mener vi jo normalt en høj stablefordscore eller en 
lav slagspilsscore. For handicapformål beregnes et 
handicapresultat for hver runde, der indberettes. 
Handicapresultatet for en runde er det handicap, du 
har spillet runden til. Så når vi taler om de 8 bedste 
scores, mener vi de 8 scores med de laveste handi-
capresultater af de seneste 20 scores.

Handicapresultatet beregnes for Odder for 

Det er efterår, og vi har fået meget regn. Pas på banen og gå uden om 
mudder, selvom der er lidt længere at gå.

De mange omskift i vejret er perfekt svampevejr, og selv om vi har sprøj-
tet med svampemiddel, er vi blevet ramt. Vi har derfor eftersået og dresset 
greens og håber på en spiring inden vinter.

Vi har haft gang i mange projekter. Teestedet på hul 1 og hul 4, bunker på 
hul 1 på par 3 banen, sti fra hul 6 til 7, sti fra hul 10 til 11, planeret og 
forbedret jordbunden på venstre side hul 13 hvor vi har brugt brugt græs-
tørven fra teestedet på hul 1. Så vi prøver hele tiden at forbedre områder 

10

Nr. 2 2020



mænd fra teested 54 med Course Rating 69,6 og 
Slope 125 således: 91 – 69,6 * (113/125) = 22,8, 
(handicapscore – Course Rating) * 113/125.

Handicapresultatet udtrykker det handicap, run-
den er spillet til omregnet til basisbanen med et slope 
på 113. Når handicap således er beregnet ud fra de 
8 bedste runder (laveste handicapresultater), slår vi 
herefter, som sædvanlig, op i konverteringstabellen for 
at få spillehandicappet på den bane, der skal spilles.

Tilføjelser til ovenstående grundsystem
Laveste handicap (LH). Systemet angiver et laveste 
handicap for det seneste år (seneste 365 dage).

LH +3 (Cap 3). Hvis ens handicap stiger mere end 
LH +3 (mere end 3 slag over laveste handicap regi-
streret indenfor seneste 365 dage) skal den del, der er 
over 3, kun medregnes med ½ værdi.

Eksempel: stiger mit handicap fra mit laveste, som 
er 15,1 (nuværende 17,6) med 4 bliver mit handicap 
reguleret med 3,5 til 18,6.

LH +5 (Cap 5). Handicap kan maksimalt stige 
med 5 fra laveste handicap.

Fortsættes side 16

hvor det trænger mest. Teestedet på 
hul 10 laver vi til foråret.

Banen bliver vendt, når der er udsigt 
til vedvarende frost.

Tak for en god sæson til medlemmer, 
frivillige og personale.

Greenkeeperne
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Golf Team Odder’s sponsorer:

 
 

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

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

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

             
 
 

Tage Iversen
Holding

 

GTO
2020 var en sæson vi havde set frem til med stor 
entusiasme og forhåbning. Desværre kom Covid-19 
i vejen og ødelagde store dele af det fundament vi 
står på i GTO – nemlig Danmarksturneringen og 
turneringsgolf. 

Indtoget af Covid-19 betød, at Danmarksturne-
ringen ikke kunne gennemføres som sædvanligt med 
seks gruppekampe. I stedet blev formatet ændret til 
én kamp mod hver af de øvrige hold på neutral bane. 
Det betød selvsagt at vi ikke i samme grad som de 
foregående år, kunne nyde godt af opbakningen fra 
klubbens medlemmer. Om dette blev udslagsgivende 
for holdenes resultater, tør jeg ikke spå om, men vig-
tigheden af hver enkelt kamp har aldrig været større.

På resultatsiden blev det til en blandet landhandel.
Dameholdet skulle prøve kræfter med 3. division 

efter oprykningen i fjor. Oprykningen til en ny divi-
sion betyder altid, at niveauet hos modstanderne 
højnes, og det var også den mentalitet damerne gik 

Tøjsponsor: C-RO Etage.
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ind til sæsonen med. Tre hårde kampe spillet i Syd-
danmark mod Benniksgaard, Great Northern og 
Svendborg resulterede i tre smalle nederlag og der-
med en fjerdeplads i puljen. Derfor skal damerne en 
tur tilbage i Kvalifikationsrækken i 2021 og kæmpe 
for en hurtig retur til divisionerne. 

