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

Oplevelser ud over det sædvanlige
Kvickly Odder tilbyder en god 
handelsoplevelse i 
velassorterede specialafdelinger:
Kolonial
Slagter
Isenkram
Galleria
Delikatesse
Ost
Frugt og grønt
Vin
Bager
Tekstil
Parfumeri
Kiosk

På 1. sal har vi vekslende kunst-
udstillinger, 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

www.bruhn.as

- besøg vores hjemmeside med masser af medlemstilbud

Vor vinafdeling 
er en af de 

største 
vinhandlere 

 Jylland



Odder Golfklub Nyt fra formanden

Kære medlemmer.

Først vil jeg gerne byde alle vore nye medlem-
mer velkommen i Odder Golfklub. Jeg håber I er 
kommet godt i gang med golfspillet, og at I bliver 
taget godt imod af alle vore medlemmer og nyder 
livet i klubben.

Husk mødet for begyndere, mandag den 13. 
august. 

Nu er halvdelen af året gået med både sol, 
varme og regn, men der venter stadig en rigtig god 
eftersommer, med mange spændende turneringer 
og golfspil på vort nye hul 4. Det er dejligt, at vi 
nu har en bane som er så flot og med alle huller 
i spil.

Alle har vel bemærket, at vore nye green-
klippere klipper væsentligt bedre end de gamle, 
så vore greens er blevet noget hurtigere, end de 
har været før.

Jeg har stadig en stor bøn til alle medlemmer: 
ret nu de nedslagsmærker op og læg turf på plads. 
Kun hvis vi alle hjælper til, kan vi bevarer den 
flotte bane, som vi har i øjeblikket.

Til sidst vil jeg ønske alle en god sommer og et 
godt golf efterår.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

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

Næste nummer udkommer ultimo november 2012
Deadline: 5. november.

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

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

Bestyrelse: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Formand
Niels Erik Hvillum 8654 0829 2381 0906
E-mail: neh@turbopost.dk

Næstformand:
Lynge Kjeldsen  2320 7290
E-mail lyngekjeldsen55@gmail.com

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

Bestyrelsesmedl.: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Gert Elkjær 4024 3059
E-mail: gel@ideren.dk
Vivi Grangaard 2177 2866 2177 2866
E-mail: vivi.grangaard@gmail.com
Ib Nygaard 2986 1940 2986 1940
E-mail: nygge@kabelmail.dk
Kenneth Rosendahl  2943 7821
E-mail: kennethrosendahl@hotmail.com

Medarbejdere: Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Pro/træner:
Christian Møller  2946 3023
E-mail: cmoller1978@gmail.com

Greenkeeper:
Karsten Bjergø 8654 3138 2328 4149
E-mail: karsten.bjergoe@gmail.com

Café og Proshop:
Henriette Schødt 8656 0059 2094 5620
E-mail: golfshoppen@hotmail.com

klubsekretær:
Karen Frederiksen 8655 8950 2680 8950
E-mail: oddergolf@oddergolf.dk

Udvalg Privattlf.: Job/mobiltlf.:

Turneringsudvalg
Vivi Grangaard 2177 2866 2177 2866
E-mail: vivi.grangaard@gmail.com

Sponsorudvalg
Gert Elkjær 4024 3059
E-mail: gel@ideren.dk

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

Tryk:
Zeuner Grafisk as www.zeuner.dk · 8746 4010

Forsidefoto: Herluf Vestergaard



Nyt fra handicap udvalget
De nye Handicap regler

De nye regler, der trådte i kraft den 2. juli, vil give et 
mere retvisende handicap for de fleste af os. Det er 
klart, at hvis vi bruger EDS reglerne, vil vort handi-
cap bevæge sig mere op og ned, end vi kender i dag.

Det er også målet med det nye system. Der er vist 
ikke mange af os, der spiller i et handicap over 10, 
der lever op til følgende målsætning fastsat af EGA 
(European Golf Association):

•	 Spillere i gruppe 1 (handicap op til 4,5) skal score 
i neutral zone eller derover i 35 % af alle runder.

•	 Spillere i gruppe 2 (handicap 4,5-11,4 ) skal score 
i neutral zone eller derover i 25 % af alle runder.

•	 Spillere i gruppe 3 (handicap 11,5-18,4) skal score 
i neutral zone eller derover i 20 % af alle runder.

•	 Spillere i gruppe 4 (handicap 18.5-26,4) skal score 
i neutral zone eller derover i 10 % af alle runder.

Også Årsrevisionen er en del af systemet for at sikre, 
at vi ligger i det rigtige handicap.

Handicapregulering

Hvis du har et handicap under 4,5 er reglerne som 
nu: Regulering kun i tællende turneringer.

Har du et handicap over 36 er reglerne også som 
hidtil: Aflever scorekort når du har fået en score over 
36 point på 18 huller eller over 18 point på 9 huller.

Er dit handicap mellem 4,5 og 36 kan du blive 
reguleret i EDS runder og i tællende turneringer.

