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Årsmagasin
2017-2018

Flot juniorår, hvor 
der blev præsteret 
fortæller Esben Hansen

Det kan være dyrt 
at være tørstig   

– ifølge Henrik Leerberg

Drama ved 
klubmesterskaberne

i Odense Golfklub



Da jeg afsluttede arbejdet med 
Årsmagasinet 2016-17, så jeg 
som redaktør for dette årsma-
gasin frem til at kunne berette 
om planerne for opgraderingen 
af vort dejlige anlæg.

Som alle ved lykkedes vort projekt ikke; først og 

fremmest fordi de betydelige mængder jord der 

skulle være med til at finansiere projektet ikke 

kunne transporteres ind på anlægget.

I stedet må jeg derfor, når jeg ser på de mange 

gode indlæg til det blad du nu holder i hånden, 

glæde mig over de mange gode sportslige resul-

tater klubbens spillere på mange niveauer har 

præsteret i år. På den baggrund var det let at 

finde forsidebilledet, idet det endeligt lykkedes 

for vores herreelite at vinde en oprykningskamp 

– stort tillykke.

Som beskrivelsen af Junioråret viser er der for-

nyelse på vej – så på den sportslige front tegner 

fremtiden lys for Odense Golfklub.

Jeg håber og tror på, at Årsmagasinet 2017-18 

giver et retvisende billede af de mange aktivite-

ter der også i denne sæson har præget livet i 

Odense Golfklub – og ønsker alle en god sæson.

Mogens Hüttel

Fra redaktørenIndhold
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Hollufgårds Allé 21 er Odense Golfklubs 
nye adresse. Det er dog kun adressen-
der er ny og har ændret sig. De flotte 
velplejede golfanlæg med tilhørende 
klubhus, restaurant og golfshop er sta-
dig at finde samme sted.

I Odense bygges nyt Universitetssygehus og letbane, der 

derfor betyder tilpasninger af omgivelserne – også Odense 

Golfklub med vej- og adresseændringer.

Udvikling er godt og sundt – ligesom golfsporten. 

Odense Golfklub – der er over 90 år – byder velkommen til 

både små og store, øvede og begyndere golf spillere, gæster, 

samarbejdspartnere, sponsorer og øvrige interessenter. 

Gennem denne årsberetning kan der læses om livet og ak-

tiverne i Odense Golfklub gennem året 2017.

Rigtig god læsning

Tina Maria Lund Kristensen

Formand Odense Golfklub

Odense 
Golfklub

Odense Golfklub gør det, 
der er bedst for de fleste
”
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Når du vælger at støtte Odense Golfklub, kan du forvente, 

at dit sponsorat giver dig masser af synlighed og positiv 

opmærksomhed. Samtidig får du adgang til et stærkt net-

værk og en lang række fordele og muligheder, som du kan 

forvandle til værdifuld markedsføring for din virksomhed.

Dine behov tæller
Det er ingen hemmelighed, at langt de fleste klubber har 

brug for al den støtte, de kan få. I Odense Golfklub er det 

også sådan – men vi er også opmærksomme på, at ikke alle 

sponsorer råder over de samme midler og har de samme 

behov for markedsføring. Derfor er vores tilbud meget flek-

sible. Du kan støtte både i stort og i småt. Vi kan tilbyde 

store, overordnede sponsorpakker, men vi laver også gerne 

små, individuelle aftaler, hvor din støtte og synlighed bliver 

mere målrettet. Vi kan samtidig love dig, at uanset hvilken 

form for sponsering, vi aftaler, får du et loyalt og spæn-

dende forum for din aktivitet.

Masser af muligheder
Som du kan se i dette Årsmagasin, er der plads til – og behov 

for – støtte i en lang række sammenhænge. Lige fra enkelte 

afdelinger og hold til den overordnede drift af klubben. Og vi 

kan med stolthed kalde os for en klub, der har plads til rigtig 

mange aktiviteter og ambitioner. Både når det drejer sig om 

sportslige ambitioner og de sociale relationer, som golfspor-

ten giver så gode muligheder for at opbygge og udvide. 

Du får både opmærksomhed og fordele
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan din synlighed 

kan hjælpes på vej – lige fra navne på flag, som ses dagligt, 

til levende reklame på vores klub-tv, som kører uafbrudt i 

klubhuset. Ud over synlighed i klubben og mulighed for at 

ramme både bredt og præcist med dit navn og budskab til-

byder vi dig en lang rækker goder, som giver værdi til din 

virksomhed i det daglige. For eksempel: Mulighed for at 

 invitere kunder til golfarrangementer som tilskuere eller 

deltagere. Teambuilding-arrangementer. Lån af velfunge-

rende mødelokaler til forretningsmøder og dagsmøder. 

 Deltagelse i særlige sponsorarrangementer (som omfatter 

meget andet end golf! ) hvor klubben er vært. Og meget mere 

som vi gerne fortæller dig om.

Velkommen i klubben
Vi glæder os til at hilse dig velkommen i klubben og er 

sikre på, at vi kan tilbyde dig værdi til gengæld for dit 

 engagement i klubben. Du kan kort sagt se frem til et fælles-

skab og en lang række værdifulde forbindelser og gode for-

retningsmuligheder, som loyalt bakker op om klubbens 

sponsorer. Store som små!

Klubben har 
et tilbud til dig
 Støt et fællesskab som giver rigtig meget igen

Sponsorpakker
PLATIN

Åbent sponsorat

– vælg selv indhold

GULD
Åbent sponsorat

– vælg selv indhold

SØLV
Åbent sponsorat

– vælg selv indhold

   

BRONZE
Åbent sponsorat

– vælg selv indhold

Fyld dit sponsorat op med nedenstående tilbud:
Sponsornavn m. logo ved sponsorhul, scorekort, tavle m.m.

Navn/logo på hulflag - 27 styk

Navn/logo på putting green flag

Navn/logo ved indspils green og flag

Navn/logo i hulkopper

Navn/logo på skilte på driving range

Navn/logo på boldvaskere

Navn/logo på skopudser ved klubhus med reklame i 3 år

VIP medlemskab 1 person

3 skilte som parkerings afmærkning

Navn/logo på bunkerriver 

Sponsor for klubturnering insklusive præmier

Medlemskab af Odense Golfklubs netværkgruppe

Reklame på GOLF-TV i forhal + medlemstilbud på hj.side

Navn/logo på Caddy Car

Køb din egen caddycar med logo

Grenfee billetter 10 stk. - som tilkøb til andet sponsorat.

af Leif Rasmussen
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Nye medlemmer 
i Odense Golfklub

Solen skinnede fra en næsten skyfri blå himmel, 
da Odense Golfklub søndag den 30. april 

slog dørene op til Golfens Dag under overskriften
”Golf livslang kærlighed”.

af H.H. Burkal & Mogens Hüttel
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Et prøvemedlemsskab 
ved puttekonkurren-
cen blev vundet af 
Timmy Andreasen, og 
gættekonkurrencen 
om antallet af golf-
bolde i skålen (73) blev 
vundet af Heidi Juhl 
Jensen.

I løbet af de 4 timer 
Odense Golfklub tog 
imod de potentielle 
kommende golfere, 
havde 62 valgt at tage 
imod invitationen, og af 
disse valgte 21 at melde 
sig ind på et prøvemed-
lemsskab og 4 direkte 
som fuldtidsmedlemmer.

Vores initiativrige restauratør René 
stillede op med grillpølser hvilket bidrog 
til den gode stemning.
Medlemmer af klubben ”bemandede” 
de forskellige stationer, så gæsterne 
fik prøvet alle aspekter af golfen og 
klubben skylder disse 24 medlemmer 
en stor tak for, at de valgte at bruge 
en søndag til at præsentere Odense 
Golfklub på bedste vis.
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Arbejdernes Landsbank 

åbnings-
turnering 

Søndag den 23. april afviklede Odense Golfklub åbningsturneringen 
i vekslende skydække, strid blæst, men trods alt tørvejr hele dagen.

Turneringen havde deltagelse af 168 klubmedlemmer for-

delt på 84 par, der spillede Foursome og efter kun 4½ time, 

var de første hold tilbage i klubhuset.

 

Arbejdernes Landsbank stod for afviklingen af en af dagens 

konkurrencer, hvor man kunne gætte antallet af golfbolde 

i en bowle og her blev – efter lodtrækning – Lene Thimm 

Hansen den heldige vinder af bowlen med indhold.

Turneringen blev vundet af Gert Tander & Kim Madsen 

med 39 point, nummer to blev Torben Larsen & Carsten 

Thobo-Carlsen med 37 point og nummer tre Karina Hand-

berg Hansen & Anders Højgaard Christensen med 35 point.

Tættest på flaget på 4. hul blev Hans-Jørgen Bach med 3,11 

meter, og tættest på flaget på 15. hul blev Rud Thomsen 

med 3,72 meter.

Fra venstre Anders, Karina, Kim, filialdirektør i AL John Schmidt, 
Gert, Torben og Carsten.

Lene Thimm Hansen og filialdirektør i AL John Schmidt.
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Kerteminde 
Turistbureau 6532 1121 
Billetten 7020 2096
Politikens Kiosk, Odense
kerteminderevyen.dk

Tornøes Hotel
27. maj -7. juli
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revyen.dk
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Damerne:
1. division: 2. plads i puljen

2. division: 3. plads i puljen 

Herrerne:
2. division: 1 plads i puljen og sejr i oprykningskampe 

3. division: 1. plads i puljen og sejr i oprykningskampen 

4. division:  4. plads i en tæt pulje og må desværre rykke 

ned i 5. division

Vi har en stor gruppe af dygtige golfspillere, som arbejder hårdt med deres golf 
– de træner alle aspekter af spillet: Det mentale, det tekniske, det taktiske og det fysiske  ...
Husk du altid kan følge elitens resultater på klubbens hjemmeside under ”Elite”.

Alt det hårde arbejde bærer ofte frugt. Her er et uddrag af sæsonens bedste individuelle resultater:

Turnering: Spiller: Placering:
Wilson Staff Junior Open, Odense Golfklub Nicolai Rossau 2

Wilson Staff Junior Open, Odense Golfklub Frederik Faurhøj 4

Oure Junior Masters, Svendborg Golfklub Emil Løvstrup 10

Hovborg Kro Open, Gyttegård Golfklub Tony Jensen 5

Lalandia Junior Open, Gyttegård Golfklub Mikkel Sørensen 6

Himmelbjerg Cup, Himmelbjerg Golfklub Nicolai Rossau 1

Himmelbjerg Cup, Himmelbjerg Golfklub Jacob Rasmussen 2

Varderama Open, Varde Golfklub Helene Hviid Jørgensen 3

Ledreborg Trophy, Ledreborg Golfklub Sara Thye 2

Ledreborg Trophy, Ledreborg Golfklub Tony Jensen 1

Ledreborg Trophy, Ledreborg Golfklub Hans Peter Jacobsen 3

Faxe Kondi rangliste, Fredericia Golfklub Emil Løvstrup 2

West Coast Masters, Breinholtgård GK Nicolai Rossau 7

Vejle Matchen, Vejle Golfklub Peter Therkelsen 10

Barløseborg Elite Open, Barløseborg GK Tony Jensen 4

Barløseborg Elite Open, Barløseborg GK Nico Lund 7

Elite Tour Finale drenge, Asserbo GK Emil Løvstrup 4

DM Senior, Frederikshavn Golfklub Tony Jensen Guld

DGU Elite Tour Helene Hviid Jørgensen 3

EM Senior for landshold Hans Peter Jacobsen Sølv

EM Senior for hold i Sverige Tony Jensen Sølv

Holdresultater:

Elitens 
 bedste resultater 2017

1. hold damer 1. hold herrer

af Morten Buus Beck
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Da den nye handicapplads blev etableret på Odense 

 Golfklubs P-anlæg og den store bil regelmæssigt parkerede 

der, blev jeg nysgerrig efter at finde ud af, hvem der ofte 

kom og parkerede her.

Det var Erik – og da jeg senere fik lejlighed til at spille nogle 

huller med ham, blev min nysgerrighed yderligere forstærket.

Erik har sklerose i ret udtalt grad, men jeg skal da love for, at 

det ikke forhindrer ham i at leve et endog meget aktivt liv.

Erik er sønderjyde årgang -52 med polske aner fra mors 

side og levede et dejligt (lidt forkælet?) liv i Rødekro, hvor 

han som andre raske drenge spillede en del fodbold, men 

det der blev ledetråden i hans liv, var forældrenes inte-

resse for badminton. „Som enebarn kom jeg jo altid med i 

gymnastiksalen – interessen var vakt, så jeg allerede som 

15-årig blev hjælpetræner“.

Min gode skoletid betød, at jeg efter realeksamen samt HF 

kom på seminariet i Tønder i 72 og min lærerkarriere fik et 

godt afsæt, da jeg i 1976 kom på årskursus i idræt på Odense  

Universitet. Jeg var da flyttet til Nørre Broby, hvor jeg 

 gennem badmintontræning mødte Inge, som jeg stadig er 

sammen med. Sammen har vi 4 dejlige piger. Jeg fik ansæt-

telse på en god efterskole med fagene idræt og engelsk og 

kunne derved kombinere mit lærerjob med interessen for 

at træne unge i badminton, idet ”idræt var selve livet”.

I 1980 fik jeg de første symptomer på sklerose, men det var 

først i 1998, at diagnosen blev fastslået. Jeg fortsatte på 

skolen frem til maj 2015, men i de sidste mange år kun med 

flexjob med idræt.

Min (og i øvrigt også min kones) interesse for golf faldt 

sammen med min sklerosedebut, og ved et åbent hus 

 arrangement i Odense Golfklub i 1980 blev jeg straks ind-

meldt og fik meget hurtigt et golfhandicap.

Ved siden af lærerjob, familie, badminton og golf har Erik 

været aktiv i sine år på trods af sklerosen. Først og fremmest 

med løb, cykling og som skilærer og badmintontræner. Han 

har løbet flere maratonløb, blandt andet Copenhagen 

 Marathon, ½ Maraton samt flere 10 km løb, men har måttet 

– En handicappet spiller
der ikke lader sig slå ud!

ERIK 
KOLMOS

af Mogens Hüttel

12  O D E N S E  G O L F K L U B  |  Å R S M A G A S I N  2 0 1 7-2 0 1 8



opgive denne aktivitet, idet han ikke længere kan bruge fød-

derne til løbebevægelserne. Han nåede dog at deltage i det 

 berømte maratonløb i Medoc (hvor der på halvdelen af 

forplejning s stederne blev serveret af stedets gode rødvin!).

Mere imponerende er det måske, at Erik på et tidspunkt be-

sluttede sig for, at ”der skal løbes hver dag”. Den daglige 

længde – blev ikke overraskende – gennemsnitlig kortere 

med tiden, men det forstås nok bedst, 

når jeg får at vide, at det har han gen-

nemført i 1500 dage!! Tv-programmet 

”God Aften Danmark” deltog han i efter 

at have l øbet 1000 dage i træk.

Også i golf har Erik sat sig mål: Spil 

halvdelen af alle danske golfklubber. 

Det er selvfølgelig opnået, idet han nu 

har  spillet i 126 forskellige klubber ... 

Desværre har han oplevet, at nogle 

 baner ikke vil acceptere hans egen 

golfscooter (!), så det er ved at blive lidt dyrt, fordi han 

derfor ofte er nødt til at leje en buggy. De sidste 6 år er det 

i snit blevet til 16-17 nye klubber om året.

Cykling har han (naturligvis?!) også dyrket, omend han på 

grund af risikoen for styrt har måttet opgive at bruge sin 

racercykel. Hvad gør han så? Ja, han køber en 3-hjulet lad-

cykel med elmotor, og på den gennemførte han i 2016 

 ledsaget af sin svigersøn en 457 km lang tur til Skagen på 

7 dage. (På turen blev der spillet golf i Frederikshavn, hvor-

ved klub nummer 100 blev nået).

Også i dette år har han overvundet sin sygdom ved på 

samme 75 kg tunge ladcykel at cykle Fyn rundt!

Hvordan der så fortsat kan være tid 

til andet, forstår jeg ikke, men Erik 

er fortsat aktiv træner i badminton 

(”kan dog ikke slå slagene”), og så 

sent som i 2013 var han ved Denmark 

Open træner for det kroatiske lands-

hold. Tidligere har også norske og 

grønlandske spillere nydt godt af 

hans kunnen, og med en vis stolthed 

fortæller han, at han i år har været 

badmintontræner 50 år i træk.