Klubbens veteraner har haft en hurtig opstigningen 
gennem rækkerne i de senere år og spillede i 2020 i 2. 
division. Her er de også at finde i 2021 efter en solid 
andenplads i gruppen, der var endnu mere kompri-
meret end de øvrige med kun tre hold i puljen. Om 
drømmen om 1. division er realistisk, bliver vi meget 
klogere på om et år. 

På herresiden har vi med mange års succes, efter-

hånden opbygget en naturlig forventning om opryk-
ninger og hæder. Det skulle også vise sig, at 2020 
blev et flot år.

Efter nederlaget i oprykningskampen i 2019 havde 
1. divisionsholdet en ambition om at spille sig til 
samme mulighed i 2020. Det blev dog en ufattelig tæt 
pulje, hvor holdet sluttede på en andenplads á point 
med første- og tredjepladsen. Marginalerne var ikke 
på holdets side, hvor den sidste kamp mod den sene-
re puljevinder Mollerup blev skæbnesvanger. Odder 
vandt matchen med 10-8, men havde resultatet i stedet 
været 12-6, var Odder blevet puljevinder. Sådan skulle 
det ikke blive, og holdet må i 2021 give drømmen om 
oprykning til Santander Division endnu et forsøg. 

Tøjsponsor: Skjold Optik og Danske Stenhuggerier.
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2. divisionsholdet har vel sagtens været billedet på 
den succes, GTO har oplevet de seneste år. Opryk-
ninger i 2018 og 2019 betød, at klubbens næstbedste 
hold for første gang nogensinde spillede så højt i 
rækkerne. Inden sæsonen kunne det derfor tyde på 
en svær sæson. Holdet gik dog ind til hver kamp med 
en passende mængde respekt og ydmyghed, og endte 
med at feje alt modstand af banen. En knusende sik-
ker puljesejr, der blandt andet bød på en 18-0-sejr 
over Vejle, kvalificerede holdet til oprykningskamp. 
Men da Odder i forvejen er repræsenteret i 1. divi-
sion og ikke må have to hold i samme division, må 
holdet til trods for en overbevisende sæson, tilbringe 
endnu en sæson i 2. division.

Tøjsponsor: Skjold Optik og Danske Stenhuggerier.

5. divisionsholdet brugte 2019 på at finde sig til rette 
i divisionerne. Derfor var forventningerne også store 
til anden sæson i 5. division. Det stod hurtigt klart, 
at tre hold skilte sig ud i gruppen og dermed skulle 

kæmpe om den direkte oprykning. Da de tre kampe 
var færdigspillede stod der et to-tal ud for holdets pla-
cering, á point med både første- og tredjepladsen, på 
trods af en storsejr overfor puljevinderne fra Lübker. 
Det ville senere vise sig, at andenpladsen blev vekslet 
til en oprykning, da Lübker ikke kunne rykke op, 
grundet reglen om ét hold pr. klub i hver division. 
Dermed spiller holdet, der består af en god kombi-
nation af ældre, rutinerede spillere og unge kræfter, i 
4. division i 2021. Velfortjent med det hårde arbejde 
holdet har lagt i en ellers udfordrende 2020-sæson. 
På det individuelle plan bød den komprimerede 
sæson på mange flotte resultater. Ved Årgangsme-
sterskaberne snuppede Emil Elkjær sejren i drenge 

Christian Nygaard og Kristian Leth.

årgang 2005 og Luna Pellegrino fik bronzen i selv-
samme årgang for piger. 

Samme weekend gjorde GTO-spillere rent bord 
ved DM mid-age herrer, hvor den forsvarende mester, 
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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

Christian Nygaard fik sølv – kun overgået af klub-
kammerat Kristian Leth, der blev en flot Danmarks-
mester. Leth må siges at have haft sin bedste resultat-
mæssige sæson, da han også vandt Mid-age-rækken 
ved Senior Tour III. 

På pro-siden blev sæsonen også udfordret af 
COVID-19, hvilket betyder at alle kategorier er ble-
vet frosset til næste sæson. Derfor er Sebastian Wiis, 
Oliver Jespersen og Rasmus Lind også at finde på 
ECCO Tour i 2021. 

2020 blev også året, hvor vi fik endnu en lands-
holdspiller i GTO, da Emil Elkjær i slutningen af 
sæsonen blev udtaget til drengelandsholdet. Stort 
tillykke til Emil.