EDS (ekstra dags score)
Du kan nu spille EDS 2 gange pr. kalenderuge, og 
du kan spille på andre baner i Danmark. Du skal blot 
sige det til din markør, før du slår ud på 1. tee.

Aflever ALTID dit scorekort når du har spillet EDS. 
Også når din score er i neutral zone (buffer zone).

9 hullers runder
Har du et handicap mellem 18,5 og 36 kan du spille 
EDS på 9 hullers runder. Du kan kun spille én 9 hul-
lers EDS runde pr. dag.

§ 3.12.11: Handicap reguleres efter nedenstående tabel. (CBA = 0).

Gruppe Handicap Neutral zone
18 huller.

Stableford point

Neutral zone
9 huller.

Stableford point

Stableford point 
under neutral 

zone. (Incl. NO 
RETURN).

Tillæg til Handicap

Stableford point over 
36 point. Reduktion 
i Handicap for hvert 
point over 36 stbl.

1 op til 4,4 35-36 - 0,1 0,1

2 4,5 til 11,4 34-36 - 0,1 0,2

3 11,5 til 18,4 33-36 - 0,1 0,3

4 18,5 til 26,4 32-36 34 -36 0,1 0,4

5 26,5 til 36,0 31-36 33-36 0,2 0,5

6 37 og der over  0-36  0-36 0 1

NO SHOW, d.v.s. at spilleren ikke møder op til turnering. Er ikke lig med NO RETURN.
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Vejledning til  
TAST SELV dine Scores

På TOUCH – Screen:
1. Log in på skærmen. Gå til
2. ”Scoreregistrering”, 
3. Vælg bane og evt. dato, samt Tee-sted.
4. Tast din score hul for hul. Klik på ”fortsæt”. 
 Du taster O for en streg på scorekortet. Du får 

en kontrol på din indtastning og det nye handi-
cap.

5. ”Godkend”.
6. Vælg markør. Skriv medlemsnummer på din 

markør.
7. Tryk på ”fortsæt”.
8. Tryk på ”Godkend”. Du bekræfter din indtast-

ning, som kommer på billedet.
9. Husk markør skal godkende. Enten ved at logge 

sig på skærmen eller på sin PC. Se nedenfor.

På din PC derhjemme:
1. Log in på Golfbox
2. Klik på ”Scores” og derefter på ”Indberet scores”.
3. Tilpas billedet med dato, antal huller, EDS mm.
4. Indtast Scoren. Skriv markøren på: Medlemsnr. 

94-xxx + ”Quicksøg” og klik på ”Gem”.

Markør skal godkende:
Gå til golfbox. klik på ”Scores”, ”til godkendelse” 
og ”andres”. Klik derefter på scoren og på god-
kend. Eller klik på link i mail fra Golfbox, der 
kommer i indbakken i din normale mailboks.
•	 Når	du	selv	taster	ind	skal	du	gemme	scorekor-

tet i 2 måneder.
•	 Din	 markør	 skal	 godkende	 din	 indtastning.	

Det gør han på golfbox.
•	 Handicapudvalget	 skal	 godkende	 indtastnin-

gen. Det gøres stort set hver dag. 
•	 Ved	 aflevering	 af	 scorekort	 til	 indtastning	 i	

klubben sker dette normalt mandag.

Husk at aflevere scorekort

For at bibeholde dit EGA handicap (det er dit nor-
male, aktive handicap) skal du i 2012 og hvert år efter 
aflevere mindst 4 scorekort fra tællende turneringer 
eller EDS runder. EGA handicappet er nødvendigt 
for at spille med i turneringer og formentlig også for 
at spille med i Klubberne i Klubben.

Se nærmere herom og også om hvordan Klubberne 
i Klubben forholder sig til de nye regler på Klubber-
nes hjemmesider.

Afleverer du mindre end 4 scorekort kan du stadig 
spille golf, men du kan ikke blive reguleret i handicap.

Generhvervelse af EGA handicap.
Du kan altid erhverve dit EGA handicap igen ved 
at aflevere scorekort fra 3 EDS runder indenfor 6 
uger mærket: ”EDS runder til generhvervelse af EGA 
handicap”.

Årsrevision
Foretages automatisk ved udgangen af kalenderåret, 
hvis du har afleveret mindst 8 scorekort. Dine resul-
tater sammenlignes med resultaterne i en europæisk 
golfdatabase.

Hvis dine resultater afviger med mere end 2,9 point 
op eller ned sammenlignet med spillere i databasen 
med samme handicap, reguleres dit handicap med 
1 op eller ned. Er afvigelsen større end 5 ændres dit 
handicap med 2. 

Hvor meget reguleres jeg i handicap?
I ovenstående tabel kan du se hvordan dit handicap 
reguleres, når du har gået en tællende runde.

Information om nye handicapregler og TAST 
SELV vejledning for scores

På Odder Golfklubs hjemmeside finder du oriente-
ring om de nye regler der trådte i kraft den 2. juli 2012. 

Du finder også en vejledning til TAST SELV scores 
på din PC derhjemme eller på TOUCH skærm i 
klubben.