Når der ikke er sportslige aktiviteter på programmet, bruger 

han tid på at rejse rundt i landet og holde foredrag i forenin-

ger om livet med sklerose.

Erik runder af med at fortælle, at golf er ”sundt for min 

 balance”, er sjovt og så er der et rigtig dejligt miljø i Odense 

Golfklub.

ERIK 
KOLMOS

Når der ikke er sportslige 

aktiviteter på programmet, 

bruger han tid på at rejse 

rundt i landet og holde  

foredrag i foreninger om 

livet med sklerose.
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Afslutnings-
festen i OGK
De sidste dages regn har desværre ikke gjort forholdene på Holluf Park & Pilebanen 
bedre, og græs på fairways og greens har det ikke været muligt at klippe de sidste 
par dage af samme årsag.

Så nu er beslutningen truffet, og den er at Albani/ Kissmeyer 

afslutningsturnering 2017 afvikles ikke!

Arrangementet i greenkeeperladen gennemføres fortsat 

efter nedenstående reviderede tidsplan.

Der kan være køligt i greenkeeper laden, så HUSK lunt tøj.

12:00: dørene åbnes – indgang via lågen ved driving range

12:10: velkomst v/Tina Maria Lund Kristensen

12:25: introduktion til ølsmagning v/René

12:30:  grillbuffet og smagning af forskellige øl fra ALBANIs 

nye mikrobryggeri KISSMEYER

13:30: hædring af årets klubmestre

13:45:  præmieoverrækkelse til vinder og runner-up i årets 

gennemgående OJ GOLF SHOP gennemgående single 

og greensome

14:00:  lodtrækning om turneringens præmier på de til-

meldte deltageres scorekort 

14:20: trækning af klappepræmier på scorekortene

For modtagelse af lodtrækningspræmier kræves, at man er 

fysisk til stede ellers går præmien videre i lodtrækningen, 

og man kan i stedet ved senere lejlighed i sekretariatet af-

hente 1 greenfee billet.

For modtagelse af klappepræmie kræves, at man er fysisk 

til stede ellers går præmien videre.

Tidligere indbetalt turneringsgebyr på kr. 50,- refunderes 

IKKE, da præmier er indkøbt. Så kom og deltag i lodtræk-

ningen.

Tak til ALBANI for præmier og ølsmagning.

Tak til OJ GOLF SHOP for mange klappepræmier.

Tak til René og hans stab for initiativet.
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ANLÆGSGARTNER
Jørgen H. Pedersen

Tlf. 65 97 84 47 
Mobil 27 20 86 91

info@haveanlaeg-jhp.dk  
www.haveanlaeg-jhp.dk
Næsbyhoved-Broby

• Nyanlæg 
• Have og Ejendomsservice
• Sæson vedligeholdelse 
• Sommerhusabonnement

- vi dækker hele Fyn

Ring efter brochure



Billeder af Mogens Hüttel
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Dansk Golf Union har fået øje på juniorarbejdet i Odense 

Golfklub og det skyldes først og fremmest den betydelige 

indsats, der i de sidste 5 år med Esben i spidsen er lagt i at 

skabe et godt miljø for alle juniorer (og deres forældre) i 

klubben.

Esben er så at sige vokset op med golf i blodet, idet han i 

Tarup havde sin bedste ven Troels, som boede med Odense 

Golfklubs puttinggreen bogstaveligt i ”baghaven”. Der blev 

leget på banen, gået caddie og dengang havde Odense Kom-

mune blik for sommeraktiviteter for børn. Kommunen til-

bød i sommerferien golfaktivitet x 1 ugentlig under for-

sæde af den navnkundige ”Luffe”.

Esben er yngste af 3 søskende og spillede ellers som de 

fleste fodbold i Tarup-Pårup, men golfen vandt og han blev 

sammen med skolekammerater indmeldt i Odense Golf-

klub i 1976 og har været medlem siden. Klubben var jo en 

lille klub, alle kendte alle, og juniorerne spillede dengang 

med kaninerne, hvilket bidrog til klubfølelsen. Dette karak-

af Mogens Hüttel

En ildsjæl 
i Odense Golfklub
– Esben Hallundbæk Hansen 
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teriserede også sammenholdet, når de bedste spillere tog 

afsted med tog og færge for at møde andre klubber. Dengang 

var der først og fremmest tale om holdkampe og at dren-

gene fra OGK kunne noget, beviste de i 1981, hvor de vandt 

Sports journalisternes Juniorholdturnering på banen i 

 Kokkedal ved at slå Storstrømmens Golfklub i finalen. Det 

udløste en rejse til British Open på Royal Troon med alt 

betalt i en uge. Holdkaptajn var legendariske Egon Rasmussen 

(spilleren med flest Hole in One på Fyn).

Esben oplevede også oprykning til landets bedste række 

med klubbens bedste herrehold i 1986. Det var første gang, 

det skete.

I 1988 var det tid til at stoppe med elitegolf. Nu var det 

pleje af familie samt erhverv, men da organisations arbejde 

altid har tiltalt Esben, blev det alligevel til 4 år som ung-

domsformand og bestyrelsesmedlem i Søhus-Stige Bold-

klub fra 2011 til 2015.

Det var egentlig ikke tanken, at sønnen Magnus (f.2000) 

skulle begynde at spille golf i en tidlig alder, men ”han ville 

selv” allerede som 9-årig og da det gik godt, måtte Magnus 

vælge imellem fodbold og golf og det blev golfen der trak. 

Dette viste sig at blive betydningsfuldt for Esbens valg.

Denne interviewer husker tydeligt Esbens bemærkning, da 

han i 2013 blev formand for Juniorudvalget: ”Nu er der tid 

til at tilbagebetale noget af det, Odense Golfklub gav mig, 

da jeg var junior – og jeg skal da love for, at han har ”betalt 

tilbage”.

Når vi ser på alle de aktiviteter, der er skabt gennem disse 

fire år, er det svært at vide, hvor jeg skal begynde og hvor 

jeg skal ende; derfor foretrækker jeg, at overlade ordet til 

vores cheftræner Morten Beck, der har formuleret dette 

ved sin indstilling af Esben som Årets Ildsjæl i Golfavisen:

”Esben er der altid for vores juniorer! Han har været juniorformand 

i Odense Golfklub siden 2013. I de 15 år jeg har arbejdet som 

træner, har jeg ikke set mange, der gør det, han gør.

Han er altid synlig, nærværende og begejstret. Han har en fanta-

stisk forståelse til at få brikkerne til at arbejde sammen: besty-

relse, træner, frivillige, forældre og juniorer.

Han er initiativrig ud over alle grænser. Initiativer som rammer 

alle juniorernes aldersgruppe og niveau. Lige fra miniputten på 5 

år til elitejunioren på 17.år

Jeg kunne godt begynde at liste alle de ting, han har sat i gang, 

men det vil jeg ikke gøre. I stedet vil jeg nævne, at der er så meget 

”hjerte” i alt hvad han gør for vores juniorafdeling, og han er så 

vigtig en del af den fantastiske kultur, han har været med til at 

skabe.

Det gode arbejde, som bliver gjort i vores klub på juniorfronten, 

er da også kommet DGU for øje, så meget at Esben blev bedt om 

at afholde en Workshop til årets DGU Seminar for juniorledere og 

trænere.

Jeg nominerer Esben, fordi han er så vigtig en brik i Odense Golf-

klubs juniorarbejde, og fordi han altid møder vores juniorer med 

respekt og i øjenhøjde”.

Det kan dårligt siges bedre!

Esben runder af med et ønske om, at der i klubben på såvel 

bestyrelsesniveau som blandt menige klubmedlemmer  

fortsat vil være opbakning til at støtte og udvikle junior-

arbejdet med udgangspunkt i, at det for kommende unge 

ikke-endnu-golfspillere skal være super interessant at være 

en del af miljøjet i Odense Golfklub. Vi skal fastholde am-

bitionen om at stræbe højt, uden at det går ud over klub-

følelsen.
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af Jack Berlin Rasmussen, Course Manager

Hvordan prioriterer 
greenkeeperne 
arbejdsopgaverne 
på banen?
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Hver eneste morgen vi greenkeepere møder på arbejde i 

Odense Golfklub, er der flere overvejelser og prioriteter, vi 

gør os, inden vi starter maskinerne og ruller ud på banen. 

Det er som regel altid nærliggende at tage bestik af vejret 

her og nu, men i høj grad også at undersøge hvordan vejret 

har artet sig i løbet af natten og hvad vejrudsigten melder 

senere på dagen. Vores bane er jo som bekendt særdeles 

følsom overfor regn og det kan have stor betydning for, 

hvilke områder vi kan klippe, og hvilke vi ikke kan. Vi vil 

helst klippe græsset, når græsset er tørt. Det giver klart det 

bedste klipperesultat. Men så skal vi vente med at starte 

til kl. 10 og der er banen fyldt med spillere. Så derfor må vi 

ofte gå på kompromis med vejrforholdene og klippe vådt 

græs eller græs med dug.

Golfbox er også blevet et vigtigt værktøj, som vi gør brug 

af om morgenen. Vi danner os ofte et overblik over, hvor 

mange spillere vi kan forvente på banen i løbet af dagen, 

og hvordan det kommer til at påvirke vores arbejde. En 

opgave som – uden spillere på banen – ville tage 4 timer at 

udføre kan nemt blive forlænget med 1 time, hvis der er 

mange spillere på banen. Derfor skal vi tidligt afsted på 

hul 1 og fremad for at møde så få spillere som muligt. 

 Senere på dagen kan vi være heldige at finde nogle få  huller, 

hvor der ikke er spillere, som gør, at vi kan arbejde uforstyr-

ret og uden at vi generer spillerne. Det kan være meget 

svært at navigere på banen i højsæsonen. Odense Golfklub 

er faktisk en af de baner i Danmark hvor der spilles flest 

runder golf. Det er vi greenkeepere slet ikke i tvivl om. 

En anden faktor som har betydning for hvordan vi priori-

terer, er antallet af greenkeepere i staben. Som på en hver 

anden arbejdsplads bliver greenkeepere også ramt af  

 sygdom, eller en elev, der skal på skoleophold. Det får 

straks betydning ude på golfbanen, da vi skal foretage en 

prioritering af hvilke områder på banen, hvor græsset må stå 

og blive lidt længere. Men det samlede antal greenkeepere 

som bestyrelsen har bevilliget lønkroner til i løbet af 

 sæsonen, har stor betydning for hvordan banen bliver pas-

set og hvad vi prioriterer i sæsonen. 

Græsset SKAL klippes – det har første prioritet. Vores 

 opgave er at yde et stykke arbejde, så vi giver golfspillerne 

den højst mulige spillekvalitet; men at passe en golfbane 

er også at banen skal se godt ud. At gå på en golfbane er 

jo også en visuel oplevelse. Græsset skal være grønt og 

klippelinjerne skal være skarpe og spillerne skal være til-

fredse. Er spillerne glade, er greenkeeperne også glade. 

Når vi prioriterer hvad der skal klippes og hvad der kan 

vente, må vi derfor kigge på hvor spillerne færdes. Vi ved, 

at alle kommer på teestederne og greens og de fleste be-

søger også fairways med jævne mellemrum. Derfor er de 

områder højt prioriteret, og det er de områder som derfor 

klippes oftest. Greens er jo det mest hellige vi har på ba-

nen, så de bliver klippet 6 dage om ugen i snit og hullet 

flyttes 5-6 gange om ugen. Det prioriterer vi for at give 

spillerne den højst mulige kvalitet på greens og den bedste 

oplevelse med skarpe hulkanter og en ny spiloplevelse  

– næsten hver gang de spiller. Det er de færreste golfklubber 

i Danmark, som flytter hullet så ofte som vi gør. Selv om 

det så i den sammenhæng kan lyde underligt, så er det også 

på greens at vi må nedprioritere opgaver, i forhold til hvad 

vi er mandskab til. Opgaver på især greens koster tid og 

penge. Vertikalskæring, luftning og mængden af topdres i 

løbet af sæsonen er ”knapper”, vi er nødt til at skrue op og 

ned for afhængig af bemanding. Samme opgaver kan med 

fordel ligeledes udføres på teesteder, fairway og forgreens, 

men så skal vi igen et trin ned på prioritetslisten. Hvad så 

med semirough og rough? Der er ikke noget mere irrite-

rende for en golfspiller end ikke at kunne finde sin bold, 

når man nu synes, man slog dagens bedste slag. Semiroug-

hen lever sit eget liv i løbet af sæsonen. Vi har ofte en god 

fornemmelse for græssets vækstcyklus. I nogle perioder 

gror græsset som besat og i andre perioder falder det til ro. 

Det betyder jo så i de perioder med meget vækst at semi-

roughen er højprioriteret, og manden på semirough-klip-

peren kæmper for at følge med. Den uklippede rough er 

altid det store diskussionsemne i alle golfklubber. Nogle 

vil gerne have den klippet ned flere gange om året og rough-

områderne skal mindskes, mens andre ser det som en fin 

afgræsning af golfhullerne og en accept af, at man straffes 

for at slå der ud. Men det er igen en prioritering – vi må 

gøre. Mindre roughområder giver mere semirough at klippe. 

For vi kunne sagtens klippe mere rough, men det vil så gå 

ud over andre områder på banen. 

Men der er jo mange flere opgaver som skal løses på golf-

banen. Opgaver der tager tid og opgaver der skal prioriteres. 

Græsset skal gødes, og der skal sprøjtes for ukrudt og 

svamp. Bunkers skal rives og der skal fjernes ukrudt i dem 

– hvis der er tid til det. Skraldespandene skal tømmes og 

toiletterne skal rengøres. Popup-markeringer på fairway 

skal buskryddes fri og stejle skråninger skal klippes med 

flymo. Røde og gule pæle skal flyttes. Sprinklere skal skæ-

res fri og måske justeres eller skiftes – hvis den er i stykker. 

Maskiner skal smøres og cylindere og knive slibes og nogle 

gange går maskinerne i stykker på det værst tænkelige 

tidspunkt. Så må vores mekaniker i gang og det påvirker 

også arbejdet på banen – og så skal vi foretage en hurtig 

prioritering. 

Sådan kunne vi fortsætte med at opremse opgaver, som 

skal løses – for at passe en golfbane. Men det handler om 

prioritering hver eneste dag. Valg og fravalg. Men det er jo 

også det, som gør jobbet som greenkeeper så spændende 

og alsidigt. 

Jeg ønsker jer alle en god sæson i 2018

Greens
er jo det mest hellige vi har på 
banen, så de bliver klippet 6 
dage om ugen i snit og hullet 
flyttes 5-6 gange om ugen.
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”Hvad er nu Højby mesterskabet i golf for noget”?
Jo, forklarer Rud Thomsen, det er én af årets vigtigste golf-

begivenheder. Det må jeg have lidt styr på, så i dag har jeg holdt 

møde med Bjarne ”Korsør”, der vil sætte mig ind i historien.

Som jeg tidligere har opdaget, så er man mere ”fra Fraugde” 

end man er odenseaner, og det viser sig også at gælde når 

man bor i det lille samfund Højby.

Tilbage i 2013 tumler de 2 Odense Golfklub medlemmer 

Ruud Thomsen og Torben Larsen med tanken om at lave 

en ”Ryder Cup” turnering mod Fraugde-gruppen, men da 

det går i vasken – besluttes at gennemføre de 1. Højby-

mesterskaber i Golf, og den første turnering afvikles i 2014.

Forudsætningerne for at kunne deltage er at man er fynsk 

golfspiller med hjemadresse i Højby. På ingen tid lykkes 

det at skaffe en del sponsorer (se Billede) og der åbnes for 

tilmeldinger af begge køn, og for at være sikker på at man 

”fanger” de få der ikke kendes, sættes opslaget også op i 

den lokale Superbrugs.

Der spilles såvel individuelt som hold, og i holdmatchen 

spilles med en ”tomat” – dvs. en rød bold som den enkelte 

spiller med på skift på 4/5 huller, og det kræves, at denne 

”tomat” er med hjem, for at komme i betragtning til præ-

mier i holdrækken.

Der spilles også med ”længste drive” samt ”tættest på flaget 

på par 3 hullerne” og for matchfeen er der også servering 

undervejs, idet servicevognen møder alle under runden.

Det hele afrundes med en middag i restauranten med fest-

lige indslag og uddelingen af dagens præmier, hvor der 

ifølge Bjarne er så mange, at ”der er til alle”.

I år deltog 32 spillere og på herresiden var René Steen Nielsen 

bedst med 39 points medens Gitte Leerberg var bedst blandt 

damerne med 38 points.

