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Oplevelser ud over det sædvanlige
Kvickly Odder tilbyder en god
handelsoplevelse i
velassorterede specialafdelinger:
Kolonial
Slagter
Isenkram
Galleria
Delikatesse
Ost
Frugt og grønt
Vor vinafdeling
Vin
er en af de
Bager
største
Tekstil
vinhandlere
Parfumeri
Jylland
Kiosk
På 1. sal har vi vekslende kunstudstillinger, musikoplevelser, events
og mulighed for trådløs netopkobling
evt. i forbindelse med et frokostmøde.

MaD uD aF huSeT
Kom og få en brochure eller ring til:
Delikatessen 8780 2825
Galleria
8780 2853
Vi gør det nemt og lækkert for dig
- besøg vores hjemmeside med masser af medlemstilbud

w ww. bruhn. as

Nørregade 6 · 8300 Odder
Tlf. 8780 2800
www.kvicklyodder.dk

Odder Golfklub

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451
E-mail:
Hjemmeside:
Kontoret
Klubsekretær
Bestyrelse:
Formand
Niels Erik Hvillum
E-mail:
Næstformand:
Lynge Kjeldsen
E-mail
Kasserer:
Søren Casparij
E-mail:

E-mail: neh@turbopost.dk

oddergolf@oddergolf.dk
www.oddergolf.dk
86 54 54 51
Karen Frederiksen
Privattlf.:

Job/mobiltlf.:

8654 0829
neh@turbopost.dk

2381 0906

2320 7290
lyngekjeldsen55@gmail.com

Af Niels Erik Hvillum, formand

2145 1049
sc@casparij.dk

Bestyrelsesmedl.:

Privattlf.:

Gert Elkjær
E-mail:
Anne-Marie Vestergaard
E-mail:
Niels Vestergaard
E-mail:
Kenneth Rosendahl
E-mail:

4024 3059
gel@ideren.dk
3010 2202
3010 2202
amv@holst-law.com
4063 0322
4063 0322
niv@tdcspace.dk
2961 5604
abkers@almbrand.dk

Medarbejdere:

Privattlf.:

Pro/træner:
Christian Møller
E-mail:
Greenkeeper:
Tino Staub Olsen
E-mail:
Café og Proshop:
Henriette Schødt
E-mail:
Klubsekretær:
Karen Frederiksen
E-mail:

Nyt fra formanden

Job/mobiltlf.:

Job/mobiltlf.:

2946 3023
cm@danskgolfinstitut.dk
5119 1148
5119 1148
tinoolsen@gmail.com
8656 0059
2094 5620
oddergolfcafe@gmail.com
8655 8950
2680 8950
oddergolf@oddergolf.dk

Udvalg

Privattlf.:

Turneringsudvalg
Anne-Marie Vestergaard
E-mail:

Job/mobiltlf.:

3010 2202
3010 2202
amv@holst-law.com

Sponsorudvalg
Gert Elkjær
E-mail:

4024 3059
gel@ideren.dk

Stof til bladet sendes til:
Knud Lindenstrøm · strandvejen9@profibermail.dk
Tryk:
Zeuner Grafisk as

Forsidefoto: Knud Lindenstrøm

Kære medlemmer
Så kom vi igennem første halvdel af denne sæson. Det
har været den værste start på året i min tid som formand, og vi i bestyrelsen har været virkelig kede af de
greens, som vi har tilbudt jer og vore gæster.
I skrivende stund er vore greens atter i fin stand, takket være at chefgreenkeeper Tino Olsen og hans folk
har plejet dem mekanisk. Og da vejret også har været
med os, så er det lykkedes.
Nu mangler vi blot lidt vand fra oven, for banen er
virkelig tør i øjeblikket.
Jeg håber I vil nyde resten af året på en bane, som
gerne skulle forblive i en fin stand. Vore keepere vil gøre
alt for at det skal lykkes.
Det gode klubliv vi er kendt for, er ikke blevet mindre
godt, efter vi har taget øst-terrassen i brug. Den bliver
flittigt benyttet, så det har vist sig, at det var en rigtig
god investering.
Jeg vil også her gerne byde alle vore nye medlemmer
rigtig hjertelig velkommen i Odder Golfklub. Jeg håber,
I føler jer godt tilpas her. Er der noget, I mener, vi kan
gøre bedre for jer, så send mig en mail.
Forsat god golfsæson.
Husk golf er sundt for helbredet.
Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

www.zeuner.dk · 8746 4010

Næste nummer udkommer ultimo november 2013
Deadline: 5. november
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Nyt fra trænerne