Fortsættes side 6
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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

Gå til Odder Golfklubs hjemmeside
> om Odder Golfklub
> udvalg
> handicapudvalg

Ønsker du mere information om reglerne kan du 
finde den på www.Golf.dk 

Gå til hjemmesiden Golf.dk
> om golf
> regler
> handicap system 2012

Her kan du læse DGU`s hele regelsæt.
For entusiaster se www.ega-golf.ch

Handicapudvalget juli 2012
For spørgsmål, bemærkninger og eventuel kritik, ring 
2091 3215 eller mail ole@willemann.dk

TAST SELV dine resultater
Du kan selv taste dine scores ind i Golfbox efter en 
tællende golfrunde. Når du gør det, får du for det 
første dit nye handicap med det samme, det vil sige, 
du skal ikke vente på at vi får tastet scoren ind. Det 
betyder at dit handicap er rigtigt, når du skriver et 
scorekort ud, næste gang, du skal spille.

For det andet kan du aflaste handicapudvalgets 
medlemmer, så den meget store bunke af scorekort, vi 
forventer at skulle indtaste, bliver lidt mindre.

Du kan følge vejledningen på side 5 eller finde 
den på hjemmesiden eller ved TOUCH skærmene 
i klubben.

STøT kLUBBENS ANNONCørEr
OG kLUBBENS SPONSOrEr

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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Vigtigt
Tjek din mailadresse på Golfbox

Da vi mere og mere i rigtig mange sammenhænge 
kontakter medlemmerne via mail, vil jeg gerne 
opfordre jer til at tjekke, at I har den rigtige 
mailadresse stående i Golfbox.

Jeg vil fremover i udstrakt grad bruge 
mail til informationer m.m. 

Så for ikke at gå glip af noget, håber jeg I 
vil sørge for at tjekke adressen. 

Dette gøres ved at logge på Golfbox. Der kan 
din mailadresse tjekkes og eventuelt rettes under 
”Min profil”.

Karen

Ulrik Andersen
Mobil 23 49 32 31

Rønhøjvej 29 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 40 00
www.byensvvsodder.dk · vvs@byensvvsodder.dk

Vand-Varme-Sanitet-Blik-Ventilation

Log på Golfbox 
og tjek din 

mailadresse!
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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.

✂

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

STøT kLUBBENS ANNONCørEr
OG kLUBBENS SPONSOrEr

det betyder noget
for din og klubbens økonomi

www.bang-olufsen.com

Prøvemedlemmer
Undersøgelse og dialogmøde for vore prøvemedlemmer 

Odder Golfklub gennemfører nu i samarbejde med DGU  
en undersøgelse pr. mail for vore prøvemedlemmer.

Der skulle svares senest den 15. juli 2012. 

I tilknytning til undersøgelsen inviteres alle vore prøvemedlemmer  
til et DIALOGMØDE i golfklubben: 

Mandag den 13. august kl. 17.30-19.00

På dialogmødet kan de nyeste folk i klubben høre om undersøgelsen og være med til 
at evaluere den første tid og få en kort orientering om de fremtidige muligheder  

for golfspil i Odder Golfklub.

Venligst
Lynge Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem og formand for begynderudvalget

Nr. 2 2012
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HUSK – hvis du slår til de gule trænings-
bolde på hul 10, så har du faktisk slået til en forkert 
bold! 

I regelbogen kan du se, hvor mange strafslag det 
koster!

– hvis du slår til de gule trænings-
bolde på hul 10, så har du faktisk slået til en forkert 

I regelbogen kan du se, hvor mange strafslag det 

UPS!!
– slag til forkert bold
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Golf Team Odder’s sponsorer:

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

Vi har en klar vision...vi vil være

dan
 marks

 trykkeri

 bed
 ste

zeuner annonce.indd   1 11/03/10   16:35:01

 
 

                 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 

             
 
 

Ikas

Tage Iversen Holding

GTO-sponsorturnering 2012
Jeg tror vi er født under en særlig heldig stjerne. Igen i år var det forrygende godt vejr 
da vi afholdte vores årlige sponsorturnering. 18 hold deltog. Der var fin stemning lige 
fra morgenstunden og efter lodtrækningen om turneringsspillerne og morgenmaden var 
fordøjet, lød kanonen til en spændende 
kamp om vandrepokalen. 

Jeg er rigtig glad og taknemlig over, at 
det er muligt for 6. gang at afholde denne 
turnering. Det er som tak for sponso-
rernes bidrag til turneringsspillerne og 
juniorerne, at vi afholder dagen. Uden 
sponsorernes hjælp er det ikke muligt at 
give turneringsspillerne de samme betin-
gelser, som andre klubber har. Vi har til 
stadighed brug for at udvikle tingene. Så 
er der folk der vil være med i kredsen, er 
de meget velkomne. Vi sørger for godt vejr 
og jeg håber, at alle er klar til at være med til næste år.