Alle disse resultater ville ikke være mulige at opnå 
uden vores sponsorer, som vi skylder en stor tak for, 
at vi år efter år kan være med til at præge toppen af 
dansk elitegolf. Tusinde tak! Alle spillere og holdkap-
tajner skal der også lyde en tak til for en helt igennem 
forrygende sæson. Vi glæder os til 2021, som bliver 
endnu et spændende Golf Team Odder-år! 

Følg med i vores gøren og laden på Facebook: ’Golf 
Team Odder’. Her vil der løbende være resultater fra 
turneringer og andre relevante GTO-historier, såsom 
information om hjemmekampe i Danmarksturnering.

Med (naivt?) håb om en mere normal golfsæson i 
2021.  

Rasmus Akstrup Wagtmann
 Golf Team Odder
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Exceptionel lav score
Indberettes en score, der er 10 slag eller flere bedre 
end handicap reduceres handicap med 2 slag mere 
end en normal regulering. Er runden mellem 7,0 og 
9,9 slag bedre end handicap reduceres handicap med 
1 slag.

PCC (Playing Conditions Calculation)
Det er en lidt kompliceret regulering. Det betyder 
en regulering af handicapresultat fra en runde, hvis 
banen er særlig vanskelig eller særlig let at spille. 
Hver dag klokken 24 beregner Golfbox PCC for de 
scores, der er indberettet samme dag. Sker der en 
regulering, sker den for alle runder, der er spillet den 
pågældende dag, uanset hvornår rundens score er 
indberettet. DGU vurderer at PCC vil være forskellig 
fra 0 i mindre end 10 % af spilledagene. Reguleringen 
kan være -1, 0, +1, +2, +3, hvor +2 betyder, at banen 
har spillet 2 slag sværere end normalt. Det betyder 
at handicapresultatet skal reduceres med 2 slag. I et 
sådant tilfælde kan en spillers handicap være ændret 
en smule næste dags morgen. (PCC svarer til CBA 
i det nuværende system. CBA har dog kun været 
beregnet i turneringsmodulet).

Runder mellem 9 og 18 huller
I det nye system kan der handicapreguleres efter 
runder mellem 9 og 18 huller, hvis der er en særlig 

begrundelse for at afbryde en 18 hullers runde, for 
eksempel ved torden eller manglende lys og andet.

Starthandicap og mindre end 20 scores
Hvis der i perioden 2018-2020 er mindre end 20 sco-
res indberettet, beregnes starthandicap på baggrund 
af de scores, der er indberettet. For særligt interesse-
rede henvises til kilderne angivet andetsteds i bladet. 
Har en spiller ingen scores indberettet i perioden får 
vedkommende et handicap lig med det nuværende.

Alle får således et nyt handicap, der kan ses i Golf-
box, formentlig/forhåbentlig i uge 1, 2021.

Det forventes, at en del spillere vil få et handicap, 
der er en smule højere end nu. Spillere i handicap 36 
vil få en stigning fra 0 til maks. 5 slag, afhængig af 
resultater i scorearkivet.

Afslutning
Nyd golfspillet. Indberet dine resultater. Og du spiller 
i et retvisende handicap (til glæde for dig selv og de, 
du eventuelt spiller mod). Golfbox klarer resten.

Eventuelle spørgsmål til

Handicapudvalget.
Ole Willemann
ole@willemann.dk
2091 3215

v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
 

Mobil 2012 7066

Visitkort  17/02/09  17:56  Side 1
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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



Klub-
mesterskaber

2020
Klubmestre i de enkelte rækker blev:

Herre-rækken:
Klubmester Søren Lind 

– runner-up Rasmus Lind

Juniorer:
Klubmester Oliver Kornum
– runner-up Luna Arkiel Pellegrino

Mid-age herrer:
Klubmester Kristian Leth-Andersen 
– runner-up Jan Kornum

Hulspilsmesterskaberne blev aflyst pga. Covid-19. 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afviklet 29/8 -30/8 
og gav nedenstående klubmestre. I år blev der stillet 
op i alle rækker.