2 kasketter er bedre end 1
Sæsonen er endelig godt i gang, og vi oplever nu både
godt vejr og en dejlig bane. Efter en sørgelig vinter
er både bane og golfspillere kommet sig og klar til at
nyde golfsporten.
Jeg, Christian Nygaard, vil derfor gerne benytte lejligheden til at gøre status over mine første 4 måneder
som træner i Odder Golfklub.
Jeg blev ansat af Dansk Golf Institut v. Christian
Møller og Odder Golfklub pr. 1. april. Jeg vil gerne
rette en stor tak til jer alle i klubben for den varme
velkomst. Jeg er blevet taget rigtigt godt imod af
utrolig mange rare og søde medlemmer. Jeg synes I
kan være utrolig stolte over det klubliv og sammenhold, der er på kryds og tværs i klubben. Der er ikke
mange klubber i landet, hvor man oplever dette, og
det er bestemt heller ikke noget, man blot skal tage
for givet.
Jeg har siden min ansættelse trænet juniorer, junior
eliten, GTO eliten samt begyndere. Dette gjort
sammen med både Christian Møller og Rasmus
Wagtmann. Derudover har jeg også haft en del holdundervisning via vores nye ”gå til golf” koncept. Et
koncept vi afgjort fortsætter med, da det har været en
stor succes. Enkelt-lektioner har også fyldt kalenderen, dog ikke i det omfang jeg havde håbet.
Idet Christian Møller oftest er travlt optaget, vil vi i
Dansk Golf Institut gerne gøre en aktiv indsats for, at
du ikke tøver med også at benytte Christian Nygaard
som træner.
Vi har i trænerteamet, Christian & Christian, en
meget ensartet og moderne tilgang til golfens værdier,
og vi bestræber os hele tiden på at varetage spillerens
tarv og ønsker på bedste professionelle vis.
Derfor er det også underordnet, om du som golfpiller benytter den ene træner frem for den anden.
Det kan oftest være en god ide at få nye øjne på dit
spil og andre ideer med på banen.
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Christian Møller.

Christian Nygaard.

Vi har derfor besluttet at lave et super tilbud til dig i
Odder Golfklub:
Fra 1. august til 15. september 2013 kan du i
tidsrummet kl. 10.00 -14.00 booke enkelt-lektioner ved Christian Nygaard, og få din alder i
rabat i kroner.

Med andre ord koster en lektion normalt kr. 180,Er du 55 år koster den således kun kr. 125,Lektionerne bookes som normalt via golfbox.dk
Det eneste du skal er at notere Tilbud i emnefeltet.
De bedste sommerhilsner
Christian Nygaard & Christian Møller
Dansk Golf Institut
Odder Golfklub
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Nyt fra kontoret
En lille reminder:
Husk anden rate af kontingentindbetalingen. Forfaldsdatoen var 30. juni, men der er stadig nogen, der
”hænger”. Har du forlagt dit girokort, kan pengene
overføres til reg. 1944 konto 9150 164 004, påfør
venligst medlemsnummer.

Det er jo nok ikke gået jeres næse forbi, at vi har fået en
ny flot hjemmeside. I den forbindelse vil jeg gerne lige
sende en KÆMPE tak til Henriette Wagtmann for det
store arbejde, hun har lavet. Det er Henriette, der har
sørget for at få alle de ”gamle” ting med over, og hun
vil fortsat hjælpe med at holde hjemmesiden opdateret.

Er du i den situation, at du skal skifte medlemsstatus i 2014, bedes du huske at give kontoret besked
senest 1. november, så det kan bliver rettet til inden
årskørslen.

Jeg håber vi får en rigtig dejlig lang sæson (det har vi
fortjent), og ønsker jer alle en fortsat god sommer.