Skulle det i år lykkes en sponsor at vinde pokalen for anden gang? Nej, heller ikke i år. 
De suveræne vindere blev Casparij Aps. Nr. 2 blev sidste års vindere MR-Sign/Zeuner 

Grafisk og nr. 3 blev PRO Biler.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle vore sponsorer:

Vinderholdet bestod af Tina Casparij, 
Klara Casparij, klubspiller Michael 
Steffensen og Emil Casparij.

Holst,
Advokater
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Pink Cup 2012
I skrivende stund har vi afholdt vores Pink Cup Uge, nemlig hele 
uge 26.

Vi er ikke helt færdige med indsamlingen, men alt tyder på et rigtig 
godt resultat.

Vi har igen i år mødt en fantastisk dejlig velvillighed fra alle vore 
sponsorers side, og alle medlemmer i klubben har støttet op om vores 
aktiviteter.

Tusind tak til alle der har støttet brysterne.

Med venlig hilsen
Pink Cup Udvalget.

Vi er ikke helt færdige med indsamlingen, men alt tyder på et rigtig 

Vi har igen i år mødt en fantastisk dejlig velvillighed fra alle vore 
sponsorers side, og alle medlemmer i klubben har støttet op om vores 

Med venlig hilsen
Pink Cup Udvalget.
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Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk  ·  kontakt@houfysio.dk  ·  Tlf 86550545

Stor medlemsundersøgelse i efteråret

Bestyrelsen har lige før sommerferien holdt et stra-
tegimøde med henblik på at justere og forny vores 
virksomhedsplan, så den rækker frem mod 2015. 

Mødet indeholdt en nyvurdering af golfklubbens 
styrker, svagheder, muligheder og trusler, samt de 
økonomiske scenarier frem mod 2015. Denne vurde-
ring bliver det foreløbige grundlag for de fremtidige 
strategiske indsatsområder. 

Undervejs i samtalerne var der enighed om, at vi i 
efteråret gennemfører en stor medlemsundersøgelse. 
Vi ønsker på den måde at få yderligere føling med 
vore medlemmers ønsker for fremtiden. 

Undersøgelsen udarbejdes og gennemføres i sam-
arbejde med Dansk Golf Union og besvarelserne vil 
foregå via e-mail. Den vil indeholde spørgsmål om alle 

vitale delområder, bl.a. 18 huls banen, par 3 banen, 
klublivet, bygninger, driving range og trænings-
faciliteter, café og shop, pro og sekretariat. Undersø-
gelsen vil ikke kun være afkrydsningslister, men også 
give flere muligheder for åbne kommentarer.

Medlemsmøde mandag den  
26. november 2012
Undersøgelsens resultater bliver fremlagt ved et med-
lemsmøde for alle, der er fastlagt til mandag den 26. 
november 2012. Her vil bestyrelsens udspil til en 
fornyet virksomhedsplan også blive drøftet.

På vegne af bestyrelsen
Lynge Kjeldsen, næstformand

STøT kLUBBENS ANNONCørEr
OG kLUBBENS SPONSOrEr

det betyder noget for din og klubbens økonomi
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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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Hovedløs, hjernedød  
eller bare ubetænksom?

Jeg ville gerne, at det var det sidste i overskriften 
der er dækkende, over det vi går og foretager os her 
i klubben. For så har vi da en chance for at påvirke 
tingene i en bedre retning. 

Jeg tænker på den måde vi skal hjælpe hinanden 
med at passe på hinanden. Når man er mange men-
nesker på en meget lille plads, kræver det at man 
følger golfens etikette og den almindelige måde at 
respektere hinanden på. Det er her det kniber, efter 
min mening. Jeg tænker på den måde vi bruger vores 
driving range på. Der er ikke meget plads, men det 
kan vi ikke ændre. 

Når man slår bolde ud, har man stadig pligt til at råbe 
”Fore” hvis/når man slår en bold så skæv, at den flyver 
over på par 3-banen eller over på fairway på hul 10. 
Det er ikke sjovt at gå på par 3-banen når boldene fly-
ver om ørerne på én, uden at der lyder et højt ”Fore”. 

Det andet jeg vil påpege, er måden vi reagerer på, 
når der bliver samlet bolde ind. Det bliver slet ikke 
respekteret at traktoren kører, man slår bare bolde ud. 
Det sker faktisk tit, at traktoren eller boldopsamleren 
bliver ramt. 

Når man så har samlet en portion bolde, skal de jo 
læsses af i kasserne. Og her opstår det næste problem. 
Man slår stadig bolde ud lige ved siden af, og når man 
så påtaler det, får man at vide at ”jeg slår ikke skævt”, 
og at der ikke er nogen fare.

Jeg er sikker på, at ham der ramte mig i hovedet, 
ikke gjorde det med vilje, og ikke havde drømt om at 
han kunne slå så skævt. Men det er jo sådan at uheld 
sker. Det er her min bekymring er: Er det som jeg 
skriver i overskriften, hovedløs, hjernedød eller bare 
ubetænksomt? 

Jeg håber, at det er det sidste, og jeg synes at vi alle 
skal tænke over, om vi nu også opfører os efter etiket-
ten og tager vare på hinanden. Det samme gælder ude 
på banen. Man slår ikke bolden tæt på, eller forbi det 
foran gående hold, og man undlader da slet ikke at 
råbe ”Fore”. Man slår heller ikke bolden af sted, når 
personalet er ude at klippe, uden at man har fået et 
vink om, at det er ok at man slår til bolden. 