Klubmestre i de enkelte rækker blev:

Herrer: Søren Lind 

Damer: Luna Arkiel Pellegrino

Overordnet klubmester blev
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Veteran damer:
Klubmester Lisbeth Poulsen 
– runner-up Susanne Jensen

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

Senior damer:
Klubmester Susanne Møller 
– runner-up Nana Kjeldal

Veteran herrer:
Klubmester Steen Greve 
– runner-up Ib Nygaard
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Juniorafdelingen
Sæsonen 2020 vil nok ikke 
gå over i historiebøgerne 
som den mest Juniorvenli-
ge golfsæson. Det har været 
svært at arrangere ture, tur-
neringer og træning, men 
efter sommerferien har vi 
da set mange unge spil-
lere både til træning og til 
turneringer rundt omkring 
i Danmark. 

Årets juniorspiller blev 
kåret ved Ryder Cup 
afslutningen og det blev 
med stor træningsflid 
og flotte præstationer, 
velfortjent NICKLAS 
SAND. Stort tillykke til 
Nicklas.

I det vi håber på at 
kunne starte næste sæson 
op i marts/april måned, vil 
vi om alt går vel afholde 

DU RINGER BARE!

Skjold Optik • Rosensgade 13 • 8300 Odder • 86 54 00 13 • odder@skjoldoptik.dk

et informations/opstartsmøde søndag 
den 14. marts kl. 15.00 i klubhuset. 
Ret til ændringer forbeholdes.

Der er træningsopstart omkring 
uge 13-14. De enkelte træningshold 
er ikke helt på plads endnu, men 
vil kunne ses på hjemmesiden primo 
marts. Alle informationer vil igen i år 
være at finde på vores hjemmeside, og 
vores Facebook profil.
• junior.oddergolf.dk
• www.facebook.com/
 groups/147809668614276
• Se mere på: www.distrikt2.dansk-

golfunion.dk

Husk at holde alle jeres golffærdighe-
der og flotte sving ved lige vinteren 
over, og så ses vi i 2021 til mere sjov 
og dejlig golf.

Med ønsket om en god jul og et 
godt nytår.

Juniorafdelingen
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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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Mandagspigerne
Så er endnu en sæson gået, men sikke et år. Det var 
der vist ingen, der kunne have forudset.

Vi måtte på grund af Corona udsætte vores start 
til den 18. maj. Kvickly i Odder var sponsor. Tak til 
Kvickly for vinen. Udflugten til Hammel måtte også 
aflyses på grund af Corona. 

Heldigvis kunne udflugten til Samsø gennemføres, 
da der blev lempet lidt på reglerne. I år i egen bil, og 
det var en stor succes. Vi er enige om, at vi fremover 
vil gøre det på samme måde. Vi havde en dejlig dag 
med sol fra en skyfri himmel og masser af tid, da vi 
ikke var afhængige af bus eller taxa.

Maden var som sæd-
vanlig dejlig. Vi husker 
nok den skønne jord-
bærdessert.

I år har vi forsøgt at 
efterkomme jeres ønske 
om spisning ca. en gang 
om måneden. Det har 
været lidt af en udfor-
dring for os i bestyrelsen. 

Henriette har gerne 
villet have tilmeldinger, 
og det kan vi godt for-

stå. Hun skal jo vide hvor mange, der kommer. Det 
har så gjort, at vi har måttet have tilmeldinger fra jer 
på Golfbox. Det har ikke fungeret optimalt. Nogle 
har betalt, men ikke meldt sig på nettet. Andre har 
tilmeldt sig, men ikke betalt. Nogle er bare mødt op 
uden at have set, hvad vi lige skulle den dag. 

Vi kan kun igen opfordre jer kraftigt til, ja bede jer 
om, at gøre begge dele 
lige efter hinanden. Til-
meld jer turneringen og 
sæt til betaling lige efter 
og gerne så beløbet kom-
mer ind inden turnerin-
gen. Det vil lette kassere-
ren, og husk at orientere 
jer på vores hjemmeside. 

Vi startede op efter ferien 
den 3. august. Den 24. 
august havde vi Aarhus 

Tlf. 4096 9633 · www.jhel.dk
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Golfklub på besøg, en dejlig dag især fordi vi var 
de sejrende, og vi vandt en flaske “En Enkelt”. Den 
26/10 fik vi en lille dram før start. Tak til Tirsdags-
formiddags-damerne for det.