Som det kan læses andet steds i dette magasin, ”udmærkede 

Henrik Leerberg sig med et øl åbnings stunt! – Når man nu 

ikke kan vinde, kan man jo gøre sig bemærket på anden vis!

Mesterskabskampen fortsætter – idet alle er bedt om at  sætte 

kryds i kalenderen den 18.maj 2018.

af Mogens Hüttel

Højby Mesterskabet 
2017 

i Odense Golfklub
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Under Højbymesterskabet på Odense Golfklubs anlæg 

starter Henrik Leerberg i godt humør på hul 18, og efter 

par, par når han til hul 2, hvor Nikolai Thomsen kommer 

kørende med servicevognen. Der skal selvfølgelig drikkes 

en øl, og Henrik praler med at kunne åbne en øl på hånd-

værkermanér, altså kapsel mod kapsel.

Under dette arbejde lyder der pludselig et højt (og knap så 

pænt udbrud) fra min spillemakker, og jeg ser min fine el-

vogn i åen til venstre for søen på hul 2.

Han fik hamrende travl med at få sko og sokker af – ja, 

faktisk så travlt at den ene sko benyttede lejligheden til at 

”springe” i vandet, hvor den på sålen sejlede fint afsted.

Under håndværkerarbejdet havde jeg glemt, at fjernbetje-

ningen til vognen lå i den lomme jeg støttede den ene øl på, 

og da den ramte ”go” knappen adlød vognen selvfølgelig!

Fik så vognen op af åen – ja, også den bortsejlende sko! – alt 

var vådt, og vognen virkede selvfølgelig ikke. Resten af 

runden blev en ren ynk da koncentrationen var forsvundet, 

men det gav da stor morskab blandt de øvrige deltagere.

Jeg kan oplyse, at efter tørring og en masse arbejde med 

at skille elmotoren ad og sætte nye lejer i etc., fungerer 

vognen igen.

Det er dyrt at være tørstig!

Det kan være dyrt 
at være tørstig!

af Mogens Hüttel
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Johan 
Kristensen 
– Assistenttræner i Odense Golfklub 2009-2017

af Mogens Hüttel

”Det er med en vis spænding men også med forventningens glæde, at jeg 1. juli tiltræder 
jobbet i den nye golfklub i Kerteminde” fortæller Johan mig en af de sidste dage i juni måned 
2017.
Jeg har ønsket at møde Johan, så han kan fortælle om sine 

9 år i Odense Golfklub.

Johan er fynbo, født i 1985 i Ebberup v/Assens som nr. 2 af 4 

søskende og som eneste dreng. I Ebberup var der dengang 

et godt miljø for sportslige aktiviteter, idet byen fungerede 

som opsamlingssted for mange unge fra de omkringlig-

gende mindre byer, så der blev indtil 9 års alderen spillet en 

hel del fodbold. Om vinteren stod den mere på badminton 

samt håndbold.

Far spillede golf i Sct. Knuds Golfklub, men skiftede til 

 Vestfyns Golfklub og her fik Johan smag for golfen ved at 

gå caddie for far, så da der på samme tid var en lille gruppe 
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af jævnaldrene drenge, blev det golfen, der trak fra 9-års 

alderen.

Johan viste sig hurtigt at have talent for golf – ikke mindst 

støttet af daværende træner Peter Agerboe og senere 

 Michael Skjærbæk og i perioden frem mod gymnasietiden 

blev der spillet 4-5 gange per uge og handicappet blev 

 hurtigt étcifret. – Ikke mindst fordi Johan opdagede, at 

hans konkurrencegen var ret stort.

I 2004 blev Johan student men fra Varde Gymnasium, idet 

han et år forinden – på grund af faderens arbejde – flyttede 

til det vestjyske, hvor han spillede i Esbjerg Golfklub.

Planen var nu at arbejde og tjene penge, så der kunne rejses, 

men halvvejs gennem året opstod uventet en mulighed for 

at få en træneruddannelse i Breinholdtgårds Golf Kub ved 

Frank Atkinson, så her blev han elev i 3 år uden egentligt 

på noget tidspunkt at have haft tanker om at ”gå den vej”. 

Uddannelsen blev efterfulgt af 1-års ansættelse som 

 assistent samme steds, men kun på deltid, idet Johan 

 ønskede at forfølge muligheden for at kunne leve af golfspil-

let. Det viste sig dog – som så mange før ham – at talentet 

ikke var stort nok. Der blev på ECCO touren kun klaret 1 cut!

I 2008 blev Johan af en god barndomsven lokket tilbage til 

Odense og samme år søgte han uopfordret en stilling som 

assistenttræner i Odense Golfklub, men først da Morten Beck 

blev ny cheftræner i klubben, blev det til en ansættelse 

primo 2009. Dette blev starten på ”de bedste år af mit liv, idet 

jeg fandt ud af, at jeg var kommet på den rette  hylde for mig”.

Mens jeg forsøgte at kvalificere mig til at spille på touren, 

gik det op for mig, at jeg ikke havde den nødvendige dedi-

kation til de mange timers træning, hvorimod det at under-

vise gav mig stor glæde. I Morten fik jeg samtidig en chef, 

der fra dag 1 inddrog mig i alt omkring arbejdet, så jeg i 

sandhed i dag kan konstatere, at ”jeg fik alt hvad jeg kunne 

drømme om”.

Drømmene blev jo ikke mindre ved at jeg – på den private 

front – mødte mit livs kærlighed. Jeg kendte lidt til Malene 

Husted forud, men ved en elitefest, 3 uger efter at jeg var 

startet, i Odense Golfklub, blev grunden lagt til dét, der nu 

har givet mig en dejlig kone samt Agnes på 5 år og Aksel 

på 3. ”Jo, Odense Golfklub vil altid have en særlig plads i 

mit liv”.

I det seneste års tid har Johan også fået ændret i sin kon-

trakt i Odense Golfklub med et bredere defineret arbejds-

område med ansvar for andre opgaver end det trænings-

mæssige, og ved det seneste årsskifte var der da heller 

intet, der tydede på, at samarbejdet mellem Johan og klub-

ben ikke skulle fortsætte i mange år endnu.

Da Søren Hansen (mangeårig tour spiller) blev ansat som 

cheftræner i Great Northern i Kerteminde, blev det allige-

vel interessant at se på, om tiden nu var inde til at prøve 

noget nyt efter 9 dejlige år i Odense Golfklub.

De første (hemmelige) sonderinger gjorde det ikke mindre 

interessant og efter en spændende proces med jobsamtale 

og tests, blev jeg tilbudt stillingen som Søren Hansens 

 assistenttræner og det var med vished om, at jeg med min 

egen ballast som træner for mange forskellige kategorier 

af golfspillere i Odense har noget at tilbyde, at jeg den 29. 

maj 2017 underskrev kontrakten og nu er klar til at prøve 

kræfter med en ny og spændende opgave.
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En af Odense Golfklubs 
ambassadører 
– Jørn Bjarne Hansen
”Endelig lykkedes det!!” 
Udbruddet dækker over årsagen til at vi sidder i klubhuset i dag: Efter 5 (!) forsøg lykkedes 
det for Herre Eliten i Odense Golfklub at rykke op i 1.division, og Bjarne (det er sådan vi 
kender ham) har som holdleder været med alle de foregående gange.

af Mogens Hüttel
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Bjarne er fynbo; født i Assens som den yngste af 3 (”jeg var 

nok den forkælede lillebror med 2 storesøstre”) og selvom 

de boede tæt på strand og vand (ja, forældrene drev endda 

Sømandshjemmet i byen), så var det legen med den runde 

fodbold, der blev centrum i drengeårene såvel som siden hen.

En dejlig skoletid i såvel skolen i Assens som gymnasiet i 

Middelfart blev baggrunden for, at Bjarne ønskede sig at blive 

lærer og starten på uddannelsen blev på Jelling Seminarium 

i 1977, men uddannelsen blev færdiggjort i Odense.

Årsagen til flytningen havde måske ligeså meget at gøre 

med, at Marianne var kommet ind i hans liv. De fik sammen 

2 dejlige drenge og det var faktisk den ene af drengene, der 

introducerede dem begge til golf, som de første gange blev 

spillet på den lille Sunset bane på Midtfyn.

I mange år blev lærer jobbet kombineret med træner-

gerningen i fodbold og der er næsten ikke den serieklub, 

Bjarne ikke har trænet over hele øen, men efter at have 

rundet af med at træne pigerne i OB, stoppede han – men 

kunne så siden hen bruge al sin erfaring i det frivillige 

arbejde i Odense Golfklub.

”Det har været let at blive en del af de forskellige klubber i 

klubben”. Han har spillet mange torsdagsherrematch og 

har også i én sæson været kaptajn på B-holdet i Regionsgolf.

Med den baggrund var det ikke så svært at sige ja, da han 

for 6 år siden blev opfordret til at påtage sig opgaven som 

holdkaptajn for 1. herreholdet.

Efter at have lært de enkelte medlemmer af truppen at kende, 

har hans vigtigste opgave altid været at komme med dagens 

Spilleroplæg til gruppen og i samråd med cheftræneren at 

sætte holdet op til den konkrete opgave og så støtte på banen, 

når først matchen er i gang.

Årene har budt på mange glæder, men Bjarne kan ikke skju-

le ærgrelsen over, at det indtil i år har glippet med opryk-

ningsspillet, så vi til sidst ikke troede det var muligt – uanset 

fornyelserne i truppen;

Men i år lykkedes det!

I de foregående års oprykningsspil har vi næsten altid frem 

mod denne ført gruppen og ofte også i selve kampen kom-

met bedst fra start i foursome, men alligevel endt med ikke 

at vinde.

Jeg kan ikke frigøre mig fra, at vi i år måske vinder opryk-

ningsspillet, fordi vi fik en sjælden dårlig sæsonstart og 

 derfor i gruppespillet ”kom fra baghjul”.

På Falsters bane mod Køge havde jeg en sjælden god mave-

fornemmelse, og selvom det hele tiden balancerede, troede 

jeg denne gang på, at det skulle lykkes, hvad det så også 

gjorde. Det var et stort øjeblik med drengene og det blev  

ikke mindre af, at jeg vidste at 2.holdet havde vundet deres 

oprykningsspil. Derfor var det nødvendigt at 1. holdet også 

vandt!

Det bliver spændende at skulle spille mod nye hold i 1. divi-

sion, så nu er jeg helt sikker på, at jeg også tager en tørn til 

næste sæson, hvor vi også kan glæde os over, at vi har nye 

unge spillere på vej. Så håber jeg bare, at flere af klubbens 

medlemmer vil slutte op om spillerne og komme på banen, 

når vi har hjemmekampe. Udover den praktiske støtte vil 

medlemmet få en chance for at se en rigtig god gang golf, 

slutter Bjarne.
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Short Game 
Championship

Billeder af Mogens Hüttel



Short Game 
Championship
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Kaj Aage  
– Kaptajnen for 

Mandagsseniorerne
”går fra borde”

af Mogens Hüttel
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Efter 13 år med ansvaret for Mandagsseniorerne er der 

skifte dag på broen og Kaj Aage ser frem til ”blot” at være 

en del af den store seniorgruppe i Odense Golfklub, for 

spillet med den drilske golfkugle fortsætter. 

Kaj Aage er årgang -41 og fra Ringe, hvor disciplinen tidligt 

blev lært af den frisøruddannede far, der i stedet for klip-

ning beskæftigede sig som slagteriarbejder. Der var mor-

genstart kl 05 og derefter 25 km på cyklen, så det at komme 

i gang tidligt, har han ikke fra fremmede.

Som den eneste af søskendeflokken på 5 blev der brugt tid 

på fodbold og jeg fornemmer, at der har stået respekt om 

den store målmand, der nåede 

mere end 500 kampe på Ringes 

fodboldhold, der på daværende 

tidspunkt gjorde det godt – lige 

under divisionsrækkerne.

Som 15-årig kom han i lære 

som rørlægger & blikkenslager 

i en lokal virksomhed med en 

god chef, der lærte ham betyd-

ningen af ”ordentlighed”, og det 

er vel ikke forkert at sige, at 

dette har fulgt ham siden.

16 måneder i Livgarden blev 

afløst af ansættelse hos firmaet 

CM Eriksen i Albanigade i 

Odense og det blev et livslangt 

job, idet han de sidste 25 år 

frem mod pensioneringen ar-

bejdede som værkfører.

Man kan dårligt tænke på Kaj 

Aage uden også at nævne Ulla (”hun boede kun 8 huse fra 

mit barndomshjem”.) De blev ungdomskærester og har 

holdt sammen siden de blev gift i 1967, og har også været 

fælles om at bygge det hus i Højby, de stadig bor i.

Ulla blev også afgørende for at Kaj Aage måtte stoppe med 

”alt det fodbold”, idet hun mente, at der efter det første barn 

måtte være mere tid derhjemme. Så undrer jeg mig over, at 

spillet med læderkuglen blev afløst af en træneruddannelse 

i både fodbold og håndbold!.

Kaj Aage er tydeligt en herre, der ønsker at have check på 

tingene, så der blev tænkt langsigtet både med hensyn til 

pensionstidspunkt og den nødvendige økonomi. I disse 

overvejelser indgik også tanker omkring, hvad Ulla og han 

så kunne få som fælles hobby.

Valget faldt på golf og i april 1999 blev de indmeldt i Odense 

Golfklub og ”det er nok det bedste vi nogensinde har gjort”! 

Vi har virkelig fået mange oplevelser ud af dette sammen 

såvel i Danmark som mange steder i udlandet.

Også som golfspiller ønsker jeg, at der skal være noget på 

højkant og vi dannede hurtigt en gruppe på 12 (”08-16”), 

og det system jeg dannede her, er nok baggrunden for, at 

jeg af især Carl Schultz, Thomas Gøbel og Mogens Lind blev 

lokket ind i arbejdet omkring det, der dengang blot hed 

 Seniorerne, men nu er kendt som Mandagsseniorerne og 

det er så her, jeg har arbejdet de sidste 13 år.

Da jeg som sagt gerne vil ”spille 

om noget”, blev turneringerne 

sat i system i form af pointstil-

deling, så der sæsonen igen-

nem var noget at stræbe efter. 

Vi har i udvalget været heldige 

at have gode sponsorer gennem 

alle sæsoner, så der ved de en-

kelte afslutninger altid har væ-

ret gode præmier (til mange).

Da jeg startede i klubben blev 

der stadig afviklet såkaldte 

Venskabsturneringer med nogle 

af de øvrige fynske golfklubber, 

men disse ophørte, da nogle af 

klubberne (i modsætning til os) 

ikke altid kunne stille hold.

Med ønsket om at komme ud at 

spille andre baner – men med 

bevarelse af det sociale aspekt 

i mandagsseniorerne – opstod 

tanken om at arrangere ture til andre klubber, og det har 

været en af vore allerstørste succeser. Der er jo en naturlig 

grænse for, hvor mange en given bane kan tage imod, så 

de ca. 70 vi kan reservere tider til er hurtigt besat. Det 

drejer sig nok om golf og resultater, men det sociale er altid 

i  fokus, hvorfor vi den ene dag spiller formatet Texas Scramble 

og det er mig der sætter holdene, så alle med tiden kommer 

til at spille med alle.

Det er tydeligt at høre, at der har været megen glæde for-

bundet ved at stå i spidsen for Mandagsseniorene så: ”Hvor-

for fortsætter du ikke på posten”?

Jeg har godt nok oplevet meget spændende i dette arbejde 

(blandt andet ville jeg aldrig have lært så meget om EDB), 

men jeg finder, at tiden nu er inde til at lade andre overtage.

Næste års tur – som er fuldtegnet – har jeg dog været med 

til at  arrangere, slutter kaptajnen for Mandagsseniorene.

Efter 13 år ...

med ansvaret for 

Mandagsseniorerne er 

der skiftedag på broen, 

og Kaj Aage ser frem til 

”blot” at være en del af den 

store seniorgruppe 

i Odense Golfklub, 

for spillet med den drilske 

golfkugle fortsætter. 
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Margit

af Mogens Hüttel

Historien begynder i 1950 i Marslev øst for Odense, hvor 

Margit kommer til verdenen og vokser op som den ældste 

af 3 søstre. Om sommeren blev der spillet (ude)håndbold 

mens danseskoene blev trådt om vinteren, men først og 

fremmest blev der læst mange bøger.