Jeg kan heller ikke forstå, at vi har så mange ned-
slagsmærker på greens, der ikke er blevet rettet op. 
Nu har vi lige fået de bedste greens i mange år, og så 
gider man ikke rette nedslagsmærker op. 

Jeg ved, at mange tænker: ”det er ikke mig, for jeg 
går med røven i vejret, og retter nedslagsmærker 
op næsten på hver green”. Så er det bare mærkeligt, 
hvem der så laver de nedslagsmærker. Nå jo: ”det er 
jo alle de andre”! Det jeg bare vil sige, er at hvis vi 
tænker os om og passer bedre på hinanden, så kan vi 
næsten ikke få det bedre. 

Ib Nygaard
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Rådhusgade 96 · 8300 Odder · tlf 86 54 29 11

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

Murermester
Poul Verner Kristensen ApS

Bredkjærvej 34 · 8300 Odder

www.murermesterpvk.dk

Kontor: 86 54 34 28
Søren:   20 67 56 59
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Junior uge
Junior ugen er nu for 2. år i træk godt overstået, og 
klubhuset har nu igen fået det normale støjniveau.  
33 friske og forventningsfulde juniorer mødte op kl. 
8 mandag morgen i uge 27, og vejrudsigten tegnede 
perfekt hele ugen. Der var tilmeldt 28 drenge og 5 
piger i alderen 7-15 år. 50 % flere end sidste år.

Vi havde på forhånd opdelt truppen i 2 hold, 
med hver sin holdleder. Hold A med Emil Graae 
som holdleder og hold B med Jonas Gammelby som 
holdleder. Nu skulle der kæmpes og samles point ind 
til holdscoren.

Ugen igennem har der været små konkurrencer i 
både putning, indspil samt bunker. Og jublen var 
stor, da lille Christian Jensen på 7 år holede et slag 
fra bunkeren! Alle har også gået rigtig mange runder 
på par3-banen.

Onsdag var alle i sving som greenkeepere. Nogle 
samlede kogler ved hul 13, andre rensede fliser ved 
alle tee-stederne. De store og stærke hjalp med at 
fylde nyt sand i en bunker på par3-banen, og andre 
igen hjalp med out-of-bound pæle for at klippema-
skinen kunne komme til. Terrassen og stierne slap 
heller ikke oprydning af dygtige juniorer. Alle gik til 
opgaven med iver og godt gå-på-mod.

Torsdag var der reserveret tider på den store bane, 
både på 9 og 18 huller, og dem uden banetilladelse 
skulle dyste på par3-banen. Efter 9 og 18-huls mat-
cherne var der flere der skulle reguleres. Stort tillykke 
til jer alle. Der var også mange flotte scores på Par3-
banen. 

Ugen igennem er dagen blevet afsluttet med point 
givning for de forskellige aktiviteter, og konkurrencen 
var de første par dage tæt. Efter pointafgivning tors-
dag stod det klart, at hold B skulle samle rigtig mange 
point sammen fredag, for at indhente hold A’s føring.

Torsdag og fredag blev der også konkurreret i 
putning, og her løb Rasmus Trop af med sejren for 
de øvede, og Christian Moric for de mindre øvede. 
Ugen blev afsluttet med præmieoverrækkelse fredag, 

med mange flotte gaver sponseret af flere butikker 
og firmaer.

Hele dette arrangement har ikke kunnet udføres 
uden den store opbakning fra frivillige forældre, der 
er kommet hver dag for at hjælpe til. En særlig tak 
skal lyde til Tage Iversen der har været en utrolig stor 
hjælp og støtte hver eneste dag. 

Der har hele ugen igennem været en rigtig dejlig 
og god stemning, og alle har bidraget til 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 vi skal alle være glade for at Odder Golfklub har 
en så stor og aktiv juniorafdeling, fyldt med en masse 
dejlige unge mennesker, der elsker at gå til golf.

Alle juniorer skal have en STOR tak for deres 
dejlige måde at være på. Håber I alle bevarer lysten 
til golfen, for I skal jo være med til at tegne klubben 
i mange år frem.

God sommer til alle, og tak for en herlig uge.

Tina Gammelby
Initiativtager
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Nærmeste forhandler henvises på:
+45 86 93 14 44 - Hellen Engstrøm Sportswear ApS

www.fiveseasons.se
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Juniorafdelingen
Juniorafdelingen tæller nu i alt 66 juniorer og 27 
minijuniorer.

Træningen starter op efter sommerferien i uge 33. 
Mere information herom i starten af august.

Flere juniorer og enkelte mini-juniorer har fået 
banetilladelse i år, og da engagementet er stort blandt 
dem alle, vil stadig flere komme til.