Nybolig Odder

Mange hilsner Karen

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen

Rådhusgade 2 • 8300 Odder
Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566
E-mail: 8300@nybolig.dk

www.nybolig.dk
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Nyt fra handicapudvalget
Tast selv din score
og få dit nye handicap straks
Der er rigtig mange, der selv indtaster scores. Det
letter jo arbejdet for handicapudvalgets medlemmer.
Men det betyder også, at du får dit nye handicap
med det samme, når markøren har godkendt scoren
(se også nedenfor).
Der skal være mange flere
Prøv selv at taste ind. Det er meget let. Der findes
instruktioner ved skærmene i klubben og på klubbens
hjemmeside under HANDICAPREGLER. Ellers er
det altid muligt at få hjælp af én, der selv taster ind.
Spiller du flere gange pr. uge, har du det nye handicap, inden du spiller næste gang.
Og husk, du har pligt til at spille i dit nye handicap næste gang du spiller – uanset om handicap skal
reguleres op eller ned.
Markør skal godkende
Når din score er indtastet, skal markøren godkende.
Det sker alt for tit, at markøren glemmer det. I dag
er der 16 scores, der er ældre end 1 uge, der ikke er
godkendt.

Markøren ved jo normalt, hvornår der tastes en score,
der skal godkendes. Så hvis godkendelsen ikke er sket
inden for et par dage, er det i de fleste tilfælde på
grund af glemsomhed eller sløseri.
Fordelen ved selvindtast forsvinder jo, hvis scoren
ikke er godkendt inden for et par dage.
Fremover vil markøren modtage en påmindelse via
mail, hvis godkendelsen ikke er sket inden for ca. 3
dage.
180 medlemmer har ikke EGA-Handicap
Ved årsskiftet var der 266 spillere, der ikke havde
EGA-Handicap. Det var ca. en fjerdedel af klubbens
seniormedlemmer, og det er alt for mange.
Nu er der ca. 180, og det er stadig for mange. Så se
at få afleveret de 4 scorekort/ indtastet de 4 scores, der
skal til for fortsat at bibeholde et EGA-Handicap (der
skal 3 scores til, indenfor 7 uger, for at generhverve
EGA-Handicap).
Husk at aflevere mindst 8 scores, hvis du vil have
kontrolleret dit handicap – niveau ved årsrevisionen
i januar 2014.
Handicapudvalget
Ole Willemann

Vand-Varme-Sanitet-Blik-Ventilation
Ulrik Andersen
Mobil 23 49 32 31

Rønhøjvej 29 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 40 00
www.byensvvsodder.dk · vvs@byensvvsodder.dk
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Indtægter og udgifter!
Den sene sæsonstart og svampeangrebet på vore
greens har bevirket, at vi ikke har haft de greenfeeindtægter, vi havde budgetteret med. Hvor stort tabet
er, kan vi ikke gøre op endnu, da vi i skrivende stund
mangler opgørelsen fra Østjysk Golfring. Men for
halvåret nærmer det sig nok ca. 75.000 kr. Vi håber
selvfølgelig, at vi kan hente noget af det tabte i efteråret, men ikke det hele.

ske pleje af vore greens. En ulykke kommer sjældent
alene – vores gamle sprøjte brød nemlig sammen i
juni. Og da det ikke kan svare sig at reparere den, skal
der købes en ny.
Ovennævnte to forhold vil nok bevirke, at vi får
svært ved at holde vort budget i år. Men vi prøver af
alle kræfter at spare på andre områder.
Søren Casparij, Kasserer

Endvidere har det været nødvendigt at investere i en
ny ”prikler”, så vi har kunnet optimere den mekani-

Golf & burger
Nyd en dag i klubben, spil på Par-3-banen og
få en frokostburger i Caféen for kr. 125,inkl. lån af golfudstyr.