Det var måske derfor at gymnasiet lokkede, mere over-

raskende synes denne skribent, at Margits valg af klassisk-

sproglige linje – især når det betænkes, at det sidenhen blev 

tallenes verden, der kom til at styre karrieren. Forudgået 

af et dejligt år i England 19 år gammel kom Margit i lære 

på et revisionskontor i Nyborg og blev uddannet i 1973. Hun 

arbejdede som bogholder ved Kommune Kemi i 11 år frem 

til 1984, hvor det blev Daloon der i de følgende 4 år fik glæ-

de af Margits evner som ”talknuser”.

En fagligt spændende periode fulgte i årene 1988-94 hvor hun 

arbejdede på det nystartede Kanal Fyn – som den Fynske 

Bladfond forsøgte at få i luften. Arbejdet var spændende, 

men desværre var økonomien ikke så god at projektet kun-

ne fortsættes, så arbejdet blev forlagt til Ullerslev Kommune 

frem til 1999.

”Hvordan opstod interessen for golf?”.
I 1983 så jeg i TV sammen med min svigerinde en udsen-

delse – hvor Jack Nicolaus var i omspil med Tom Watson – og 

det blev vi så fascinerede af, at vi kontaktede ”Luffe” i  Skt. 

Knuds Golfklub og bestilte nogle træningslektioner (Det 

kunne man gøre dengang selvom man ikke var golfspiller). 

Selvom jeg straks blev grebet af spillet, fik jeg i en lang 

periode ikke spillet så meget som jeg burde, og jeg er måske 

den spiller i klubben der i længst tid ikke var i stand til at 

erhverve mig et egentligt handicap (”stod på hcp.44 i 7 år”!).

I 1994 kom jeg så ind i bestyrelsen i klubben, hvor jeg sad i 

4-5 år, og samtidig hjalp jeg til på kontoret, så da muligheden 

bød sig søgte jeg – og fik – jobbet som forretningsfører i Sct. 

Knuds Golfklub. I årenes løb havde opgaverne jo nået et 

sådant omfang at der nu var tale om en egentlig virksomhed, 

men samtidig var der stadig mulighed for at ”have fingrene 

med i alt hvad der rørte sig i klubben”. Dette, og samarbejdet 

med bestyrelse, medlemmer og gæster gjorde, at jeg har haft 

verdens bedste job.

I 2014 begyndte jeg at spekulere på hvornår tiden var inde 

til pensionering. Jeg var blevet 64 og havde fået 2 dejlige 

børnebørn som jeg gerne ville være lidt mere for. Samtidig 

begyndte jeg at få lidt problemer med fysikken, så jeg af-

talte med bestyrelsen, at jeg ville afslutte regnskabet 2015 

og derfor kunne stoppe per 1.4.2016.

Jeg havde såmænd dårligt fundet mig til rette i min nye 

tilværelse, før Hans Henrik Burkal kontaktede mig og fri-

stede med et deltidsjob i Odense Golfklub.

Hans Henrik og jeg har haft et rigtig godt professionelt for-

hold gennem årene, så jeg sagde ja tak, og nu har jeg en 

rigtig god tilværelse med plads til børnebørn og mig selv, 

men også den tilfredsstillelse det er at arbejde i en god 

organisation, med opgaver som jeg ved jeg kan bestride.

Jeg plejer at sige, at jeg nu har fået et luksusjob 2 dage/uge, 

med de tal der har været en stor og vigtig del af mit faglige liv.

”Hvor længe bliver du ved her i Odense Golfklub?”.
”Det har vi ikke aftalt noget om, så det finder jeg ud af i et 

samspil med bestyrelsen og Hans Henrik”, slutter Margit. 
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I det følgende vil jeg komme med 3 velkendte problemstillinger, som jeg ofte 
møder i min daglige undervisning, og give jer en øvelse til forbedring af hver 
af dem. Øvelserne er beskrevet for en højrehåndsspiller.

Grundsvinget:
1  PROBLEM: 
Eleven overroterer, drejer hovedet for 

meget væk fra bolden og overkroppen 

løftes. Dette resulterer i meget ustabil 

boldkontakt.
2  ØVELSE: ”LUK DET VENSTRE ØJE”
Denne øvelse skal give en større forstå-

else for at holde hovedet i ro samtidig 

med at forhindre en overrotation af 

kroppen samt forebygge et oversving.

Du skal tage din normale opstilling. 

Inden du begynder at svinge køllen til-

bage – skal du lukke dit venstre øje.

Nu skal du svinge så langt tilbage du 

kan uden at du mister bolden af syne. 

Dette vil korte svinget meget af, samtidig 

med du kan mærke kroppen ”spænde” 

op. Dette gøres 2-3 gange hvor du kun 

svinger køllen tilbage. Når du så har fået 

en fornemmelse for hvor du skal stoppe 

dit tilbagesving, kan du begynde at slå til 

bolden med begge øjne åbne.

Øvelsen kan give mere stabil boldkon-

takt og mere længde.

Chipping:
3  PROBLEM:
Eleven oplever meget ustabil boldkon-

takt , ofte bliver bolden ”toppet”, fordi 

håndleddene er for aktive ved impact.

4    ØVELSE: ”FÅ EN TEE OP AT FLYVE” 
Denne øvelse skal give en større for-

ståelse for hvordan håndleddene skal 

arbejde igennem bolden. Og dermed 

opleve mere stabil boldkontakt når du 

chipper.

Tag et 9-jern eller en pw.  Find så et 

område ved indspilsgreen med meget 

kort græs. Placér en bunke tees på jor-

den og få dem til at flyve. Du må gerne 

have fokus på, at håndleddene skal 

være passive i hele svinget.

Når du 3-4 gange i træk har fået en tee 

op at flyve, begynd så at slå til bolde. 

Du skal nu gerne opleve mere stabil 

boldkontakt.

Putting:
5  PROBLEM: 
Eleven rammer bolden meget ustabilt 

og har dermed dårlig længdekontrol 

på sine putts.

6  ØVELSE: ”ELASTIKKERNE” 
Det er meget undervurderet, hvor vig-

tigt det er at ramme bolden stabilt i 

”sweet spot”, når man putter.

Hvis man ikke rammer bolden ensar-

tet er det nærmest umuligt at have 

god længdekontrol.

I denne øvelse skal du bruge 2 stk. 

 almindelige elastikker. Så vikler du 

dem rundt om din putters køllehoved 

som vist på billedet. Der skal kun lige 

være plads til, at du kan ramme 

 bolden uden at ramme elastikkerne.

Nu kan du gå rundt og træne som du 

plejer og få en rigtig god feedback på, 

hvordan du rammer bolden.

TRÆNERTIPS
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Jeg oplever en fantastisk trænings-

kultur i klubben. Medlemmerne er 

meget flittige til at træne på driving 

rangen og indspilsgreenen. Jeg oplever 

dog at de fleste ikke er så flittige til at 

træne på putting green. Putting green 

er for mange blot et stop på vejen til 1. 

tee.

Jeg vil gerne slå et slag for at der kan 

spares rigtig mange slag ved at inve-

stere noget træningstid på putting-

green. Putteren er jo trods alt den 

kølle i vores bag, som slår flest slag.

De fleste af dem jeg snakker med om-

kring denne problemstilling, siger ty-

pisk, at det er kedeligt at træne med 

putteren, det er sjovere at træne med 

driveren.

Derfor kommer jeg her med nogle 

øvelser, som jeg er sikker på, vil for-

bedre din score på banen, samtidig 

med at det kan gøre din puttetræning 

lidt sjovere.

Træner du på putting green?

7  ØVELSE: 
”PUTT TIL KANTEN AF GREEN”
Formålet med denne øvelse er at for-

bedre din længdekontrol hvilket er 

utroligt vigtigt.

Du skal bruge 4-5 bolde og en tee.

Stil dig så med en afstand på 5-6 meter 

fra kanten af green og her sætter du 

teen i jorden. Nu gælder det om at 

putte bolden så tæt på greenkanten 

som muligt, uden at bolden ruller ud 

af green.

Øg hele tiden afstanden til green-

kanten ved at følge kanten rundt med 

et par meter imellem hver bold. Jo 

bedre du er til denne øvelse – jo bedre 

vil din længdekontrol være på banen.

8  ØVELSE: ”RAM EN TEE”
Nu hvor du har fået styr på længde-

kontrollen, så gælder det om at hole 

alle 1-meter puttene.

Du skal bruge 4-5 bolde og 2 stk. tees.

Placer de to tees med en meters mel-

lemrum. Putt så fra den ene tee til den 

anden. Hvis du kan ramme en tee, så 

kan du altid ramme et hul. 

Øvelsen lærer dig at få en meget præ-

cis retning på dine putts og at slå 

bolden med lidt mere kraft og der-

med holde linjen bedre.

9  ØVELSE: ”SPINDELVÆVET”
Den sidste øvelse er en af de bedste 

øvelser som du kan lave på putting 

green.

Du skal bruge 12 stk. tees og en enkelt 

bold.

Placer de 12 tees rundt om et hul. 3 tees 

placeres med en meters mellem i alle 

fire verdenshjørner.

Nu er opgaven at gå med uret rundt og 

få bolden i hul. Får du bolden i hul må 

du gå én tee frem og hver gang du mis-

ser hullet, skal du gå én tee tilbage. Når 

du har får bolden i hul ved den sidste 

1-meter tee, så må du gå ud til 2-meter 

afstanden og forsøge at komme rundt.

Til sidst skal du klare opgaven fra 

3- meteren. Når du har bestået 1-meteren 

kan du ikke ryge tilbage til den, selvom 

du misser på 2-meteren og det samme 

er gældende på 3-meter afstanden.

HUSK: trænertips skal ses som inspiration 
og virker bedst, hvis du kigger forbi til en lektion. 
V i  s es  på t ræn i ngsbanen ,  Morten

Det er blot tre øvelser som skal inspirere dig til at bruge mere tid 
på putting green. Hvis du savner flere øvelser så kom endelig til mig 

og så vil jeg meget gerne give dig flere øvelser og opgaver.
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Skt. 
Hans 
aften 
i Odense Golfklub 
den 23. juni 2017

af Mogens Hüttel

Har René og hans medarbejdere skabt en ny 
og spændende tradition i Odense Golfkub?

I går aftes var vi mere end 80 medlemmer og gæster af med-

lemmer i OGK, der havde sagt ja til Renés tilbud om gratis kyl-

lingepaella i restauranten, hvor vi hyggede os et par timer og 

nød den gode mad sammen med den vin/øl vi dog selv købte. 

Dette blev af mange fulgt op med køb af gode desserter.

Det lød som om arrangementet vil blive gentaget i 2018 og jeg 

hørte, at der var medlemmer, der så vil sørge for, at der til 

næste år også vil blive et bål.

Stor tak til hele restauranten
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MØDENR: 01/2017                  MØDEDATO: 11. oktober 2017                   MØDETID: 19.00                    MØDESLUT: 21:10

INVITEREDE:

Fra Udvalg, klubber og ansatte: Henning Fugl (Turneringsudvalg), Sara Thye (Eliteudvalg), Esben  Hallundbæk Hansen 

(Junior-udvalg), Leif Rasmussen (Sponsorudvalg), Marijke Myhring (Handicapudvalg), Anders Møller Jørgensen (Begynder-

udvalg), Steen Schjødts Hansen (Mandagsseniorer), Lea Bolander Krengel (Onsdagsdamer), Niels Henrik Cappelen,  

(Torsdagsherrer), Bent Th. Jensen (Bjørnebanden),  Ib Voss (Klubkoordinator), Jack Rasmussen (Chef Greenkeeper), Morten 

Beck (Chef Træner) og Hans Henrik Burkal (Golfmanager) 

Fra Bestyrelsen: Tina Maria Lund Kristensen, Mogens Hüttel, Lars Rex, Sara Thye, Jan Hansen og Peter Enevold

AFBUD: Bent. Th. Jensen, Ib Voss og Marijke Myhring

Årets møde 
med udvalg, klubber i klubben, ansatte og bestyrelsen

Formålet med dette møde er, at alle 

deltagerne får lejlighed til at høre 

mere om hvordan sæsonen 2017 er 

gået, samt se frem mod planer for 

fremtiden og især 2018. 

Velkommen og kort præsentation af 
deltagerne 
TMLK bød velkommen til dette møde 

som er et af årets vigtigste, hvor den 

gensidige information er i højsædet, og 

hvor ønsker for fremtiden kan luftes.

Bent Th. har meldt afbud grundet syg-

dom og Marijke er i Holland.

For Kaj Åge er i stedet mødt Steen 

Schjødts, som nyvalgt hos mandags-

seniorerne.

Mødedeltagerne præsenterede sig kort 

efterfølgende.

Kort orientering fra de enkelte ud-
valg/klubber
a.  Hvordan har udvalget fungeret i 2017 og 

hvad kan man tænke at ændre til 2018?

b.  Hvad kan udvalgene/klubber i klubben 

gøre for klubben og medlemmerne?

c.  Hvordan kan samarbejdet mellem udval-

gene/klubber i klubben og bestyrelse 

blive bedst muligt?

d.  Andet de enkelte har på hjertet og gerne 

vil byde ind med.

NIELS HENRIK CAPPELEN 
torsdagsherrerne:

Der er ikke sket de store ændringer i 

sæsonen.  

Til årets 16:08 blev der kollektivt samlet 

kr. 8.900,- ind til Kræftens Bekæmpelses 

landsindsamling ”Støt Kuglerne”.

Der har over året været en vigende 

deltagelse i torsdagsherrernes turne-

ringer, hvilket man ikke har noget 

entydigt svar på. Udvalget evaluerer 

senere sæsonen.

HENNING FUGL 
turneringsudvalget:

Søgningen til åbnings- og afslutnings-

turnering, samt Holte Vinlager har 

fortsat stabil deltagelse, mens enkelte 

turneringer har måttet aflyses.

Jubilæumsugen blev en stor fiasko, 

både hvad angår planlagte turneringer 

og jubilæumsfesten.

Der har været rundsendt en under-

søgelse af, hvorledes medlemmerne 

forholder sig til klubbens turneringer  

– der er indgået ca. 160 svar og disse vil 

blive evalueret af turneringsudvalget 

på førstkommende møde.

Udvalget har inddraget cheftræner, re-

stauratør og Ole fra shoppen i arbejdet 

omkring turneringer.

En stor tak til Albani, Restaurant og 

Shop for det flotte afslutningsarrange-

ment, der blev afholdt i greenkeeper 

gården i anledning af klubbens 90-års 

jubilæum.

Baneservice vil blive mere målrettet 

de dage hvor klubber-i-klubben ikke 

spiller, således at den primære opgave 

bliver at fremme flowet på banen.
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STEEN SCHJØDTS HANSEN 
mandagsseniorerne:

Der er kommet en række nye medlem-

mer i bestyrelsen, og udskiftningen er 

sket ganske glidende og uden gnidnin-

ger.

Der efterlyses fortrinsret til flere 

starttider om mandagen.

Der arbejdes med løsning af, hvorledes 

man i 2018 håndterer indbetalinger af 

kontanter i banken – måske man skal 

afsøge ny bankforbindelse.

Seniorerne kunne godt bruge nogle 

flere sponsorer.

Steen efterspørger nyt om resulta-

terne fra seneste Café møde. Forman-

den svarede, at der vil senere komme 

noget herfra.

ESBEN HALLUNDBÆK HANSEN 
juniorudvalget:

Der har hen over året været tilgang af 

juniorer fra andre fynske klubber.

Juniorafdelingen er af DGU blevet ho-

noreret for stor svarprocent i en spør-

geskemaundersøgelse.

Der er masser af aktiviteter for junio-

rerne fra de yngste til de ældste, og alt 

foregår i bedste samarbejdsform med 

stor opbakning til arrangementerne.

Juniorernes Facebook gruppe har del-

tagelse af 135 og gruppen har i årets løb 

tjent penge ved at sælge lodsedler.

Klubben har i alt haft mere end 200 

starter og der er skabt mange gode re-

sultater.

Der arbejdes med nye turneringer i 

2018 og der er begrundet håb om at 

Odense Golfklub i april 18 bliver vært 

for en 54 hullers Rangliste turnering 

for landets bedste juniorer.

Der er i lørdags nedsat et nyt junior-

udvalg med 7 medlemmer

Er blevet bedt om – på DGU’s lands-

seminar – at lave en workshop med 

baggrund i den succes klubben har i 

sin juniorafdeling.

LEA BOLANDER 
onsdagsdamerne:

Har været hos kaninerne og agiteret 

for deltagelse i onsdagsdamerne.

Der er tanker om en match mod tors-

dagsherrerne.

Golfmedley på Holluf Park blev en suc-

ces og man vil gentage denne i 2018.