Vi havde en rigtig sjov overnatning i klubhuset fra 
fredag d. 22. juni til lørdag d. 23. juni, hvor næsten 20 
børn havde tilmeldt sig. Vi havde igen planlagt ”Nat-
golf” på par 3 banen, hvor der blev spillet med selvly-
sende golfbolde og lyst med lommelygter. Det var en 
super god og sjov nat, og lørdag morgen var specielt 
børnene men også hjælperne klar til at komme hjem i 
seng, da natten ikke bød på megen søvn.

Sommer Camp blev afholdt i uge 27, se nærmere 
herom andetsteds i bladet.

Vi har pt. afholdt 3 fredagsturneringer i år, hvor der 
på alle turneringer har været deltagelse af minimum 
15 juniorer hver gang. Vi vil opfordre til at stadig flere 
melder sig til disse turneringer. Der skal også lyde en 
opfordring til forældre og bedsteforældre til at møde 
op og nyde disse fredage i klubben med børnene.

Vi har i juniorafdelingen igen i år, haft mange 
spillere med i diverse turneringer og med rigtig flotte 
resultater.

Der har været tilmeldt 4 hold i DGU’s juniorhold-
turnering.

U16B vinder puljen og skal spille mellemrunde i 
august.

U16C har fået spillet nogle gode matcher og lært 
nye baner at kende. Desværre blev det ikke til den 
helt stor succes, men vi kommer igen næste år.

U19A var lige ved og næsten og endte faktisk på 
en delt førsteplads, men efter fintælling af indbyrdes 
matcher, blev det ikke Odder der vandt.

Eliterækken spillede nogle meget tætte kampe hvor 
marginaler gjorde, at de faldt ned og blev nr. to.

Junior Distrikts Tour har 6 juniorer deltaget, hvor 
5 har klaret cuttet, så de spiller videre efter sommer-
ferien

Ved junior cup cup-kvalifikation gik 4 juniorer 
videre til landsdelsfinalen.

Husk også at orientere jer på juniorhjemmesiden, 
facebook-siden ”Odder Golfklub Juniorer” og på 
opslagstavlen. Der er altid relevante oplysninger.

Sommer hilsener fra juniorudvalget.
Kenneth Rosendahl

Vi udfører alt 
i tømrer- og 
EL-arbejde

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

 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.
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Seniorerne
Så er halvdelen af sæsonen gået med stort run på 
banen. Man fatter ikke, at der kan være så mange 
spillere i gang på samme tid og så med den hastighed. 
Det er fantastisk, og det skal I alle have en stor tak for. 

Efter en god vinter med mange fremmødte og flere 
end 35 spillere i gennemsnit var vi jo spændte på om 
udfaldet af den ”normale sæson” blev det samme. Og 
vi er ikke blevet skuffet. Det største antal deltagere 
på en enkelt onsdag er 142 spillere, og der blev ikke 
brugt mere tid af den grund, men stadig kun lige 
omkring fire timer. Der er mange der kan lærer noget 
her, og når man omtaler det for golfspillere fra andre 
klubber, er de ved at falde på halen over det.

Ved sidste generalforsamling fik vi jo flere personer 
i udvalget, og det er vi glade for. Det er en fornøjelse 
at mærke den ildhu der arbejdes med, og det er en 
stor aflastning for os alle.

Ved udgangen af april, hvor tilmeldingsfristen 
udløb, kunne det atter konstateres, at tilslutningen 
til seniorklubben er stabil. Kun et mindre frafald gav 
mulighed for at optage 4 ægtefæller og 11 fra venteli-
sten, så vi også i år er 217 medlemmer. Desværre har 
det ikke betydet nogen nedgang på ventelisten, idet 
der her er 82. Disse har dog mulighed for at deltage i 
en ventelisteturnering i VL Gruppe 1, som er et godt 
initiativ til aktivering af ventelistemedlemmerne, 
indtil optagelse i Seniorklubben.

Når vi starter efter en god og velfortjent sommerfe-
rie, er det jo under andre præmisser. Der er kommet 
nye handicapregler pr. 2. juli 2012, og det skal vi til at 
vænne os til. Det har vi også tænkt lidt på i udvalget, 
og vi forventer, at der skal spilles en tvungen EDS-
match hver måned. Det betyder, at vi vil få lettere ved 
at få vores handicap reguleret både op og ned. Det vil 
I høre mere om i forbindelse med opstarten i august.

Der er også mulighed for at vi ændrer spillet for 
A-rækken. Vi har hidtil spillet slagspil i juni, august 
og september, men vores rough er så sej at komme 
ud af, at der kan komme forsinkelser i spillet, og det 
ønsker vi ikke, hvis vi kan undgå det ved at spille 
stableford også i A rækken. Dette vil udvalget også 
drøfte og informere om ved opstarten. 