Desværre kunne vi ikke holde generalforsamling 
den dag, igen grundet Corona og strammere restrik-
tioner.

Vi håber på at kunne afholde generalforsamlingen 
til vores julefrokost den 30/11.

Vi har nået to sponsor turneringer: Golfshoppen og 
Pro og Golfexperten.

Der var ikke den store tilmelding til Golfexperten, 
men heldigvis var der stor opbakning til Golfshoppen 
og Pro og flotte præmier fra begge.

Så tusind tak til både Golfexperten og Golfshop-
pen/Pro, som også gerne vil sponsere en turnering 
igen næste sæson.

Udflugten til Ikast blev desværre også aflyst, da der 
igen kom strammere restriktioner, og tilmeldingerne 
fra jer udeblev. Vi kunne i bedste fald været kommet 
op på 16 personer, og da vi fik tilbuddet, var det 
baseret på mellem 30-40 personer. 

Men alt i alt må vi sige, vi har været heldige. Vi 
har kunnet spille og hygge os sammen bagefter det 
meste af sæsonen. Det er jo mere, end andre klubber 
har kunnet.

Til næste sæson har vi i bestyrelsen besluttet, at sidste 
frist for betaling for sæsonen vil blive den 31. marts.

Det vil sige, at vi fremover skal have modtaget 
betaling inden sæsonens opstarter, og grunden til det 
er, at det af hensyn til planlægningen vil lette kassere-
ren meget at kunne opgøre deltagerantallet, inden vi 
begynder sæsonen. Desuden får vi et sikrere overblik 
over vores økonomi forud for planlægningen.

Vi har også måttet rette ind pga. de nye handicapreg-
ler. Vi har tidligere haft reglen med, at man ikke kan 
blive medlem med et handicap på over 45. Det kan 
vi af samme grund ikke anvende mere.

Fra næste sæson vil det blive sådan, at personer, der 

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,-
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STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

ligger på 36 i handicap i år og ikke har spillet op til 
deres handicap vil blive opskrevet til nyt handicap. 
Det vil sige, at nogle måske får et højere handicap 
end 45. Da vi selvfølgelig ikke har til hensigt at eks-
kludere nogen, så gælder grænsen på 45 altså ikke fra 
næste sæson. 

Golf er meget, men ikke alt. Vi hygger os både med 
og ved siden af golfen, og det skal vi blive ved med, 
og derfor skal der også være plads til dem, der i 2021 
vil blive indplaceret højere end 45. Fremover vil der 
således være en øvre grænse på 54, hvilket er det høje-
ste handicap, vi kan blive opskrevet til i næste sæson.

Covid-19 er skyld i meget, men der er også øgede 
krav eller ønsker fra jer til turneringsafviklingen. Når 
der ikke er tilmelding via Golfbox, blander vi jeres 
scorekort hver gang og sammensætter fra a,b,c- grup-
perne, som det passer bedst.

Jeg håber, vi kan blive enige om, at det er vejen 
frem.

Sæson 2021 er et jubilæumsår. Vi fejrer nemlig 
“sølvbryllup”. Mandagspigerne har 25 års jubilæum. 
Det skal fejres. Vi har planer om at inddrage jer, og 
nedsætte en gruppe, som kan finde på ideer til dagen. 

Datoen for jubilæet er den 10. maj. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu.

Birtha skal igen i år have en stor tak for alle de 
vaske/karklude, der er blevet strikket til præmier i år.

Mona stiller desværre ikke op til bestyrelsen næste 
år, men hun har lovet at være opsøgende ang. spon-

sorer til os. Det er vi meget taknemlige for og en tak 
til Mona for det store arbejde med at finde sponsorer 
til indeværende år, selv om vi ikke benytter os af disse 
sponsorater, grundet Corona.

Tak til resten af bestyrelsen for det gode samar-
bejde, og de flere møder der har været, når vi skulle 
aflyse og genstarte turneringer.

Det har været et stort arbejde i denne sæson.
Bestyrelsen vil også takke mandagspigerne for den 

gode ånd, der trods alt har været, når vi har kunnet 
mødes.

Vi må håbe generalforsamlingen kan blive til noget 
den 30/11.

Vi håber på et stort fremmøde.