Der har været stor tilslutning til Pink 

Cup.

Der var til årsafslutningen en god dia-

log med deltagerne, som nu her i efter-

året giver anledning til afvikling af et 

dialogmøde med damerne.

Damerne har stor ros til restauratøren 

både hvad angår priser og udbud.

Har et ønske om, at damerne kan gøre 

brug af MobilePay.
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LEIF RASMUSSEN
sponsorudvalget:

Efterlyser flere medlemmer til udval-

get, da dette for nuværende kun be-

står af 4 medlemmer. Skulle der være 

nogen, som kender nogen, så er disse 

mere end velkomne.

Budgettet for 2017 forventes at holde 

og der skal i 2018 arbejdes for søgning 

af nye samarbejdspartnere, da en 

række af disse har meldt fra i 2018.

GOLF-TV i forhallen og P-skiltene er 

populære tillige med annoncering i 

Årsmagasinet.

Sponsorudvalgets fredagsturnering 

– første fredag i måneden fra og med 

april – har desværre ikke den store søg-

ning, men der kunne måske samarbej-

des med øvrige udvalgs sponsorer, så 

disse kunne involveres og disses spon-

sorater løftes over til klubben i ekstra 

sponsorat.

Orienterede om ideen med sponsor-

folder indeholdende alle udvalg. Dette  

vil have en samlet omkostning på 10-

15.000,- kroner og være professionelt 

udformet og produceret, således den 

kan anvendes i.f.m. sponsorsøgning 

– der bliver plads til alle relevante om 

de måtte have lyst, at være med deri. 

Efter drøftelserne på mødet vil der 

blive arbejdet videre med ideen.

ANDERS MØLLER JØRGENSEN 
begynderudvalget:

Der mangler handicapspillere som 

hjælpere til begynderne udenfor tirs-

dagsmatcherne og særligt for de nye 

der ikke har et netværk i klubben. Til 

at hjælpe disse foreslås at hver klub-i-

klubben finder 5 medlemmer der kun-

ne påtage sig denne (vigtige) opgave.

Er meget positive over for et samar-

bejde omkring sponsorater.

Ønsker også en løsning på MobilePay 

for håndtering af kontanterne.

Ønsker sekretariatet skal følge op over 

for begynderne med en mail efter hen-

holdsvis 1 og 3 måneders medlemskab.

Der er planer om, at droppe formid-

dagsdelen af tirsdagsmatcherne, idet 

man undgår at ”de samme spiller med 

de samme”.

Fra næste sæson planlægges med 

flere rækker – så det ikke er de samme 

der vinder hver gang.

Stor tilslutning til Årsafslutning.

SARA THYE
eliteudvalget:

Det har været et godt år med en rigtig 

bred trup af spillere til såvel træning 

som turneringer.

Elitespillerne er gode til at hjælpe ved 

afvikling af træning for de yngre.

Elitespillerne afviklede et tilfredsstil-

lende Bingo arrangement.

Resultatmæssigt er det gået godt for 

alle holdene, og endelig lykkedes det 

for 1. herrehold at rykke op.

Er glade for samarbejdet med udval-

gets sponsor ”infowise”.

Der har i løbet af året været lidt skær-

mydsler nogle få spillere imellem, og 

disse har udvalget løst løbende ganske 

tilfredsstillende.
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HANS HENRIK BURKAL 
på vegne af Marijke Myhring

handicapudvalget:

Et stille og roligt år med få manuelle 

reguleringer af handicap – begrundet 

i medlemmets fysiske skavanker.

Årsreguleringer i Golfboks kører nu 

uproblematisk og giver kun anledning 

til meget få henvendelser fra medlem-

mer for en forklaring af, hvorfor og 

hvordan reguleringen sker.

HANS HENRIK BURKAL 
på vegne af Bent Th. Jensen

bjørnebanden:

Det har været et godt år, hvor man i 

gruppen nu har fjernet tidligere han-

dicapbegrænsning – HCP 24 – for del-

tagelse, hvilket der er taget godt imod, 

og det fortsætter året ud.

Nye ”medlemmer” optages fortsat ef-

ter anmodning.

HANS HENRIK BURKAL 
golfmanager:

Udvalgene og klubber-i-klubben anmo-

des inden længe om datoer for opstart, 

afslutning og andre aktiviteter for ud-

arbejdelse af samlet aktivitetskalender 

for klubben.

Fortrinsret til spilletider fortsætter 

uændret i 2018 for alle.

Hestehaven nu Hollufgårds Allé bliver 

ikke tilsluttet Søndre Hospitalsvej, da 

projektet nu løber op i 2,5 millioner, 

hvilket Odense Kommune ikke vil ofre.

Stiften Golf Cup 2017 er nu evalueret 

og der arbejdes hen mod en afvikling i 

2018, hvor enkelte ting søges forbedret.

Der er blandt rigtig mange udtrykt 

meget stor tilfredshed med vor 2 nye 

forpagtere René og Ole.

Afskaffelse af årsmærker til bagmær-

ker drøftes for tiden og bestyrelsen 

tager endelig beslutning senere.

Lover at arbejde for en løsning med 

MobilePay og vil drøfte dette med vores 

bank.

KORT ORIENTERING 
fra Morten Buus Beck, chefpro:

På træningssiden har der været stor 

opbakning fra alle sider til den tilbudte 

træning via hold- og individuel træning, 

og 10-turskort er fortsat en succes.

Sidste halvdel af sæsonen har budt på 

lidt udfordringer rent træningsmæs-

sigt og ser med spænding frem til den 

nye sæson.

Har en rigtig god dialog med kanin- og 

juniorudvalget omkring træningen.

Opfordrer klubber-i-klubben til, at   

 ”levere” 5 spillere, der kan tage sig af 

begynderne for en runde golf på Pile-

banen – udenfor tirsdagene.

JACK BERLIN RASMUSSEN 
– chefgreenkeeper:

Fin sæson – hvor vejret har været op-

timalt for pasning af banen – fraset de 

ekstra våde perioder.

Det har været lettere i år at passe ba-

nen, da golfspillerne mange dage har 

været senere ude på banen end tidli-

gere år; dvs. typisk først er gået ud 

efter kl 8.

Der har været enkelte episoder med 

golfspillerne, og disse er løst i minde-

lighed.

Deltager meget gerne i afslutninger, 

hvor spillerne er samlet i andre sam-

menhænge – for orientering om drift 

af banen.

Fremtidig strategi og mødeplaner 
Cafemødet afvikles 30. november og 

invitation rundsendes i løbet af må-

neden.

TMLK takkede for en god aften.

Referat:

Mogens Hüttel og Hans Henrik Burkal.
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På grund af Odense Golfklubs placering i byen – med fri og 

uhindret adgang til arealet – har vi tidligere fået stjålet 

bolde, og desværre også oplevet at vore el-vogne er blevet 

ødelagt og kørt med; men VAND?

Det havde vi vel aldrig forestillet os kunne ske!

Som alle vel ved, har vi på området monteret kameraer der 

automatisk tænder, når der i nattens mørke er bevægelse 

omkring klubhuset. ”De fleste gange er det blot bevægelse 

fra et dyr”, så sædvanligvis er det en ”kedelig udsendelse” 

der ses på monitoren, når der er tegn på, at noget er hændt 

i nattens løb.

Denne gang var det dog en meget anderledes oplevelse.
En bil med trailer, hvorpå der står en stor, tom beholder  

– bakker op til hjørnet ved bagrummet, og en herre – åben-

lyst lokalkendt – finder udtaget til vand, og henter fra sit 

bagage rum en tydligt helt ny haveslange (plastikstrips må 

klippes op), der korrekt kan monteres på udtaget, og på-

fyldning begynder.

Stod herren så og iagttog processen? Nej, nej fra bilens 

bagsæde hentes en golfkølle! Og det ses, at lyset nu tændes 

ved den overdækkede del af rangen. Der hentes bolde, og 

tiden fordrives med at slå disse. Det er  ikke muligt at se, 

hvor godt der rammes, men på et tidspunkt (vandet løber 

jo ikke så hurtigt gennem den lille haveslange) bliver det 

alligevel lidt køligt, så der hentes en jakke i bilen, så prak-

sis på rangen kan gennemføres!

Da beholderen er fyldt helt op, pakkes udstyret sammen, 

og vi kan kun gisne om hvortil vandet er kørt og hvad det 

skal anvendes til? Taler vi om et beløb under 100 kr.? Og er 

der virkelig én, der vil gøre sig selv til tyv for et sådant 

beløb?

VAND
TYV!

af Hans Henrik Burkal og Mogens Hüttel
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VI UDFØRER ALLE FORMER FOR ENTREPRISEOPGAVER
• Døre/ Vinduer og Ovenlys
• Ombygning/ Renovering
• Tagløsninger
• Specialglas/ Thermoruder
• Serviceopgaver
• Fagentrepriser/ Hovedentreprise
• Murer

Tømrermester Heide har med sin store erfaring, et stabilt grundlag for at udføre opgaver 
både for private samt erhverv/offentlige, på alle niveauer.
Der lægges stor vægt på kvalitet og håndværksmæssigt høj standard samt at arbejdet 
bliver udført til tiden. 

Tilfredse kunder er kort og godt firmaets fundament.

Tømrermester Heide - Tlf. 66 16 01 01 

www.heide-aps.dk

Golf Plaisir takker de mange 
medlemmer af Odense Golfklub, 
som har rejst med os gennem årene, 
og ønsker en god golfsæson 2018
Bestil din næste golfrejse på www.golfplaisir.dk 
eller ring på 35 20 19 19

11 på stimpen
Du�  af havet11 på stimpen
Du�  af havet11 på stimpen

Roligt svingDu�  af havet
Roligt svingDu�  af havet

Birdie chanceRoligt sving
Birdie chanceRoligt sving



SAMARBEJDS   PARTNERE

MURERMESTER
TORBEN E. LARSEN

65 95 84 65   20 48 25 65
www.murertel.dk
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SAMARBEJDS   PARTNERE

ODENSE

CVR. 20 93 77 93

 Aut. Kloakmestre · Entreprenører

Tlf. 66 114 114

logo.pdf   1   02/02/17   10.48
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Venskab på tværs af landegrænser  
– Mogens Therkildsen

af Mogens Hüttel

En augustdag i klubben, hvor jeg var turneringsleder, 

 myldrer der en gruppe mænd ind i Odense Golfklub, og det 

eneste kendte ansigt var Mogens Therkildsen (tidligere 

målmand på såvel OB´s fodboldhold som landsholdet). Jeg 

måtte  naturligvis have noget at vide om baggrunden for 

mændenes tilstedeværelse i klubben.

Men først lidt om Mogens – der er årgang 1940 – og natura-

liseret fynbo siden 7-års alderen, hvor faderen som Mejeri-

bestyrer flyttede til Vejle-Allested.

Tro det eller ej, men Mogens der kom fra det jyske, anede 

ikke hvad det ville sige ”at spille fobold”, men det fik han 

da i den grad lært. Karrieren gik fra ynglingetiden i OB til 

en flot  divisions- og landsholdskarriere.

Er egentlig bankuddannet, men har været lærer på flere 

skoler efter at have gennemført den nødvendige 5-årige 

læreruddannelse. En lærerinde på Højby Skole – hvor 

 Mogens‘ kone var sekretær – inspirerede til et jobskift til 

Tyskland, hvor han og familien opholdt sig i perioden 1973-

88. Her arbejdede han på det danske mindretals skole 

 Gottorpskolen i Schleswig. Efter hjemkomsten til Danmark 

var det Dalumskolen, der nød godt af lærerevnerne frem 

til pensioneringen.

Hvorfor golf?
Som for så mange andre topidrætsmænd begyndte der at 

optræde knæproblemer, og da Odense Golfklub i 1996 

 havde et godt begynder tilbud over en weekend (til en billig 

penge!) blev det til indmeldelse det år. ”Det har jeg aldrig 

fortrudt”.

På trods af en velkendt frustrerende begyndertid med 

mange dårlige slag, blev jeg hurtigt grebet af golfen og det 

tilhørende sociale miljø, og nu er det sammen med ”bjør-

nene” at jeg tilbringer megen tid på banen. Er dog også glad 

for at spille på Pilebanen, som jo også er en rigtig golfbane.

Hvad er så baggrunden for den gruppe vi  
i dag ser komme på besøg i Odense Golfklub?
En gammel ven fra OB tiden – Carsten Christiansen – etable-

rede sig med et shipping firma i England og fandt, at det 

burde være muligt at etablere venskaber på tværs af lande-

grænser, så han inviterede gamle fodboldvenner fra Odense 

til at komme til Bristol i 2004, hvor vi var 6 der deltog på 

rejsen og det blev besluttet, at vi skulle ses på skift hvert 2. 

år.

I 2016 var vi en flok fra såvel OKS som OB der drog til Grimsby 

og spillede fodbold, og hvorfor der kun skulle gå 1 år til 

næste samling ved jeg dårligt; men i august 2017 var der 

8 gæster fra England, der sammen med 9 danskere skulle 

spille golf i Odense Golfklub. Selvom vejret ikke var med 

os alle dagene, så havde vi 3 herlige dage med 2 x golf, 

socialt samvær i OB, på kineserrestaurant, Ryans Pub og 

ikke mindst et pragtfuldt måltid i Odense Golfklubs re-

staurant.

I 2019 håber vi at det er muligt at komme til at spille golf 

på én af de gode baner i Irland, slutter Mogens Therkildsen.
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Hunderupgade 2   •   5230 Odense M   •   +45 63 11 43 11   •   knudsensgaard.dk   •   #knudsensgaard

Smagfulde oplevelser
Åbn døren til en charmerende 
oplevelse på Knudsens Gaard.  

Her får I forkælelse for alle 
sanser i vores hyggelige  

restaurant. 

Vi har kælet for menuen, der kun 
består af de lækreste råvarer, så I 
kan læne jer tilbage og bare nyde 
både til frokost, middag og fest.

A La Carte
Vores a la carte-kort varierer efter 
sæson, bl.a. med lokale råvarer fra 
de fynske producenter. På kortet 

finder I altid retter med frisk-
fangede fisk, lækkert smørrebrød  

og hjemmebagt brød.

Frokostanretning 
Med fynske fristelser

225,-

Aftenmenu 
2 retter fra

298,-

Selskab
Eksempler på selskabsmenu

Røget Hindsholmlaks
Med rygeostcreme, rimmet  
agurk og rugbrødscrunch

Persillestegt kalvemørbrad
På balsamicosauce med  

soltørrede tomater

Fransk chokoladekage
Med passionsfrugtsauce og  

vaniljeparfait

3 retter fra
425,-

•
Restauranten er åben for alle  

– både til frokost og aften
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Beatyourage
Vi har 2 baner i Odense Golfklub: Holluf Park og Pilebanen.
I 2017 er der tale om 2 spillere, der har „slået deres egen alder 
i slag på banen“

 Pilebanen
Aage Lars Jensen 

(86 år)

1 runde
(75 slag)

 Pilebanen
Max Enggaard 

(76 år)

1 runde
(74 slag)

 Pilebanen
Ove Frandsen 

(72 år)

1 runde
(69 slag)
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VI STØTTER OP OM ODENSE GOLFKLUB
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af Hans Henrik Burkal

Vigtig viden, 
ligegyldig info!

Primo januar i 2015, 2016, 2017 og 2018 – værdierne på 

siderne af / angiver tallene for henholdsvis 2014 / 2015 

/ 2016 / 2017 - er trukket nedenstående statistiske op-

lysninger ud af Golfbox – så er det op til læseren om man 

vil betragte det som ”Vigtig Viden eller Ligegyldig info”.

Ud af et medlemstal på 1251/1232/1169/1077 – de som i 

Golfbox er registreret som ”aktive medlemmer” pr. 1. 

januar respektive år – kan udledes, at gennemsnitsal-

deren er på 55,7/55,5/56,3/57,1 år – kvinderne fordeler sig 

med 381/373/35/324 medlemmer og en gennemsnitsal-

der på 61,2/61,0/61,5/62,7 år og mændene med 

870/859/818/753 medlemmer og en gennemsnitsalder 

på 61,2/53,2/54,0/54,7 år.

Det gennemsnitlige handicap er på 23,6/24,2/23,4 – kvin-

derne 29,5/30,2/28,9/28,1 og mændene 21,0/21,6/21,0/21,3.

I løbet årene 2005 til og med 2017, har der været ind- og udmeldelser, som vist i skemaet nedenfor.