I den forløbne del af sæsonen har vi haft to udflug-
ter med stor tilslutning. Først var vi i Hammel, hvor 
vi var 132 deltagere. Hammel Golfklub havde lavet 
et perfekt arrangement med god mad, og en bane der 
trak tænder ud. Banen var sat op til ECCO touren, 
der skulle spille i Hammel 14 dage efter seniorerne 
havde testet den. Vi var også i Tange Sø Golfklub, 
hvor de i år havde snakket bedre med vejrguderne. 
Alle nød det skønne vejr og den meget fine og velple-

TLF. 87801266

HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER

ØSTERGADE 4, 3. SAL

8000 ÅRHUS C

TLF. 8780 1266 
FAX 8780 1277

WWW.ADVOHUS.DK
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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

jede bane. Trætte og møre så vi frem til frokost, 
og det var som om humøret fik et ekstra løft, 
da vi satte os til bordet. Maden, der kom fra 
Ans Kro, var suveræn, og de sultne spillere 
spiste godt og grundigt af den gode mad. Vi 
havde en dejlig dag sammen med 89 seniorer 
og sagde til hinanden, at det var godt vi kom 
med.

Vi ses igen onsdag den 1. august, GOD 
SOMMER!

Hans Henrik Conrad
Seniorudvalget 
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VL Gruppen
VL Gruppe 1 er oprettet ved sæsonstart 2012, og har til formål at tilbyde turneringer for medlemmer på ventelisten til SeniorKlubben.Vi har haft en god start med 38 deltagere i VL Gruppe 1, og der har været god tilslutning til afholdte turneringer. Styregruppen har også afholdt en turnering på Stensballe Golfklub, som desværre blev gennemført med kraftig regnvejr.Vi holder nu sommerferie, men starter igen man-dag den 6. august 2012. Der er tillige planlagt en 2-dags golftur til Tyskland med spil på Gut Apeldör den 11. og 12. september 2012.Alle medlemmer på ventelisten er velkomne til at deltage i VL Gruppe 1.

Erling RoveltFormand for Styregruppen.



Efter en halv gående sæson, kan vi gøre resultatet op 
og det er et super flot resultat vi har opnået.

Status på venskabsmatcher:
Vi startede foråret med besøg af pigerne fra Århus 

Golfklub og vandt sikkert over dem. I juni har vi 
været på udebane mod pigerne fra Ådalens Golfklub, 
hvor vi tabte 30,5 mod 29,5, øv!

Hunnematch
Den 29. maj blev en 
dag vi sent vil glemme, 
det lykkedes endelig at 
vinde over Mens Section 
i årets Hunnematch. 
Nu har hunden endeligt 
fået lyserødt tøj på igen. 
Godt gået piger!

Udflugter
Vi har været på forårs weekendtur til Hobro. 19 
glade piger spillede lørdag Mariager Fjord Golfbane i 
sol og regn.  Der var nogen der blev lidt våde – men 
seje sild piver ikke.  Overnatningen på hotel Amerika 
var en god oplevelse med hyggelig stemning lørdag 
aften. Søndag spillede vi ud på Hobro golfbane, også 
i regnvejr, men inden vi var færdige med runden, 
blev det heldigvis tørvejr. Sluttede af med sandwich i 
klubhuset, inden vi kørte hjem. Tak for en god tur til 
19 positive piger trods regnen.

Ladies Section Danmark
Tillykke piger, vi har alle kvali-
ficeret os til finalestævnet i Ladies 
Section Danmark, som foregår d. 15. og 16. septem-
ber på Royal Oak og Vejen.

A rækken hcp. 0,00-24,0 på Royal Oak Golfklub, 
og B rækken hcp. 24,1-36,0 på Vejen Golfklub. Vi 
skal som minimum stille med 8 spillere i hver række, 
men må max. sende 15 spillere af sted i hver række. 
Overnatningen foregår på Hotel Scandic i Kolding. 
Se indbydelse på opslagstavlen.

Pink Cup
Pink Cup ugen er knap overstået, men indtil videre 
har vi fået samlet rigtig mange penge ind. Det ende-
lige beløb kendes først senere, men til selve Pink Cup 
turneringen var der 68 glade lyserødt klædte piger, 
der svingede jern og køller i en god sags tjeneste. 
Vi finder først senere ud af om vores vindere i både 
A- og B-rækken går videre til finalen. Men uden alle 
de frivillige hjælpere vil denne uge slet ikke kunne 
fungere. Så en stor tak skal lyde til alle og enhver.

Efteråret byder på:
Den 14. august får vi besøg af Juelsminde Golfklub, 
mens vi 4. september t ager til Skanderborg Golfklub 
og dyster mod pigerne der.

Rigtig god sommer til alle fra bestyrelsen i LS 
Odder

ficeret os til finalestævnet i Ladies 

Ladies Section
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Mikael Hussmann ApS · Bente Hjortshøj

Den gode vej til hullerne, smilet m.m.

4 2. www.christensen-kjaer.dk

PLANTE & HAVE CENTER

RUDEHAVVEJ 10
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Tag på oplevelsestur i din egen 
baghave. Find inspiration 
til aktiviteter online.
Tilmeld nyhedsbrev på
visitodder@odder.dk

Maritime aktiviteter 
AktivKyst.dk
Smagssafari hos Smørblomsten
Smorblomst.dk 
Sommerens børneaktiviteter 
ActiveKid.dk

INSPIRATION TIL NYE OPLEVELSER...