PBV. 
Birgitte
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STARK Odder 
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050

DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE DE BEDSTE HANDVÆRKERE 
HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I HANDLER I STARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARKSTARK



Ladies Section
Endnu et år i Ladies Section er gået og hvilket år! Det 
har været et år med mange forandringer, aflysninger 
og restriktioner, men heldigvis er der også spiret en ny 
opfindsomhed, opmærksomhed og optimisme frem.

Corona har sat sine spor, og har for i år ændret 
vores samvær i LS. Venskabsturneringer er blevet 
udskudt, weekendtur aflyst og anderledes gunstar-
ter har set sit lys. Heldigvis har vi trods alt fået lov 
at spille en masse dejlig, sjov og god golf på vores 
skønne bane. Det har været lidt af et puslespil at få 
tilgodeset alt og alle, men ved hjælp af en voksende 

strøm af nyhedsbreve, synes jeg det er lykkedes at få 
informationer ud til medlemmerne. Desuden har 
vores nye gruppe på FB været en stor hjælp. Ikke kun 
på nyheder, men også for at kunne reklamere internt 
for vores sponsorer. 

Vores 19 fantastiske sponsorer har holdt fast ved os i 
år, dog på nær Olsentours, som vi har måtte sige far-
vel til. Vi takker for Bents sponsorater gennem årene 
og ønsker ham alt held og lykke fremover. Vi har sagt 
goddag til Jutlander bank som ny turneringssponsor 
og den 1. september bød vi Portobello velkommen 
som vores anden Hole-in-One sponsor. En stor tak 

skal lyde til alle vores sponsorer, 
og vi håber at se alle igen til 
næste år.

En stor tak for i år, skal lyde til 
alle LS-medlemmer. I har også 
trods Corona holdt jeres gode 

humør og positive 
sind. Tak fordi I var 
opstillingsparate i 
foråret og fik lært jer 
selv og hinanden at 
få sendt foto af sco-
rekort til ikke ba re 
Jette, men også Anita. 
Det gjorde, at vi trods 

alt kunne skyde sæsonen lidt 
før i gang. I har udvist stor 
tillid til bestyrelsen, til at vi 
nok skulle få det til at køre 
trods modvind. Tak for alle 
de mange fine billeder på FB. 
I har virkelig været fotogene 
i år. 
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Til nye medlemmer vil jeg sige tak for at I har holdt 
fast i et noget anderledes år.

Bestyrelsen led under lidt svære forhold i foråret, 
men vi fik planlagt et årsprogram, som hen ad vejen 
dog fik en del ændringer. Det har været dejligt, at 
Jette har sagt ja til at stå for alle turneringer og hun 
tager sig nu af den del af bestyrelsesarbejdet. Anita 
har igen i år stået for det praktiske sekretærarbejde. 
Annette er vores hårdtarbejdende sponsorchef, der 
har skrevet, rykket, mødt op for at hente præmier 
og det har været et mere omfangsrigt arbejde i år, da 
præmierne i en periode har været for 2 måneder ad 
gangen. Helle holder en fast snor i økonomien, og 
har altid styr på, hvor meget der bliver brugt, og hvad 
der er tilbage. Tusinde tak for jeres store arbejde.

Vi fik gennemført en tur til Mariagerfjord golfklub, 
dog i silende regnvejr. Men hyggen fejlede absolut 
ikke noget. Tak til turudvalget.

Hunnematch, der desværre kun blev en 9 hullers 
match pga. tordenvejr, var et punkt på et bestyrel-

sesmøde og det blev hurtig overstået med et “nå ja” 
og så videre. Hunden kom i grønt og hermed endnu 
et tillykke til Mens Section. Vi lover at vende stærkt 
tilbage næste år. I august var Susanne Møller inviteret 
til et kortere oplæg om regler, og på de positive tilba-
gemeldinger vi har fået, bliver det gentaget til næste 
år. Eventuelt en lørdag eller søndag hvor vi efter en 
runde golf kan få vendt nogle flere regelspørgsmål.

Tak til Karen for hjælp, til Henriette for mad og 
til alle jer der sørger for at holde vores smukke bane 
spilleklar. 

Jeg vil opfordre til, at der igen i år tilbydes forskel-
lige Corona venlige arrangementer, strikkeaftener, 
aftale af golfrunder mm. på vores FB-gruppe: Lady 
Section, Odder eller på Pingvinklubben.