ÅR IND/UD ÅR IND/UD

2005 115 / 78 2011 119 / 164

2006 91 / 90 2012 185 / 195

2007 174 / 79 2013 225 / 334

2008 141 / 110 2014 257 / 163

2009 187 / 96 2015 178 / 199

2010 178 / 116 2016 131 / 177

2017 114 / 239
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POSTNUMMER ANTAL MEDLEMMER

2000 ///1

2400 1/0/0

2600 1/0/0

2720 1/1/0

2800 1/1/1

4200 ///1

5000 224/219/220/205

5200 10/7/7/6

5210 56/51/49/42

5220 175/183/180/162

5230 165/166/158/148

5240 43/47/45/41

5250 90/93/83/75

5260 229/226/209/206

5270 39/33/31/32

5290 7/7/5/4

5300 30/33/31/17

5320 25/23/22/22

5330 23/23/22/19

5350 1/1/1/0

5370 4/4/4/2

5390 1/1/1/0

5450 7/3/4/4

5462 2/2/2/3

5463 1/0/1/1

5471 6/7/5/4

5491 1/1/1/0

5492 6/6/6/2

5500 8/8/1/2

POSTNUMMER ANTAL MEDLEMMER

5540 0/0/5/4

5550 16/13/13/11

5560 6/3/4/4

5580 2/3/1/1

5600 1/1/1/1

5610 0/0/1/1

5620 2/1/0/0

5672 2/1/0/4

5690 7/4/1/5

5700 3/2/2/3

5750 7/5/4/4

5762 0/0/1/1

5772 3/6/5/5

5792 32/34/30/28

5800 7/6/6/5

5865 ///2

5881 0/0/1/1

5884 ///1

6000 2/2/2/2

6200 1/0/0/0

6400 ///1

6880 1/1/0/0

7000 1/1/0/0

7100 0/0/1/0

8000 ///1

8200 ///1

8240 ///1

9850 1/1/0/0

Hvor kommer de 1251/1232/1169/1077 medlemmer så fra, og her sorteres ud fra postnummer.

I 2013 reserverede 1.098 af klubbens medlemmer i 

alt 22.476 spilletider, og medlemmet med flest tider, 

havde 121 bookinger. Dette giver et gennemsnit på 

20,5 tider pr. medlem.

I 2014 reserverede 1.164 af klubbens medlemmer i 

alt 29.662 spilletider, og medlemmet med flest tider, 

havde 119 bookinger. Dette giver et gennemsnit på 

25,5 tider pr. medlem.

I 2015 reserverede 1125 af klubbens medlemmer i alt 

24.354 spilletider, og medlemmet med flest tider, 

havde 119 bookinger. Dette giver et gennemsnit på 

21,6 tider pr. medlem.

I 2016 reserverede 1084 af klubbens medlemmer i alt 

23.733 spilletider, og medlemmet med flest tider, 

havde 120 bookinger. Dette giver et gennemsnit på 

21,9 tider pr. medlem.

I 2017 reserverede 1044 af klubbens medlemmer i 

alt 19.811 spilletider, og de 2 medlemmer med flest 

tider, havde 95 bookinger. Dette giver et gennemsnit 

på 19 tider pr. medlem.

Lidt tal fra tidsbestillingen:
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MANDAG tirsDAG onsDAG torsDAG

Mandagsseniorerne
af Kaj Aage Hansen

Forårstur til  

Gut Apeldör
Igen i 2017 var vi i Gut Apeldör på 

 vores forårstur med 72 deltagere i 

nogenlunde vejr – som meteoro-

logerne vil sige det – overskyet med 

lidt regn, svag brise og sol. 

I år var der flere, der tog mandagen 

med og forlængede turen med en dag, 

for ikke at skulle så tidligt hjemmefra 

om tirsdagen. Udvalget har så mulig-

hed for at sende de personer, der er 

kommet om mandagen, først ud.

Igen nogle rigtige gode dage, hvor del-

tagerne hyggede sig sammen og der 

blev talt golf og meget andet over en 

enkelt øl eller to – ud på de sene natte-

timer.

Turen til Gut Apeldör er så stor en suc-

ces, at den gentages i 2018 og den er 

allerede fuldtegnet med 74 deltagere.

Kvartalsafslutningen 29. maj

Her deltog 136 spillere og vinderne af kvartalsafslutnin-

gen ses med præmie fra Restauranten:
Palle Myggenfordt, Erik Frimuth, Anni Sander Pedersen, 

Ib Moeslund 

Mandagsseniorernes tilslutning i turneringerne 
har igen været stor på trods af, at vejret ikke har 
været for godt på grund af den meget regn, vi 
har fået i 2017. Der er registreret 237 deltagere, 
der har spillet på Holluf Park og Pilebanen. Der 
er også utrolig stor tilslutning til vores kvar-
talsafslutninger.
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Kvartalsafslutningen 8. aug.

Ved Kvartalsafslutningen deltog der 136 i Texas Scramble og spisning. Karen 

Marie Uller og Hanne Philip samt Søren Nybro Sørensen og Steen Thistrup blev 

vindere af Nielsens meget fine præmier.

Aflyst måtte vi meddele for andet år i træk til vores afsluttende Texas Scramble 

ved årsafslutningen. Fra morgenstunden regnede det så meget, at Holluf Park 

igen stod under vand, og det var umuligt at gennemføre vores holdturnering. 

Flere mandagsturneringer burde måske også have været aflyst på grund af vand 

på banen. Flot at deltagerne har taget det så fint.

Næsten alle der var tilmeldt til Texas 

Scramble og spisning var mødt til 

aftenens arrangement.

En stor tak til alle vores sponsorer 

ved vores afslutninger. Aftenens me-

get fine præmier blev der trukket lod 

om.

Kampen om at blive Årets golfer blev først afgjort i sidste spillerunde, hvor vin-

derne blev:

1. Susi Larsen  

2. Walther Richter 

3. Kaj Aage Hansen

Der blev også præsenteret et nyt udvalg. 

Vibeke Bechtold – Vivi Biermann – Ejgil Juul Nielsen – Steen Schjødts Hansen.

Aftenen blev afslutet med, at alle fik 3 af mandagsseniorernes logobolde og en 

fl.vin med hjem.

Jeg vil her igennem sige tak til alle for den støtte, der er vist mig igennem de 13 år, 

jeg har siddet i udvalget som medlem og formand.

Pilebanen 

blev vundet af 

Ellen Thobo-Carlsen
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manDAG onsDAGtirsDAG

Når man ser tilbage på golfåret 2017, er det, man nok 

bedst husker det meget våde efterår med flere baneluk-

ninger, inden sæsonen var helt slut. Men det skal nu ikke 

overskygge et ellers godt golfår, som vi på begynder-

området startede allerede den 28. marts med såvel tur-

nering som et efterfølgende møde om aftenen. Her blev 

der orienteret om programmet for den kommende sæson, 

og vi havde besøg af både klubformanden og chefgreen-

keeperen. Et ret godt besøgt arrangement hvor vi var 42 

personer om aftenen.

Grundstenen i begynderarrangementerne er tirsdags-

turneringerne – i 2017 har vi haft 27, hvoraf den ene var 

en shortgame-turnering. Deltagerantallet har naturligvis 

varieret hen over året, men med et maximalt antal på 56 

deltagere i september. I alt har der ved tirsdagsturnerin-

gerne deltaget 123 forskellige spillere hen over året. I 

forbindelse med månedsafslutningerne har vi tilstræbt 

at lave turneringen som gunstart, bl.a. for at vi efter-

følgende kunne samles til en fælles spisning og overræk-

kelse af præmierne for den forgangne måned. Ved afslut-

ningerne har vi desuden, som supplement til begyndernes 

regelundervisning, haft en regelquiz. Desuden har vi haft 

besøg af Mogens Hüttel, der har underholdt med lidt af 

hvert om livet i golfklubben samt sidst på sæsonen besøg 

af repræsentanter for herre- og dameklubben for at for-

tælle om mulighederne efter kanintiden.

Ud over tirsdagsturneringerne har der været afholdt 2 

kanin/handicapturneringer, der er afviklet på Holluf Park 

som en foursometurnering, hvor en kanin sættes 

 sammen med en handicapspiller. Dette giver nye 

spillere mulighed for at prøve ”den store bane” 

sammen med en handicapspiller, men desvær-

re har tilslutningen til disse turneringer ikke 

været overvældende i 2017. Men fra udval-

gets side skal der lyde en stor opfordring 

til alle kaniner – helt uanset handicap   

– om at deltage i disse turneringer i 2018.

Et yderligere tiltag for nye spillere er Klub 37, der foregår 

i weekenderne og tilrettelægges af trænerne. Der startes 

med lidt instruktion i en af spillets facetter og fortsættes 

med en Texas Scramble på Pilebanen. Der har været af-

holdt 10 turneringer og tilslutningen har været stor, især 

lige efter golfens dag, idet også spillere, der endnu ikke 

har bestået baneprøven, har kunnet deltage. Dette i 

 modsætning til tirsdagsturneringerne, der forudsætter 

at baneprøven er bestået.

For yderligere at imødekomme ønsket fra nye spillere, 

der ikke har bestået baneprøve, men gerne vil ud at prø-

ve banen og ”spille rigtigt”, åbnede vi for den mulighed 

i en periode i foråret, hvor der var mange nye prøvemed-

lemmer: Begynderudvalget og lidt flere handicapspillere 

stillede sig til rådighed for at gå en runde på Pilebanen 

med et eller to prøvemedlemmer. Undervejs blev der 

snakket om klubben, regler, etikette mv. alt sammen en 

god forberedelse til en senere baneprøve og efterfølgen-

de deltagelse i tirsdagsturneringerne.

Udvalget vil i samarbejde med klubben forsøge at videre-

føre dette tiltag i 2018 med hjælp fra medlemmerne i de 

forskellige klubber i klubben.

2017
Begynderudvalget

af Poul Henning Knudsen

Klar til gunstart i august

torsDAG
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Ud over at spille på vores egen bane har alle kaniner 

mulighed for at deltage i 12-kaninturneringer med de 

øvrige fynske klubber og for kaniner med handicap 

under 42 også mulighed for at deltage i såkaldte super-

kaninturneringer, hvor der spilles hulspil over 18 hul-

ler. En god mulighed for at lære såvel andre fynske 

baner som andre spillere at kende – helt gratis.

En tradition i kaninklubben er udvælgelsen af årets 

kanin og handicapspiller, hvilket sker i forbindelse med 

årsafslutningen. Det er en hæder, man ikke kan spille 

sig til, men gøre sig fortjent til blandt andet på bag-

grund af indstilling til spillet, samt væremåde såvel på 

som udenfor banen:

Som årets kanin er valgt Bettina Erhardtsen 

Som årets handicapspiller er valgt Kurt Kjærulf Vester.

En anden udmærkelse, som man til gengæld skal spil-

le sig til, og som er nyt på begynderområdet er Order of 

Merrit. Men da deltagersammensætningen i begynder-

turneringerne er lidt anderledes end klubberne i klub-

ben, har vi ud fra listen valgt at udnævne 3 vindere: 

Den mest vindende spiller med flest points Dan Tindø. 

Den bedst placerede spiller, der var kanin da sæsonen 

sluttede, Lisbeth Toft Jensen. 

Den spiller, der har deltaget i de fleste tællende turne-

ringer – ja faktisk i dem alle – Birgit Diabelez.

Men hvad så i 2018? Måske ikke de store ændringer, men:

 

Vi vil prøve at gøre noget mere for de helt nye medlem-

mer, der endnu ikke har bestået baneprøve, evt. i form 

af en mentorordning el. lign. 

Have gunstart ved alle månedsafslutninger, bl.a. for at 

forbedre de sociale relationer mellem såvel kaninerne 

som de nuværende handicapspillere. 

Få vore superkaniner mere ud på Holluf Park, så de er 

mere forberedte på superkaninturneringerne med de 

andre fynske klubber, og for at lette overgangen til evt. 

deltagelse i klubberne i klubben efterfølgende.

Birgit Diabelez, 
der har deltaget i alle 

tirsdagsturneringerne

Årets handicapspiller 
Kurt Kjærulf Vester

Årets kanin: 
Bettina Erhardtsen

Vinderne af kanin/
handicapturneringen 

i juni Ulla Klein og Egon Pløger

Sponsorer:
Uden sponsorer 

– mindre golf, så en stor 
tak til årets sponsorer:

Midtfyns Bryghus

Rema 1000, Seden

Wendorff

Nykredit

M.Clausen

Klubbens golfshop

Klubbens restaurant
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Kort om 
onsdagsdamerne

af Lea Bolander Krengel

manDAG tirsDAG onsDAG torsDAG

Der er blevet brugt tid på turneringsplan, sponsorer, o.m.a. og så 
startede vi d. 5. april i år med vores første match og månedssamling. 

Der har i år været et stabilt antal damer på banen. Dvs. 

at det er det samme som sidste år – om end det ikke er 

så mange. Vi er glade for dem, som er her. 

Sidste år har der været 96 unikke damer på banen – i 

år 86 damer.  

Der har været 6 sponsorturneringer. 
Mange tak til sponsorerne – det er noget vi sætter meget 

stor pris på, og fantastisk at vi kan få så god opbakning 

igen i år.

Pink Cup var i år kommet tilbage til onsdagsdamerne, 

og det er vi mange som er glade for. Vi har samlet om-

kring 13.000 kr. sammen, som vi sendte videre – hver 

en krone er godt givet ud. 

Hulspil stod Ingelise for i år, hvilket vi er mange spil-

lere som sætter stor pris på. 

Jubilæumsmatch har vi også spillet i år. Der spillede vi 

en medley, som vi – rundt omkring – kunne fornemme, 

havde været en stor og sjov oplevelse for mange. 

Denne matchform er noget, som vi vil gemme og mu-

ligvis bruge fremadrettet. 

Der er også i år blevet holdt statistik med antallet af 

birdies, hvor der hver onsdag er blevet talt birdies 

 sammen. Vi ved, der også er blevet lavet nogle eagles 

derude, så det kunne være man snart skulle begynde 

at tælle dem også. Flot gjort af alle jer.  

Vi vil gerne slå et slag for vores facebook gruppe som 

hedder ”odense golfklub onsdagsdamer” – alle er 

 velkomne til at bruge den. Her kan der lægges billeder 

og alt muligt andet ind. Vi er glade for at se, at nogle 

bruger den, men den kan bruges meget mere.

Vi har hørt, at Onsdagsdamerne er nogle lukkede kliker, 

og at vi ikke lukker igennem om onsdagen. Det håber 

vi ikke er rigtigt, og vi vil hermed opfordre alle til at 

lukke nye damer ind i vores bolde og „luk igennem, når 

der er hul foran“.

Kontakt gerne Komiteen ved spørgsmål – vores kontak-

toplysninger står på hjemmesiden

Mange tak for en rigtig god sæson alle Onsdagsdamer 
og vi håber at se jer alle og mange flere til sæson 2018. 

Med venlig hilsen

OnsdagsdameKomiteen

nye sponsorer
Heiko Stumbeck 

Haire Care på Dalumvej.

nuværende sponsorer
Fyns Trykluft v. Mona Skaarup 

Fyens Stillads 
Nielsens 

Bjerg Iversen 
Holst Sko

Kaffe og The Huset
ProGolf.

Endvidere har vi fået præmier fra 
Ingelise Guldsteen 

Susi’s fødselsdag
Birthe Milwertz.
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Nørregade 52, 5000 OdeNse C, Tlf: 66 12 51 52

PrOdUCeNTeN
oste & specialiteter

Serveringsklar hyggeanretning
skære ost
Hjemmelavet hvidløgsost
Blå ost, ananas ost, Brie
Krydder ost
2 slags kiks

Serveringsklar ialt kr.395.-
Ved afhentning i butikken.
rækker til 8-10 kuverter.

Serveringsklar hyggeanretning
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af Niels Henrik Cappelen

manDAG tirsDAG torsDAGonsDAG

Afslutningsfest 16. august 20174
Sæsonens store afsluttende match havde 89 deltagere. Vejret var ret fint, dog blæste det en del. Det medvirkede til meget lave hold-resultater. Vinder-scoren var den mindste i 20 år. 2 hold mestrede dog forholdene no-genlunde. Og så var der et stort spring ned til de efterfølgende hold. Mange ærgrede sig 

noget bagefter – ’havde vi blot vidst, hvor tæt vi var på præmierækken, så havde vi holdt næsen i sporet’. Det kender vi alle sammen, når runden ikke kører, så slappes lidt af hen imod slutningen af runden.  Morale: giv aldrig op!

Det glade vinderhold ved præmieoverrækkelsen. 