Se mere på www.oddergolf.dk
Sport for alle uanset alder, køn og niveau!
Golf og burger flyer 2013.indd 1

29-05-2013 13:38:41
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Golf Team Odder
Golf Team Odder (GTO) har haft et aktivt forår,
både hvad angår træning og matcher.
De første runder af Danmarksturneringen blev
afviklet i sidste weekend af april. På grund af at vores
greens tilstand i starten af året, blev holdenes hjemmekampe flyttet, hvorfor der den 2., 3. og 4. august
vil være en del matcher, der skal afvikles i Odder.
3. div. herrer har afviklet 3 af deres matcher, hvilket har givet 1 sejr og 2 nederlag. De 3 resterende
matcher er alle på hjemmebane, så holdet har en reel
chance for at vinde puljen.
I kvalifikationsrækken er herrerne kommet rigtig
godt fra start med 2 sejre af 2 mulige. Holdet har
rigtig fine muligheder for at kvalificere sig til oprykningsspillet, der kan give adgang til 4. division.
3. div. damer har ligesom 3. div. herrer fået 1 sejr,
men det er blevet til 3 nederlag. Holdet spiller deres
første sæson i 3. div., og har muligheden for at blive
i 3. div., men det kræver enten en sejr hjemme over
Sct. Knud eller ude over Lillebælt.
3. div. senior fører deres pulje med 3 sejre og et
enkelt nederlag. Holdet mangler 2 hjemmekampe, så
de har alle muligheder for at vinde puljen.
Den 17. maj afholdt GTO deres årlige sponsorturnering, hvor de enkelte sponsorer stiller med et hold,
som spiller sammen med en spiller fra GTO truppen.
Alle GTO sponsorer var repræsenteret.
Spilleformen er An Odder Scramble, som er en
modificeret form for Texas Scramble.
I år var der tæt kamp om førstepladsen, men holdet
fra Kvickly med Christian Møller på holdet, tog 1.
pladsen med 92 point, IC Result blev nr. 2 med 91
point og Odder Montra Parkhotel blev nr. 3 med 90
points.
Individuelt har GTO spillerne også gjort sig gældende i eliteturneringer, både som vindere og top 10
placeringer.
8

I starten af året vandt
Sebastian
Wiis
Junior rangliste turnering i Skanderborg. I samme turnering blev Rasmus
Lind nr. 3 i sin række.

Sponsorturneringens vinderhold fra Kvickly.

Søren Lind vandt Jelling Junior Classic med 2 runder
i par.
Rasmus Wagtmann blev nr. 9 i AON Junior Tour
i Gyttegaard.
Emil Graae blev nr. 2 i DGU Junior Landsfinale i
sin årgang.
I de hjemlige klubturneringer har GTO spillerne
også været godt repræsenteret ved præmiebordet.
Vores junior elite spillere har udviklet sig meget i
år, og deltagelse i individuelle elite turneringer giver
dem meget erfaring, som de kan tage med til Danmarksturneringen.
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Golfcafeen
sørger for

Nr. 2 blev holdet fra IC-Results.

Holdet fra Montra Odder Parkhotel
tog sig af tredjepladsen.

at du og din mave har det godt.

Åbningstiden
Man. 11- spørg.

Sidst vil jeg som formand for GTO-udvalget takke
vores mange sponsorer. Uden deres opbakning var vi
ikke nået så langt.
Der skal også lyde en stor tak til vores nye green-

Tir-søn
11-21.
keeper Tino og hans medarbejderstab, der
i løbet
af
forsommeren har givet os nogle fantastiske greens.

dan
Vi har en klar vision...vi vil være

Golf Team Odder’s sponsorer:

Holst,
marks

Vidste du at cafeen

På GTO udvalgets vegne, Peter Forsberg

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

bed
Ikas

Advokater

Odder Golfklub
Tlf: 86545451 / 20945620.

ste

Ny sensommer mode til damer & herrer.
Alt indenfor udstyr & meget andet .

I butikken medio August
Åbningstider.

trykkeri

Tage Iversen Holding

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

Zeuner Grafisk as · Skovdalsvej 22 · 8300 Odder · www.zeuner.dk

annonce.indd 1

11/03/10 16:35:01
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Golfens Dag
Også i år var disse to arrangementer medvirkende til,
at Odder Golfklub fik tilført nye medlemmer.
For øjeblikket er således mere end 60 nye golfere i
gang med begynderforløbet i vores klub.
Et resultat vi kan være meget tilfredse med, når vi
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og Golf-event i Kvickly
tænker på, hvor svært mange andre golfklubber har
det for tiden.
Vær med til, at dine nye golfkolleger føler sig velkomne i klubben – såvel på banen som i klubhuset.
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Klubmesterskaber
24. og 25. august
På trods af at der tidligere har været omtale af klubmesterskaberne i medlemsbladet, kommer der endnu
et ”kvad”. Opfat dette som turneringsudvalgets ønske
om, at det ikke skal gå nogens næse forbi, at der den
24. og 25. august er en enestående lejlighed til hyggeligt samkvem i og omkring vores klubhus – og husk
venligst, at Henriette (eller måske Søren) tænder
op i grillen lørdag aften, så ta’ familien med til
spisning i golfklubbens dejlige omgivelser.

HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER
ØSTERGADE 4, 3. SAL
8000 ÅRHUS C
TLF. 8780 1266
FAX 8780 1277
WWW.ADVOHUS.DK

TLF. 8780 1266
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Som annonceret andet steds spilles der i år i henhold
til nogle propositioner, hvor man uanset række/alder
spiller 18 huller såvel lørdag som søndag – der spilles
uden CUT, og derved gives der mulighed for:
• Alle har mulighed for at kvalificere sig til hulspilsmesterskabet, som afvikles den 7. og 8.
september.
• Som noget nyt, at kåre en overordnet klubmester
for hhv. damer og herrer på tværs af alle rækker
efter de 36 huller er spillet søndag.
Der er fra ”de unge og langtslående herrer” rejst et
ønske om at fastholde en spilform, hvor der spilles
36 huller lørdag og med cut. Dette ændringsønske har
turneringsudvalget drøftet, men det er efterfølgende
besluttet at fastholde den oprindeligt udmeldte spilform, da udvalget i år har ønsket at prøve at kåre de
2 overordnede klubmestre. Det er dog besluttet, at
der umiddelbart efter klubmesterskaberne nedsættes
et mindre udvalg med repræsentanter fra forskellige
rækker/aldre, og dette udvalg vil således få til opgave
at udarbejde en indstilling til turneringsudvalget vedrørende spilkonceptet for klubmesterskaberne.
Med håb om et par gode weekender og rigtig mange
deltagere
Hilsen
Turneringsudvalget

Entreprenør og aut. kloakmester
Rasmus Ellegaard Pedersen
Beder Landevej 48 · 8330 Beder · Tlf. 8693 6260 · Mobil 2127 3940
Mail: rep@entreprenor-kloak-beder.dk
www.entreprenor-kloak-beder.dk
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Juniorafdelingen
Juniorafdelingen tæller nu 70 juniorer og 25 minijuniorer.
Alle juniorer har holdtræning en gang om ugen,
men rigtig mange træner selv flere gange i løbet af
ugen. Det er super godt, og mange af dem kan også
se resultatet af den megen træning, når de spiller
turneringer m.m.
Flere juniorer og enkelte mini-juniorer har fået
banetilladelse i år, og da engagementet er stort blandt
dem alle, vil stadig flere komme til.
Fredag den 14. juni var ca. 20 juniorer tilmeldt den
årlige overnatning i klubhuset. Først blev der startet
med turnering på 18 huls banen, for dem der havde
banetilladelse, og en turnering på par 3-banen for
dem der ikke havde fået banetilladelse. Derefter var
der puttekonkurrencer og leg. Efter aftensmaden var
der fodboldgolf, og da det blev mørkt, var det tid til
natgolf med selvlysende golfbolde.
Der blev ikke sovet ret meget, men alle havde det
rigtig sjovt.
Igen i år har vi afholdt Junior Uge i den første
uge af skolernes sommerferie. 25 juniorer og minijuniorer havde tilmeldt sig, fordelt med 5 piger og 20
drenge i alderen 6-16 år. Alle havde en rigtig god uge,
med masser af golf, sjov og leg. Midt på ugen hjalp
alle juniorerne greenkeeperne med at rette kanter,
fjerne ukrudt m.m. Alle gik til opgaven med iver og
gå-på mod.
Ugen igennem blev dagen afsluttet med pointgivning for de forskellige aktiviteter og konkurrencer.
Fredag blev der afsluttet med præmieoverrækkelse,
med mange flotte præmier sponseret af flere butikker
og firmaer i og omkring Odder.
En stor tak skal lyde til Vibeke Kingo Damgaard
og Rikke Mikkelsen, der var tovholdere på det hele
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og de forældre og bedsteforældre (Birgitte, Benny og
Jesper), der også hjalp til hele ugen.
Fire af klubbens junior elitespillere hjalp også til, og
deres tilstedeværelse gjorde noget rigtig godt, især for
de yngre juniorer. Også en stor tak til dem.
Der har hele ugen igennem været en rigtig god
stemning, og alle har bidraget med et godt humør,
og til at aktiviteterne har kunnet gennemføres som
planlagt. Det er klart, at med så mange juniorer samlet i klubhuset og på vores trænings areal, så har støjniveauet og tempoet været højere end normalt. Men
trods alt er det rigtig glædeligt, at Odder Golfklub har
en så stor og aktiv juniorafdeling, fyldt med en masse
dejlige unge mennesker, der elsker at gå til golf.
I juniorafdelingen har vi igen i år haft mange spillere med i diverse turneringer og med rigtig flotte
resultater.
Senest er Emil Graae blevet nr. 2 til Landsfinalen i
Junior Cup for 16 års rækken, og Søren Lind vandt
ranglisteturneringen i Jelling for U16, efter to runder
i par. Et stort tillykke til dem begge.
Tre af vores elitejuniorer har deltaget i Landsdelsfinalen for Sportsjournalisternes Juniorholdturnering,
hvor vinder og runner-up, skulle videre til finalen og
chancen for en tur til The Open. Men desværre blev
det kun til en 3. plads og dermed ingen spændende
golftur denne gang J.
Holdtræningen starter op igen efter sommerferien i
uge 33. Husk at orientere jer på juniorhjemmesiden,
facebook-siden ”Odder Golfklub Juniorer” og på
opslagstavlen, for de seneste relevante oplysninger.
Sommerhilsner fra Juniorudvalget
Henriette Wagtmann

Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk · kontakt@houfysio.dk · Tlf 86550545
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Mens Section

i højt gear efter lidt startvanskeligheder
Sæsonstarten i år var præget af banens tilstand efter
den hårde vinter. Det tog lidt tid inden Mens Section
kom op i gear, men i takt med at banen blev i flot
stand kom der fuld gang i herreklubben.
I skrivende stund er der 118 aktive medlemmer af
Mens Section, der kæmper om præmierne på de
enkelte spilledage og om at komme på holdet til 4
Club Turneringen, der i år finder sted den 7. september i Fredericia. 4 Klub Turneringen er den årlige
match for 16 kvalificerede spillere fra henholdsvis
Horsens, Vejle, Fredericia og Odder Mens Sectionklubber.

Sidste frist for
at score point til
kvalifikationen var
den 15. august.
Den 22. august
rykker herrespillerne til Lübker for
at spille.
I denne sæson har Odder-herrerne spillet to bymatcher. Dels mod Horsens, det var på hjemmebane og

Murermester
Poul Verner Kristensen ApS
Bredkjærvej 34 · 8300 Odder
Kontor: 86 54 34 28
Søren: 20 67 56 59
www.murermesterpvk.dk
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Fortsættes side 18

Vi udfører alt
i tømrer- og
EL-arbejde
Invester i solens stråler,
spar penge samt CO2
– godt for dig og miljøet!

Din lokale leverandør af
kvalitetssolcelleanlæg til konkurrencedygtige
priser. Vores faguddannede tømrere og
elektrikere udfører professionel montage.

Brdr. Juul Hansen A/S
Knudsminde 12 · 8300 Odder · Tlf. 8654 1271 · www.brdr-jh.dk

Besøg områdets største butik
inden for hvidevarer, belysning og radio/tv

– Har altid en specialuddannet elektriker
med servicevogn klar til en hurtig og effektiv service
ved enhver el-opgave

Rådhusgade 96 · 8300 Odder · tlf 86 54 29 11
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Fotos: Hans Andersen.