Jeg ønskes alle Odder Golfklubs medlemmer og 
især medlemmer af LS– en rigtig god jul og tak for 
i år.

Nana 
Formand LS
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Seniorklubben
”Et meget anderledes år”

Vores seniorgolf har i 2020, som alt andet i samfun-
det, været præget af Covid-19 situationens alvor hen 
over året. 

Sæsonens afvikling har været præget af, om der 
har været restriktioner med forsamlingsforbud på 50, 
100 eller 10 personer. Det har bevirket aflysninger af 
normale onsdagsturneringer, aflysning af venskabs-
turnering og udflugter. Vi fik dog midt i perioden 
mulighed for at gennemføre en ”sen åbningsturne-
ring” samt en udflugt til Brande Golfklub.

Vores spil om Ansgar pokalen samt Jens Skovhus 
pokalen, har også lidt under det manglende spilfæl-
lesskab, og er udsat til næste år.

Vi i udvalget, har forsøgt at navigere ud fra de 
gældende restriktioner og retningslinjer, hvilket vi har 
følt, at medlemmerne har bakket op omkring – en 
stor tak for det. 

Vi har desværre måttet udsætte vores generalfor-
samling – formodentlig til engang i januar 2021, 
samt opstarten på vintergolf – foreløbig til onsdag d. 
6.1.21. Nærmere følger om begge aktiviteter.

Trods de lidt dystre udsigter, er vi i udvalget i gang 
med at planlægge den kommende sommersæson. Vi 
har lavet aftale om udflugter til Tange Sø Golfklub 
d. 16. juni og Randersfjord Golfklub d. 25. august. 

Herudover skal vi spille venskabsturnering på egen 
bane mod Skanderborg Golfklub d. 11. august. Vi 
afventer lige de kommende måneders udvikling, 
inden vi planlægger endnu en udflugt.

Rejseudvalget har også haft deres udfordringer i år: en 
annulleret flyrejse til Madeira, men trods spænding til 
det sidste, blev en ”kør selv tur” til Tyskland heldigvis 
gennemført i september. For den kommende sæson 
er planlagt en forårs ”kør selv tur” til Tyskland i perio-
den fra d. 17. til og med d. 21. maj – bemærk, en dag 
mere end de sidste ture, samt en flyrejse i efteråret, 
hvor detaljerne endnu ikke er fastlagt.

For at indfase nye medlemmer fra ventelisten, så de 
fleste kan deltage fra sommerplanens opstart d. 7. 
april, skal nuværende medlemmer indmelde sig igen 
til den nye sæson i perioden 1/3-31/3/21, nøjagtig 
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mulighed for at gennemføre en ”sen åbningsturne-
ring” samt en udflugt til Brande Golfklub.
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som vi gjorde det i år. Indmeldelsesblanket for den 
nye sæson, vil blive lagt på hjemmesiden umiddel-
bart efter nytår, og findes på følgende måde: Gå ind 
på Odder Golfklubs hjemmeside, klik på ”Klubber i 
Klubben”, ”Seniorklubben” og ”Indmelding”. Udfyld 
formularen i alle felter og klik på ”Send”. Husk at 
være påpasselig, når I skriver jeres mailadresse, bare 
en lille skrivefejl, bevirker, at en mailforsendelse ikke 
kan gennemføres. 

Vi indstiller til medlemmerne på den kommende 
generalforsamling, at en del af det overskud, der er 
genereret i år, tilbageføres til årets medlemmer ved en 
kontingentnedsættelse.

Vi vil endnu engang, 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 turneringsledelsen, at man ønsker at 
gå 9 huller.

Fra 1. januar skal vi alle spille efter det nye WHS 
handicapsystem. Vi forventer, at stort set alle seniorer 
får tildelt et nyt reguleret handicap fra det nye års 

begyndelse, hvilket vi vil tilrette vores præmiegruppe-
ringer efter. Den øvre handicapgrænse bliver 54 – så 
grænsebegrebet 36 samt spil i neutral zone, som vi 
spiller med i dag, forsvinder. For de senior medlem-
mer som ligger i et lidt højere handicap, vil det helt 
sikkert, få en positiv betydning.

Sluttelig vil vi fra udvalget ønske alle seniorer samt 
jeres familier en glædelig jul samt et godt nytår. 

Vi håber, og ser frem til, at 2021 må blive et mere 
”normalt” seniorgolf år.