Præmierækken for årets 16.08 blev:
1. 

Bjørn Kæmsgaard, 
Rud Thomsen, 

Jan Irming, 
Søren K. Andersen 
111 points.

2. 
Erik Jørgensen, 

Niels C. Lundtoft, 
Peter Therkelsen, 

Anders M. Jørgensen
110 points.

3. 
Lars Wollesen, 

Lasse Kristiansen, 
Benny L. Svendsen, 

Henning Breum
104 points.

4. 
Brian Olsen, 
Gert Tander, 

Niels H.Cappelen, 
Hans Henrik Burkal
104 points.
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Torsdagsherrer 2017

Årets torsdagsherre.

Slutstillingen i toppen af Order-of-Merit blev:

1. Ole Kaspersen 94 points

2. Nicolai Thomsen  86 points

3. Claus Hansen  85 points

4. Robert Nielsen 81 points

5. Gert Tander 72 points

6. Sonny Mikkelsen 52 points

7. James Antony 49 points

8. Casper Petersen  46 points

9. Dennis Jacobsen  45 points

T10. Tony Jensen  44 points

T10. Lars Næslund Hansen  44 points

Ole har jo spillet flittigt med i torsdagsherrerne 

igennem mange år. Han havde en storhedstid 

for ca. 10 år siden. Der vandt han 3 gange på 4 

år – nemlig i årene 2005,-07,-08. Nu er han så 

tilbage på tronen igen.

Bekæmp kræft  

– også for mænd

Torsdagsherreafslutningen hav-

de i år tilmeldt sig ’Slå et slag for 

kuglerne’. Det er den mandlige 

udgave af Kræftens Bekæmpelse 

’Støt brysterne’, som onsdags-

damerne igennem flere år har 

deltaget i. Udvalget havde til-

meldt alle 89 deltagere kollektivt. 

Det resulterede i en støtte på kr. 

8.900 til Kræftens Bekæmpelse.

Vigende tilslutning

Vi har i år været 75 deltagere i 

 gennemsnit til de 24 torsdage i år. 

Det er 10 mindre end i 2016. Det 

tilskriver vi de dårlige vejrbetingel-

ser vi har haft hen over sommeren 

og i eftersommeren. Vi satser på, at 

vende tilbage til den normale til-

slutning næste år. Forhåbentlig 

hjulpet af bedre vejr – det trænger 

vi til.

Tak fra udvalget for denne sæson. Vi er 

klar igen til sæson 2018.

Top 3 i årets torsdagsherre. Fra venstre Claus Hansen, 

årets torsdagsherre Ole Kaspersen og Nicolai Thomsen.
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Privat  
F10 UVILDIGT 
ØKONOMITJEK 
Få optimeret dine lån og 
formueforhold 
Lad os finde penge til dig 
Kunne det ikke være fantastisk, hvis der bare 
var styr på penge og budget? Hvis du helt 
ind i maven var sikker på, at din økonomi var 
sund? Og at du havde råd til ferier, 
oplevelser og drømme? 

Det overskud og overblik kan vi give dig med 
vores Økonomitjek. Vi finder væsentlige 
optimeringer hos mere end 9 ud af 10. Og vi 
kan også hjælpe dig. 

Få mere ud af dine penge med rådgivning 
Hvis du har svært ved at overskue renter, 
konti, lån, pension og formue, så er et 
Økonomitjek det rette valg for dig. 
Hos F10 har vi fuld forståelse for, at penge og 
økonomi fylder rigtigt meget i dine tanker. Vi 
vil alle gerne have så meget ud af vores 
penge som muligt, og vi ønsker at skabe de 
bedste vilkår for vores økonomi og vores 
familier. 
 
Men vi ved også, at det kan være svært at 
overskue privatøkonomien, når man "bare" er 
en almindelig dansker. 
Derfor tilbyder vi et allround økonomitjek af 
din private økonomi, hvor vi hjælper dig med 
at finde hoved og hale i de mange papirer 
fra banker og pensionsselskaber. Det er sund 
fornuft og god uafhængig økonomisk 
rådgivning. 
 

Hvad får du ud af et F10 Økonomitjek? 
Når du vælger et F10 Økonomitjek,  
analyserer vi din økonomi og finder de 
områder, hvor der er penge at spare/tjene. 
  
Du får en overskuelig rapport, der viser de 
områder, hvor du kan forbedre din økonomi 
indenfor:  
 
• Bolig- og kreditforeningslån  
• Boligkøbsrådgivning 
• Pension 
• Investering og formue  
• Indlån og opsparing 
• Bankskifte  
• Forbrugslån 

  
Derfor skal du vælge F10? 
Alle vores konsulenter har en baggrund i den 
finansielle sektor. På dansk betyder det, at vi 
har store kompetencer inden for uafhængig 
økonomisk rådgivning. 

Vi rådgiver dig om din private økonomi, og 
du får vores ærlige mening. 

Din investering er kr. 3.000 inkl. moms, og den 
investering kan hurtigt være tjent ind igen. 
For at fejre at vi er blevet flagsponsor i 
Odense Golfklub, giver vi 25% rabat på 
økonomitjekket frem til 30/6-18, ved 
angivelse af koden ’FLAG18’.  
 



• Antikviteter
• Dokumenter
• EDB-maskiner/-udstyr
• Erhvervsflytninger
• Flygler & pianoer
• Inventar
• Kopimaskiner

Vi er eksperter i flytning af:
• Kunstværker
• Maskiner
• Møbler
• Pengeskabe
• Våbenskabe
• og andre tunge eller  

vanskelige ting

Når flytning er en tillidssag...
...så lad os løfte opgaven!

Sct. Hans Flytteforretning & Pianotransporten ApS
Astrupvej 38  ·  5000 Odense C  ·  kontakt@sct-hans.dk ·www.sct-hans.dk

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud!
Vi møder gerne op og vurderer omfanget af opgaven, inden vi giver et godt tilbud.

Tlf: 66 11 57 00  •   Mobil: 20 62 49 50

Find os på



Junioråret     
2017 2017 blev endnu et aktivt år for vores unge 

mennesker. Lige fra miniputten til elite
junioren blev der præsteret og vores junio
rer raslede igen ned i handicap som følge 
af deres store træningsindsats. Kammerat
skabet er stadig i høj kurs og fundamentet 
for alle de gode oplevelser. Vores turne
ringsspillere var igen synlige i deres flotte 
klubtøj, som alle ifører sig med stolthed. 
Ikke nok med at alle er ulasteligt klædt, de 
opfører sig også med respekt for klubben 
og deres modstandere. Jeg hører kun gode 
historier fra såvel medlemmer som fra an
dre klubber.

Her følger et sammendrag af aktiviteter i 
ord og billeder:

FREDAGSTURNERING

35 forskellige spillere stillede op til 

årets fredagsturnering med tilsam-

men 157 starter i 10 matcher på Holluf 

Park og Pilebanen. Årets samlede vin-

der blev i A+B-rækken Andreas West 

Sieburg (72 points) med Asger Bech (64 

points) som runner-up. I C+D rækken 

vandt Heidar Jóhan Ingvarsson (73 

points) foran Laura Storm Holgersen 

(68 points).

A+B række vinder: Andreas. Flot præmiebord beundres .                       C+D række vinder: Johán.

af Esben Hallundbæk Hansen, Juniorformand
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PRO GOLF FYN TOUR

Vi stillede med rekord stort felt fra 

OGK i årets Pro Golf Fyn Tour. 28 spil-

lere deltog igennem sæsonen og det 

blev til samlet 128 starter i OGK-trøjen. 

Vi var suverænt repræsenteret med 

flest spillere i B og C-rækken. Det lover 

fint for fremtiden. Det blev til mange 

flotte placeringer i løbet af året og da 

årets vindere skulle findes, havde vi 

Emma Frølich som nr. 3 i B-rækken og 

Christian Andrés som vinder i C-ræk-

ken.

JDT (DGU Junior Distrikts Tour)

9 spillere var i år udtaget til at repræ-

sentere OGK på de jysk/fynske baner. 

Det blev til 37 starter i de 6 matcher. 

Desværre lidt lavere antal starter end 

ønsket da to af matcherne faldt sam-

men med ”Slaget om Odense” og vores 

egen ranglisteturnering Wilson Staff 

Open. Vi opnåede igen flotte placerin-

ger, ikke mindst i bruttorækkerne. En 

af vores spillere udmærkede sig ved at 

kvalificere sig til distriktsholdet og 

dermed Super Cup i U-16 rækken: 

 Nikolaj Holbech måtte dog melde af-

bud og det gav plads til Victor List Jensen. 

Årets nr. 3 i B-rækken: Emma i midten.

Anders W., Pierre og Andreas.

Årets nr. 2 i C-rækken: Christian i midten. 

Super Cup deltager: Victor List Jensen.
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DGU’s 
JUNIORHOLDTURNERING

For første gang havde vi hele 5 hold 

tilmeldt. To U22A hold, U16B, U16C 

og U16D. U16D kvalificerede sig flot 

fra deres pulje til landsdelsfinalen i 

Ebeltoft, hvor de måtte se sig besejret 

af et stærkt hold fra Skanderborg. 

Holdet i landsdelsfinalen bestod af 

Ask, Anders K. og Kristoffer. Albert 

var også med i de indledende pulje-

kampe.

Vores forskellige hold blev flot ledet af 

kaptajnerne Michael Sørensen, Jan 

Larsen, Carsten Jensen samt Rikke og 

Karsten Nikolajsen.

U16D: Ask, Anders og Kristoffer.

”SLAGET OM ODENSE”

Holdindsats, sammenhold og troen på 

at ALT kan ske i golf indtil det sidste 

putt ligger i hullet, skaffede os sejren 

i 2017. Pokalen blev hentet hjem til 

 Hollufgård efter 1 års opbevaring på 

Falen. 12,5 – 11,5, så tæt var det. Efter 

en komfortabel føring inden de 12 

singler på hjemmebane så det hele 

pludselig sort ud. Men miraklet indtraf 

da de vores allersidste singler fik vendt 

et truende nederlag til en forløsende 

sejr. Vinderholdet med 5 debutanter 

bestod af: Andreas, Asger, Lasse, 

 Magnus, Mathias, Mikkel, Nicklas, 

 Nikolaj, Søren, Tobias A., Tobias L. og 

Victor. Kaptajn var Esben og Vice-

kaptajn var Nicolai Rossau. Vores hold 

vil gøre alt for at forsvare pokalen, når 

der spilles for fjerde gang den 1.-3. juni 

2018. 

Vindere af 

”Slaget om Odense”.

Kaptajnen får vand.

SPORTS-
JOURNALISTERNES  
JUNIORTURNERING

I den traditionsrige turnering, 

hvor OGK har en fin historie, blev 

Emil, Mikkel og Søren med Ivan 

som kaptajn nr. 6 i landsdels-

finalen og kvalificerede sig des-

værre ikke til finalespillet. Det ER 

et skarpt felt man møder i denne 

turnering, men vi prøver igen i 

2018.

DGU SHORT GAME

Sædvanen tro var OGK godt repræsen-

teret ved landsdelsfinalen i Herning. 4 

spillere havde igennem vores klub-

kvalifikation fået adgang. Asger (dren-

ge 1), Nikolaj (drenge 2), Kristoffer 

(drenge 3) og Emma (Pige 3). Asger og 

Nikolaj gik begge videre til landsfinalen 

i Odense Eventyr og her blev det til to 

flotte 2. pladser. Asger opnåede 76 

points og Nikolaj opnåede 80 points. 

OGK fortsatte hermed de stolte tradi-

tioner for Short Game. 

Short Game sølv: Nikolaj og Asger.
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INDIVIDUELLE
RANGLISTETURNERINGER

I 2017 havde vi ekstra fokus på vores 

juniorelitespillere og med Ivan Løvstrup 

som elitekoordinator blev det et step op 

for flere af vores spillere. Truppen be-

stod af Emil, Jacob, Mikkel, Magnus, 

Søren, Tobias A. og Asger og med del-

tagelse i et større antal turneringer blev 

det en sportslig og lærerig succes. Jacob 

blev nr. 2 i Himmelbjerget, kun over-

gået af klubkammerat Rossau. Emil fik 

en flot 2. plads i Fredericia og en 4. plads 

i Asserbo og Mikkel opnåede en fin 6. 

plads i Gyttegård. Flere af de øvrige kla-

rede cuts og fik placeringer bedre end 

deres niveau sammenlignet med feltet. 

I 2018 vil der grundet bedre handicap 

være adgang til endnu flere turneringer 

for vores trup. 

Vi afholdt selv vores egen 36 hullers 

ranglisteturnering Wilson Staff Open 

med deltagelse af 96 spillere fra hele 

landet. Turneringen, som har været af-

viklet igennem mange år, bliver nu til 

en 54 hullers turnering under navnet 

PING MASTERS med en præmiesum på 

kr. 25.000,- og et wild card til Ecco Tour 

i Silkeborg for vinderen. Turneringen 

kommer forventeligt til at tiltrække de 

allerbedste juniorer og ynglinge i 

 Danmark. Herunder vores egne junior-

elitespillere. Jens Krøyer, som i mange 

år har været primus motor for vores 

ranglisteturnering, vil heldigvis fortsat 

være en del af styregruppen sammen 

med Ivan, Morten og mig (Esben). Vi 

påtænker at lave et særligt arrange-

ment for de spillere, som ankommer til 

klubben dagen før turneringen. Her har 

René fra restauranten allerede nikket 

til at være en væsentlig del af holdet.

DGU JUNIOR CUP
7 spillere havde igennem klubkvalifikation kvalificeret sig til lands-

delsfinalen i Ribe. Mikkel, Magnus, Camilla, Tobias L., Asger, Anders 

W. og Andreas gjorde en god figur med Mikkel, Asger og Camilla 

videre til landsfinalen. Magnus fik sølv og Andreas bronze i deres 

rækker. I landsfinalen i Blommenslyst blev det ikke til placeringer 

i den spændende ende.

DGU Junior 
Tour i Asserbo. 

Klubmester i slagspil, Emil. Klubmester i hulspil, Magnus. 

KLUBMESTRE 2017

For første gang i mange år stillede 8 drenge op til årets klubmester-

skab, hvilket gjorde det muligt at spille kvartfinaler i hulspil. 

 Slagspilsmester over 54 huller blev Emil Løvstrup (230 slag)med 

Søren Frankfurth Jacobsen som runner-up (237 slag). Hulspils-

mester blev Magnus Hallundbæk Hansen med en finalesejr på 2 up 

over Mikkel Sørensen.

Andreas.Asger, Mikkel og Magnus.

DGU ÅRGANGS- 
MESTERSKABER
Mikkel og Asger repræsentere-

de OGK til DGU årgangsmester-

skaber med Mikkel, kun et sølle 

slag fra bronzemedalje. Asger 

tog sig af 10. pladsen i sin årgang.

Mikkel og Asger.

Rossau og Jacob.

Emil i „sølvstol“   
i Fredericia.

Å R S M A G A S I N  2 0 1 7-2 0 1 8  |  O D E N S E  G O L F K L U B   63



JUNIOR MATCH PLAY

Med 16 deltagere blev det en stor tur-

nering med mange drabelige dyster på 

kryds og tværs af alder og niveau. 

 Finalen blev en tæt forestilling imellem 

Mikkel og Søren. Det var 3. gang, ud af 

lige så mange, at Mikkel var finalist. 

Søren trak det længste strå på 19. hul.

Søren og Mikkel.

DGU TALENT-
UDVIKLINGSCENTER  
OG FYSISK TRÆNING
9 spillere har i 2017 deltaget på DGU 

Talentudviklingscenter i Eventyr.  Mikkel, 

Magnus, Søren, Asger, Mathias, Lasse, 

Nicklas, Nikolaj og Victor sugede til sig 

og fik deres talent tilført et par ekstra 

lag. I vintermånederne var flere af 

 vores bedste juniorer også igennem 

fysisk træning med et golfdesignet 

styrkeprogram hos BeneFIT Odense. Fysisk træning.Talentudvikling.

SOCIALE 
ARRANGEMENTER

Igen blev det til biograftur i de kolde 

måneder og Sjov Sommer Golf i juni. 

Det er virkelig 3 dage, der styrker sam-

menholdet, og her er det ikke resulta-

ter, men kammeratskab og sjov, der er 

det vigtigste. Fundamentet for en for-

ening. I år var juniorerne på besøg hos 

Odense Eventyr Golf for at spille en 

fremmed bane. Vi har også afholdt det 

årlig puttemesterskab. Her vandt Victor 

den ”berømte” rejseputter i A-rækken 

og Alexander vandt i B-rækken.