Mandagspigerne
Sæsonen startede mandag den 2. april, og hele måne-
den var der åbent for tilmeldinger. Ved fristens udløb 
var der modtaget 82 tilmeldinger og 9 udmeldinger. 
Der blev således mulighed for at optage nye medlem-
mer fra ventelisten. 10 har sagt ja tak til tilbuddet om 
optagelse, og der er nu i alt 92 medlemmer af man-
dagspigerne – heraf er 8 medlemmer 9-huls spillere. 
Der står 11 på ventelisten på nuværende tidspunkt.

Mange medlemmer har efterlyst en ’slagsang’ som 
afslutning på vores turneringer, og der blev derfor 
indkaldt forslag fra medlemmerne. Valget faldt på et 
forslag fra Karen Skjøth på melodien: Om lidt er kaf-
fen klar: ”Golfen er ikke det værste vi har, og på mandag 
er vi klar”. Vi ses.

Onsdag den 16. maj besøgte vi Hammel Golfklub 
– vores nye venskabsklub. Der deltog 33 fra Odder 
og 32 fra Hammel. Det var en vellykket og veltilret-
telagt dag med godt vejr og en dejlig bane at spille på. 
Dagen sluttede med frokost og uddeling af præmier 
til vinderne. Vinder af dagens turnering blev Odder. 

Vi glæder os til at byde Hammel velkommen i Odder 
næste år.

Udflugten til Mariager Fjord Golfklub den 18. 
juni, hvor der deltog 43 medlemmer, blev ligeledes 
en vellykket dag på en dejlig bane. Også den dag gik 
vi runden i godt vejr.

I forbindelse med Pink Cup dagene blev der arran-
geret en indsamling ved 2 af vores turneringer. 

Mandag den 25. juni, umiddelbart efter dagens turne-
ring, blev der afholdt møde om de nye handicapreg-
ler. Ole Willemann fra handicapudvalget orienterede 
og besvarede spørgsmål om reglerne, der trådte i kraft 
2. juli 2012.

Udvalget ønsker alle en god sommerferie og på gen-
syn mandag den 6. august.

På udvalgets vegne
Else Aunsholt
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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. 86545451/20945620 eller golfshoppen@hotmail.com  

 
 
                                     
                                    

Golfshoppen 

Odder 
 

Shoppen fyldes op med efterårets 
varme farver, midt august. 

 
Vi glæder os til at se dig. 

 



Spændende sæson i 
Mens Section

Årets Mens Section udflugt gik til Vestjylland.

Tekst og foto: Niels Christensen
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Mens Section Odder er en af landets største Mens 
Section klubber og er i gang med endnu en spæn-
dende sæson. Der er omkring 130 medlemmer af 
klubben i klubben, og bestyrelsen er meget tilfreds 
med den flotte opbakning, der er til de almindelige 
torsdagsmatcher, månedsafslutningerne med gunstart 
og efterfølgende spisning og de særlige matcher som 
bymatcher mod Horsens og Juelsminde og andet.

Når det gælder bymatcherne, har Odder ligget 
lidt bagefter, når det gælder det rent spillemæssige, 
men når det gælder det sociale samvær er vi rigtig 
godt med. 50 spillere var med til matchen i Horsens, 
hvor vi desværre tabte knebent. Det blev også til et 
beskedent nederlag til Juelsminde på hjemmebane. 
Normalt omtaler vi af høflighedsgrunde ikke resulta-
tet af den såkaldte Hunnematch mod Ladies Section. 
I år er det dog ikke af høflighedsgrunde resultatet 
udelades her!!!

Den årlige Mens Section udflugt fandt i år sted i 
fra den 15. til 17. juni og gik til Hotel Fjordgården 
i Ringkøbing. Banerne, der blev spillet, var Trehøje 
og Dejbjerg. Der deltog 22 på turen, og de havde 

en rigtig god oplevelse. Der blev lagt vægt på både 
det sociale og golfspillet, og nogle kunne kombinere 
det at være meget social med meget godt golfspil. De 
behøvede tilsyneladende kun få timers søvn for at 
være friske en til runde golf.

De nye handicapregler som DGU har indført, 
har foranlediget bestyrelsen til at beslutte, at fra den 
2. juli bliver alle med handicap på over 4,5 EDS 
reguleret ved indlevering af scorekort på torsdage når 
der spilles Mens Section. Dem under 4,5 gør som 
tidligere.

For tiden er der hård kamp i årsturneringen og 
i den sideløbende hulspilsturnering om at opnå så 
gode placeringer, at man kan kvalificere sig til Stark 
Cup, der finder sted den 1. september på vores egen 
bane. Stark er den ny sponsor for 4-klubturneingen 
mellem Odder, Fredericia, Horsens og Vejle, der har 
været spillet i mange år under forskellige sponsor-
navne.

Bestyrelsen er i fuld gang med forberedelserne til 
arrangementet den 1. september, hvor man har skabt 
rammerne for en mindeværdig dag.

Igen i år var det et godt miks af socialt samvær og golf for de 22 spillere.
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Deadline for næste
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