Selv om det sociale samvær i år har været dybt sav-
net, så kan vi glæde os over, at vi trods alt, har mulig-
hed for at gå en runde golf, nyde spillet, naturen og 
ens medspillere.

Husk løbende at informere jer på Seniorklubbens 
hjemmeside, især i disse corona-tider.

På udvalgets vegne
John Rohde-Madsen
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Mens Section
Som det har været på alle mulige måder i vores sam-
fund, så har Corona også fyldt i Mens Sections sæson 
2020. Vi kom jo sent i gang med de tællende runder, 
men har siden slutningen af april kunnet spille hver 
torsdag. De ekstra ting til at sætte lidt krydderi på 
det hele, såsom weekendtur, bymatcher, månedsaf-
slutninger og fødselsdagsturnering, har vi jo desværre 
været nødt til at aflyse. Det har betydet, at der hver 
torsdag er blevet spillet i Odder, men til trods for 
alle generne, så har medlemmerne alligevel haft godt 
humør og et stort fremmøde, ca. 60 spillere hver 
torsdag. Grundet de manglende gunstarter, så er det 
oftest de samme spillere, der har gået sammen hver 
gang, men alligevel føler jeg, at de nye medlemmer 
er blevet taget godt imod og har haft en god sæson.

Af gennemførte arrangementer skal nævnes, at vi 
for første gang i min tid som Captain formåede at slå 
Ladies Section i årets Hunnematch. Det var stort og 

ikke mindst yderst tiltrængt! Tak til LS for et rigtig 
godt arrangement, og vi påregner at beholde hunden 
i blåt i 2021 også.

Vi fik også gennemført årets single hulspilstur-
nering. Her blev der udkæmpet mange drabelige 
dyster, og i finalen trak Erik Lund det længste strå 
mod Christian Prip Pasgaard. I den gennemgående 
Årsturnering vandt Brian Jensen foran Søren Schødt 
og undertegnede. Stort tillykke til vinderne skal der 
lyde her fra.

Årets absolutte højdepunkt foregik den første lørdag 
i september, hvor vi i årets Østjyske Mesterskab for 
Herreklubber, Tøjeksperten Masters 2020, havde den 
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store fornøjelse at lægge lokaliteter til vores gæster fra 
Vejle, Fredericia og Gyttegaard. Alle 72 deltagere havde 
en fantastisk dag, hvor der blev disket op med dejlig 
mad morgen, middag og aften fra Henriettes gryder, 
en fantastisk bane sat op af vores greenkeepere, kæmpe 
opbakning fra Odder Golfklub og så blev vi begunsti-
get i den grad af vejrguderne. Sportsligt var vi meget 
tæt på at tage 1. pladsen, men vi blev desværre slået 
på målstregen af Vejle. Næste år afholdes turneringen 
for første gang i Gyttegaard, det vil vi glæde os til! Vi 
skylder endnu engang også at sige tak til Tøjeksperten 

og ikke mindst Lars Juel, for at gøre dagen mulig for de 
fire klubber og for de utroligt flotte præmier.

Vi fik også afholdt vores sponsormatch, hvor vi 
aldrig har været så mange sponsorer repræsente-
ret – fantastisk. Uden jer kan vi ikke holde vores 
aktivitetsniveau, så vi er meget taknemlige for jeres 
sponsorater – tak!

Allerede nu har vi weekendturen 2021 på plads. 
Det foregår (14.)-15.-16. maj med ophold på Gram-
gaard og spil på Royal Oak, så reserver datoen med 
det samme.
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STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle vores spon-
sorer, Karen og Odder Golfklub, Henriette og Café 
Aakær, greenkeeperne og ikke mindst til jer mænd 
– jeg håber, at I allesammen er klar til endnu en tørn 
i 2021!

Glædelig jul samt et godt nytår og helbred til jer alle.

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

Odder / Skanderborg / Ry / Hørning

Begravelsesforretning
Houkjær Begravelse
Skanderborg / Odder / Ry / Hørning

Banesponsorer
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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
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v/ Jan Guldmann

www.adteknik.dk

TLF. 8655 4032
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Arthur Andersen
 Transport

Tandlæge Helle Lund

Tlf. 4096 9633 · www.jhel.dk
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HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er

den 15. februar

www.oddergolf.dk
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