Fortsat fra side 16
Odder vandt og dels på udebane hvor hjemmebanefordelen gav sejr til værterne fra Juelsminde.
I den årlige Hunnematch holdt damerne sig beskedent tilbage med fremmødet, mens herrerne holdt sig
gentleman-agtigt tilbage og lod kvinderne vinde den
samlede sejr. Der var vin til alle vinderne, også af de
mange rene herrematcher.
I juni faldt den årlige udflugt sted. I år gik turen
til Hobro, hvor man fredag og lørdag spillede på
Fra den årlige udflugt har Hans Andersen her fanget et
stilstudie i slag fra et teested på Mariager-banen.
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Voldstrup-banen og søndag i Mariager. Som altid
var det en meget hyggelig tur, hvor der var mulighed
for at dyrke det sociale og golfspillet i Mens Sections
rammer. 19 deltog i weekend-udflugten, der fandt
sted fra den 14. til den 16. juni.
Ligesom der var startvanskeligheder på banen i år,

har Mens Section haft startvanskeligheder med den
nye hjemmeside og særligt med registreringerne af de
forskellige scores. Det er nu bragt i orden, og alle kan
følge med i sine resultater og placeringer.
Der er på alle måder lagt op til at den resterende
sæson i Mens Section Odder bliver forrygende.

Foto: Hans Andersen.

Stemningsbillede fra Mariager-banens hul 19.
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Mandagspigerne
Endelig kom der igen gang i golfen. På grund af vejret
havde det ikke været muligt at starte før den 15. april,
og mange var mødt op til sæsonstarten. I april måned
har der været åbent for til– og afmeldinger til Mandagspigerne. 10 har meldt sig ud, og 9 fra ventelisten
har sagt ja tak til tilbuddet om optagelse i klubben.
Vi er nu i alt 90 medlemmer – heraf er 8 medlemmer
9-huls spillere. Der står 11 på ventelisten på nuværende tidspunkt. Handicapgrænserne er også blevet
justeret, således at grupperne A, B og C er ca. lige store.
I maj havde vi besøg af vores venskabsklub fra
Hammel. Vi havde en dejlig dag med stor tilslutning.
Udflugten til Grenå i juni havde knap så stor en tilslutning. Men vi havde en fornøjelig dag på en rigtig
god bane, og så var vejret også helt i top.

Bestil et hjemmebesøg
af et firma, du kender,
og har vi leveret
kender vi jo også dig!
Vi servicerer det
Østjyske område.
Ring Vagn Christensen
7025 1188.

I forbindelse med Pink Cup dagene blev der arrangeret en indsamling i vores egen klub, hvor der blev
indsamlet et pænt beløb.
Alt i alt har der været pæn tilslutning til vores turneringer i forsommeren, og vi ser frem til næste sæson,
hvor vi bl.a. besøger vores venskabsklub Aarhus
Golfklub og tager på udflugt til Mariager Golfklub.
På gensyn i august.
På udvalgets vegne
Else Aunsholt

*GUVGFCOUICFG
*QTUGPU
Bang $CPI1NWHUGP
& Olufsen Horsens,
er en afdeling af Vagns
Radio
6NH 
JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
$CPI1NWHUGP
*GUVGFCOUICFG
*QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

www.kontorhandel.dk

87-800-709
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www.bang-olufsen.com

4 2.

www.christensen-kjaer.dk

PLANTE & HAVE CENTER
RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER
TLF.: 86 54 11 33
FAMILY-GARDEN@MAIL.DK
WWW.FAMILY-GARDEN.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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Seniorklubben
Den ene golfmåned afløses af den næste, og i læsende
stund, har vi allerede taget hul på anden halvdel af
vores sommerprogram 2013 – tiden iler bare af sted.
Ser vi tilbage på forårets gøremål og aktiviteter,
kunne vi byde velkommen til 16 nye seniorer fra V.L.
gruppen. Status lige nu er, at vi er 225 aktive i seniorklubben og 85 på venteliste i V.L. gruppen. Det er
stadig en betragtelig venteliste, men man har nu fået
en fast fredags spilletid, hvilket vi håber, kan afbøde
lidt på ventetiden.
I seniorklubben har der været en dejlig stor tilslutning til vores onsdagsmatcher, ofte med et deltagerantal et pænt stykke over hundrede. Vi har haft to
dejlige udflugter til henholdsvis Hammel Golfklub
og Tange Sø Golfklub. Begge udflugter begunstiget
af godt golfvejr, godt samvær og en meget flot opbakning fra begge klubbers personale. Vi har ligeledes
spillet venskabsmatch mod Horsens Golfklub, hvor
vi sikrede os vandrepokalen til låns, foreløbig det
næste år.
Banens tilstand i forårsperioden har været lidt af
en prøvelse, derfor var det et dejligt afbræk for en
del af klubbens medlemmer at rejseudvalgets udenlandsrejse gik til Spanien i april måned, hvor vi havde
dejligt vejr, udfordrende baner samt nogle gode og
interessante udflugter.
Dette år er det første hele kalenderår med EDS/
EGA hcp. Vi fornemmer, at der fortsat hos nogle
medlemmer, er lidt usikkerhed om, hvordan vi håndterer begreberne i seniorklubben, og repeterer derfor
lige fra klubbens vedtægter:

manglende EGA hcp.
kan man godt spille
med i Seniorklubben,
men ikke modtage præmier, før EGA hcp. igen
erhverves.
I august måned skal vi ud over de normale hjemmedage, spille venskabsmatch mod Skanderborg i
Skanderborg, og senere på måneden på udflugt til
Brande Golfklub. Brande Golfklub er et nyt udflugts
mål, og det er jo altid spændende, at afprøve en ny
bane samt deres organisation. Ligeledes i august har
Rejseudvalget arrangeret en firedages tur til Gut
Apeldør i Tyskland, hvor ca. halvtreds af klubbens
medlemmer deltager.
I september spiller vi venskabsmatch mod Juelsminde i Juelsminde, og som et nyt tiltag afholder
vi den 18. september en seniorturnering på vores
egen bane med titlen ”Slå et Slag” i samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse, som donerer en flot præmiepulje. De indsamlede midler kommer kræftpatienter
og deres pårørende til gode. Deltagergebyret bliver
hundrede kroner, og vi håber på en stor opbakning.
Seniorklubben vil være vært for en genstand i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Der vil blive nærmere informeret og opsat opslag med tilmeldingsliste
på tavlen i klubhuset.
Sluttelig bedes I bemærke vores nye klublogo her
på siden. Vores medlem Hans Andersen har på eget
initiativ, lavet en række forslag til et nyt logo, hvor det
viste blev valgt – tusind tak for det Hans.

Vedrørende EDS og EGA hcp
Medlemmer af Odder Seniorklub skal spille EDS
alle onsdage i sommerhalvåret, når man spiller med
i Seniorklubben, for at kunne deltage i præmierækken. Husk at krydse EDS af på scorekortet. Ved

Vi glæder os til et sportsligt og hyggeligt andet halvår
i Seniorklubben.
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På udvalgets vegne
John Rohde-Madsen

Sammen
bygger vi professionelt
Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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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

| Advokat Erik Jensen | Holst, Advokater | Hans Broges Gade 2 | DK-8100 Århus C |
| T, 8934 1114 | M, 3010 2214 | E, eje@holst-law.com | www.holst-law.com |

Annonce_Golfen_148x50.indd 1

04-04-2012 15:59:05

✂
Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17
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STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER
det betyder noget
for din og klubbens økonomi

Odder Golfcafe

Gør et besøg i vores hyggelige cafe
Selskaber i & ud af huset
Julefrokoster ud af huset

Julefrokosten nærmer sig!
Har du fået bestilt din julemad hos os?
Klik ind på www.odder-golfcafe.dk
og se hvad vi tilbyder
kontakt: tlf. 8654 5451 / 2094 5620 eller oddergolfcafe@gmail.com

Golfshoppen
Odder
Glæd jer til
efterårskollektionen,
som kommer til
september 

Banesponsorer
1 10
v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder
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ODDER
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125092_Odder Golfklub
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R

BESKRIVELSE:
Golfskilt 150 x 590 mm

www.kosangas.dk
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Golfklub:1011golfskilt kosan.ai
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www.nonbye.dk
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Vi har en klar vision. Vi vil være
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www.zeuner.dk
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Par 3 banen

·
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HUSK!
Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 5. november 2013

Zeuner Grafisk as · Skovdalsvej 22 · 8300 Odder · www.zeuner.dk

www.oddergolf.dk