Sjov Sommer Golf aktiviteter.

ÅRETS JUNIOR

Emil Løvstrup blev kåret til 

Årets Junior 2017 oven på en flot 

sæson med stor træningsind-

sats, gode resultater, debut og 

oprykning med klubbens første 

herrehold og som en god kam-

merat og repræsentant for OGK.

Årets Junior: Emil.
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LOTTERISALG, FLYERS OG KLUBTØJ

Vores turneringsjuniorer har igen været ude med julelot-

teri, og det er lykkedes at sælge over 1000 lodder for 

 Børnehjælpsdagen. Det er et flot signal juniorerne sender, 

ved selv at skaffe tilskud til deres klubtøj og samtidigt 

støtte en god sag. Vores tøjsponsor Sct. Hans Flytte For-

retning har også fået hjælp fra juniorerne, som har delt 

tusindvis af flyers ud som tak for det flotte sponsorat, der 

gør det muligt, at vores juniorer er de mest velklædte.

Det nye dress tages i brug.

2018 OG FREMTIDEN
I 2018 udvides juniorudvalget til 7 personer for at sikre 

en videndeling på så mange som muligt. Det er altid godt 

at fordele opgaverne i mindre bidder. Udover de 7 er 

vigtige poster som elitekoordinator, hjælp til fredags-

turnering, holdkaptajner m. fl. også fint besat. Vi får også 

brug for mange klubmedlemmers hjælp til vores rang-

listeturnering PING MASTERS, som vi ønsker skal være 

iblandt de mest attraktive ungdomsturneringer i landet. 

Vores miniputgruppe bliver større og større, og er med 

til at sikre afdelingens udvikling sammen med alle de 

juniorer, man ser træne flittigt hver eneste dag igennem 

sæsonen. Vores klub repræsenteres på bedste vis rundt 

på de danske golfbaner af vores juniorafdeling, og jeg 

fornemmer en stigende interesse fra vores medlemmer 

for, hvordan det går de unge golfspillere i deres bestræ-

belser på at opnå deres golfdrømme uanset på hvilket 

niveau de så måtte være.

Miniputter i fuld fart.

DGU LANDSMØDE

I efteråret havde jeg den fornøjelse at dele mine 

erfaringer ved en workshop på DGU’s landsmøde 

for trænere og juniorledere. DGU har også hørt, at 

der sker noget særligt i vores juniorafdeling, og gav 

mig muligheden for at fortælle om de seneste 4-5 

års juniorarbejde. Det blev modtaget rigtig godt af 

deltagere fra de øvrige danske klubber, og jeg håber, 

at de tog noget med hjem, som kan være til gavn 

for dansk juniorgolf som helhed. Hvis vi kan være 

med til at inspirere andre klubber til at skabe et 

miljø, der udvikler sig til endnu flere små golfspil-

lere i det danske land, så har jeg nået det, jeg vil. 

Vi mister ikke noget ved at dele med andre.

Vores supertræner, Morten.
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Sakset af Mogens Hüttel med tilladelse fra Svend Novrup
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Anmeldelse af 
OGK
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af Mogens Hüttel

Ole indleder vores lille snak med at erklære ” Jeg er meget 

tilfreds med at være i Odense Golfklub, men på grund af en 

omsætning der er mindre end jeg havde kalkuleret med, må 

jeg spørge mig selv, om det udelukkende skyldes det noget 

miserable vejr i sæsonen, eller om det skyldes, at jeg ikke 

har været dygtig nok”?

Jeg har fået rigtig mange venner i klubben og har vel også 

mødt mere end 70 % af medlemmerne gennem forretningen, 

men kan jo konstatere at konkurrencen fra nettet er stor. 

Ikke så få har deltaget i mine ”fittings”-dage – og har fået 

god hjælp ikke mindst fra Morten – men er så tilsynela-

dende endt med at købe golfsættene fra internettet. Min 

avance på dette er så beskeden, at jeg ville tabe på salget, 

hvis jeg gav en større rabat end den jeg i dag tilbyder med-

lemmerne. Det ville virkelig hjælpe hvis det engelske pund 

steg! Men det er der desværre ikke noget der tyder på.

Det går bedre med salg af accessoires, tøj og sko, hvor min 

læring fra det første år jeg var i klubben har givet resultat.

Vinteren skal bruges til at overveje, om jeg kan ændre på 

mit prisniveau, så jeg kan opnå at sælge konkurrencedygtigt 

– og alligevel opretholde en fornuftig indtjening. Man skal 

være opmærksom på at en fordobling fra 10 til 20% rabat vil 

kræve en meromsætning  på 500.000.

Derudover har jeg nok lært, at det er en fejl, at jeg ikke er en 

del af Odense Golfklubs Netværk. Det skal så prioriteres i 

den kommende sæson, da jeg forstår nødvendigheden af at 

øge min kontaktflade; f.eks. i form af at kunne tilbyde logo-

bolde – til konkurrencedygtige priser.

Jeg overvejer også at indgå aftaler med de 3 golfklubber   

på Fyn der ikke har egen shop (Barløseborg, Midtfyn og 

Blommenslyst), så de kan bidrage til en forøget omsætning.

Så planlægger jeg sammen med René en fødselsdagsturne-

ring i 2018 med efterfølgende spisning. Annoncering vil ske 

gennem Golfboks. 

Ole ser frem til endnu mange gode år i Odense Golfklub.

Ole 
Jørgensen  
– shopbestyrer og humørspreder i Odense Golfklub
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Kontakt: Per Kildelund 
Mail pbk@safeday.dk 
Telefon 2325 0461

ER DINE NÆRMESTE ELLER KOLLEGAER 
KLAR, HVIS UHELDET ER UDE? 

VI TILBYDER:
• Førstehjælpskurser fra 3-26 timers fra kr. 250,- pr deltager

• Brandkurser: elementærbrandbekæmpelse 3 timer kr. 300,- pr deltager

• Psykisk førstehjælp 3 og 7 timers pris fra kr. 350,- pr. deltager

• Sikkerhedsgennemgang af bygninger og virksomheder  
Kontakt os for et uforpligtende og gratis møde

• Salg af førstehjælps udstyr og hjertestartere, samt servicering 550,- pr år



Restauratøren i 
Odense Golfklub

af Mogens Hüttel
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”Gælder dette udsagn så stadigt”?
Ja i høj grad. Jeg og mit personale er godt tilfreds med til-

værelsen i Odense Golfklub, hvor vi er blevet taget rigtig 

godt imod. Jeg finder især lyst til at fremhæve samspillet 

med Begynderne om tirsdagen, men generelt oplever vi 

allerede at kunne leve op til ønsket om at være et samlings-

sted for alle i klubben.

Vi har selvfølgelig – som de fleste danskere – oplevet en 

vejrmæssig lidt trist sæson, men har holdt omsætningen 

og har især med tilfredshed konstateret, at medlemmerne 

har taget godt imod 10-turs kortet, der har solgt godt. 

Vi har jo også måttet lære – især hvilke krav der gennem 

sæsonen stilles til personalenormeringen. Derfor ved vi 

nu noget om, hvad der kræves erstattes og hvad behovet 

er på forskellige tidspunkter. Vor basis er jo baseret på at 

halvdelen af omsætningen skal komme fra ”ud af huset” 

aktiviteter og resten fra omsætningen i selve klubben. 

Desværre måtte vi aflyse Mortensaften arrangementet, 

men kunne i stedet glæde os over stor tilslutning til Skt. 

Hans aftenen ligesom der kom mange deltagere til aftenen 

med Bankospil.

Jeg kunne godt have ønsket mig flere møder ind i huset, 

men det er allerede klart, at det bliver bedre i den kom-

mende sæson.

Vi regner med til næste år at lave et større Skt. Hans 

 arrangement (falder på en lørdag) med musik og dans, og 

da det viser sig, at Ole i shoppen og jeg til næste år kan 

fejre fødselsdage, planlægger vi en fælles festligholdelse i 

Odense Golfklub!

Til slut vil denne interviewer gerne takke René for det 

fremragende initiativ han tog i forbindelse med aflysningen 

af årets Afslutningsmatch. Når der ikke kunne spilles golf 

på grund af vand på banen, kunne vi ikke have ønsket os 

en bedre markering af sæsonen end det fornemme arran-

gement – der i samarbejde med Albanis nye produkter  

– blev afviklet i greenkeepergården.

Dette blev først og fremmest muligt som følge af Rene og 

dennes medarbejderes indsats. Det lover godt for fremtiden.

Det første hele år er ved at 
være gået, og der er derfor 
grundlag for en snak med 

René, der jo i sidste 
Årsmagasin gav udtryk for 

sit ønske om ”at blive i 
klubben i mange år”.

 
 

 
 

  

info@exotictravel.dk
+45 70 202 402

Skal du til Sydafrika, og har du brug for vejledning
til din Golf, Safari, Vin eller MC-tur – og om at

rejse på egen hånd eller med en privat chau�ør guide,
så kontakt Jill Poulsen.

Efter 14 år med rundrejser i Sydafrika
vil jeg tilbyde dig min ekspertise 

og sammensætte den optimale odysse, 
som er skræddersyet til dig og dine rejsefæller.
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Økonomisk status 
for Odense Golfklub    
Odense Golfklubs økonomi er inde i en stabil periode,
hvor vi har opnået tilfredsstillende resultater.

Med start i 2015 har vi gennemført en større fornyelse af 

maskinparken. Samtidigt har vi siden 2011 nedbragt den 

langfristede gæld fra 18.2 mio. kr. til 12.2 mio. kr.  

     

Det har skabt grundlaget for en god fremtid for Odense 

Golfklub.     

2018 bliver et år hvor vi holder linien fra tidligere år. Afdra-

ger på langfristet gæld, men desværre ikke har likviditet 

til større investeringer.    

    

Der vil som tidligere år være stor fokus på vedligehold, 

således at banen altid står super flot.   

     

Vi har ultimo 2017 oplevet en tilbagegang i medlemstallet. 

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der i 2018 vil have fokus 

på medlemsrekruttering via forskellige initiativer. 

Disse tiltag forventer vi vil rette op på antallet af medlemmer.

Plan 2019 - 2023 - „BANEN“ i centrum   
„Masterplan for optimering Odense Golfklubs anlæg“ vil 

danne baggrund for den fremtidige vedligeholdelse og ud-

vikling af „BANEN“.

Chefgreenkeeper Jack Rasmussen vil i tæt samarbejde med 

bestyrelsen – stå for prioritering af investeringerne.  

Dette sker dog ikke uden, at der har været mulighed for alle 

medlemmer – til at komme med forslag til optimering af 

„BANEN“ 

Med optagelse af nyt lån og omlægning af gamle lån – er 

det fra 2019 planen at skaffe likviditet til at kunne starte 

ovennævnte udvikling.    

    

Med budget 2018 og 5 års plan „Plan 2019-23 – banen i cen-

trum“ på plads, er vi klar til en dejlig sommer med mange 

solskinstimer og fremgang i medlemstallet.   

 

Økonomisk nøgletal:
(1.000 kr.)

Regnskab 2016 Regnskab 2017 Budget 2018

Indtægter  9.410  9.294  8.712 

Udgifter  -7.718 -7.895  -7.330 

Afskrivninger  -795 -596  -574 

Renter  -222  -228  -228 

Resultat  675 575  580 

Likviditetsoverskud  417  128 1

Aktiver  30.537 29.860 29.517

Langfristet gæld  13.094 12.171 11.228

Kortfristet gæld  5.396 5.067 5.087

Egenkapital  12.047 12.622 13.202
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Hjertet af Odense i over 30 år

ORIGINALE ØL
I ORIGINALT DESIGN
Vi har ladet os inspirere af vores gamle, historiske 
etiketter i arbejdet med det nye design – for at hylde 
vores rødder og det gode øl. 
Vi har brygget af kærlighed til øllet, fynboerne og 
andre flinke folk siden 1859. Tak for tilliden!



Billedet af Buggy i flammer blev i Dansk Golfs blad 
valgt som det bedste i den løbende konkurrence 
om bolde under hashtag #spil med på Instagram, 
og Magnus fik derved et dusin bolde.

Det var ikke umiddelbart muligt selv 

at slukke ilden, så brandvæsenet blev 

tilkaldt og var hurtigt på pletten – men 

som det ses på billedet generede dette 

ikke en rigtig golfspiller, så der blev 

teeet ud, så spillet kunne afvikles.

Bilen kunne ikke reddes, men turne-
ringen kunne færdigspilles og me-
strene findes:

Drengemestre: 
Slagspil: Emil Løvstrup               

Hulspil: Magnus Hallundbæk Hansen

Herremestre:
Slagspil: Frederik G Faurhøj            

Hulspil: Nicolai Thomsen

Mid-age herremestre:
Slagspil: Klaus Thuelund Nielsen

Hulspil: Ole Kaspersen

Mid-age damemester:
Slagspil og Hulspil: Lene Barrett Holm

Senior Herremester:
Slagspil og Hulspil: Jørgen Hempel.

Senior Damemester:
Slagspil og Hulspil: Susi Pia Larsen.

Veteran Herremestre:
Slagspil: Per Bruun Fammé

Hulspil: Lars Wollesen.

Veteran Damemestre:
Slagspil: Ellen Petersen

Hulspil: Kirsten Hausted

Golfspiller der teeer ud. Udbrændt Buggy.

Som mange vil huske var (også) 2017 et vådt år med masser af regn.
Det generede selvfølgelig også de planlagte klubmesterskaber, hvorfor det om søndagen 
var nødvendigt at spille de manglende huller fra lørdagens runde. Alle blev derfor kørt 
ud til det sted hvor spilleren sluttede dagen før, og på 6.hul blev det pludseligt nødvendigt 
i hast at springe ud af vognen:

af Mogens Hüttel

DRAMA 
 ved klubmesterskaberne

#SPIL

74  O D E N S E  G O L F K L U B  |  Å R S M A G A S I N  2 0 1 7-2 0 1 8



Her er  
vores bidrag 
Bonus til alle 

boligejere
Med AL-BoligBonus får du 1.200 kr. om året,  

for hver million du låner i din ejerbolig.  
Uanset om du har et Totalkreditlån eller  

realkreditlignende lån hos os.

AL-BoligBonus er skattepligtig – læs mere på
al-bank.dk/boligbonus

Skovsbovænget 10B  I  5230 Odense M  I  odense@al-bank.dk  I  al-bank.dk



ÅRETS 
HOLE 
IN ONE

Peter Bune
 Holluf Park 4. hul 
(146 meter) 19.03.2017

Peter Jessen
Holluf Park 9. hul 
(135 meter) 27.06.2017

Bruno Andersen
Pilebanen 3. hul
(101 meter) 11.06.2017

Max Enggaard
Holluf Park 15. hul
(144 meter) 08.07.2017

Ole Schiang
Pilebanen 3. hul 
(101 meter) 06.02.2017

Robert Brask
Holluf Park 7. hul
(152 meter) 18.08.2017

Kristian Madsen
Holluf Park 4. hul
(166 meter) 17.06.2017

Peter Enevold
 Holluf Park 15. hul
(144 meter) 06.09.2017

   Kim Holst 
 Pilebanen 9. hul 
(152 meter) 15.05.2017

Franz Lægteskov
Holluf Park 13. hul
(165 meter) 15.09.2017 
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af Mogens Hüttel

I det for årstiden overraskende gode solskinsvejr – var der 

12 af de 32 deltagende ”bjørne” der startede dagen med 2x9 

huller på Pilebanen. De blev på sædvanlig behørig vis hyldet 

for præstationerne (Vinder såvel som runner-up  lavede 38 

points). Stor tak til Ole fra shoppen samt Per Boe Thomsen 

der stod bag de gode præmier.

Inden deltagerne blev sluppet løs på den gode julebuffet fra 

restauranten afviklede Overbjørn Bent Th. Jensen en kort 

generalforsamling. Her kunne konstateres et godt år med 

god deltagelse, og det var især glædeligt, at ikke i et eneste 

tilfælde var der et medlem der – på trods af sen tilmelding 

– blev efterladt på 1. teested. 

Ved seneste generalforsamling blev det besluttet at fjerne 

hcp. begrænsningerne, og dette, sammen med den tidli-

gere beslutning om at spille fra eget valgt teested, havde 

bidraget så godt, at overbjørnen foreslog at dette skulle 

 gøres permanent. Dette blev vedtaget med akklamation.

De forsamlede takkede Bent for den store indsats.

Under mødet blev der sunget et par alternative julesange, 

og traditionen tro fortalt flere muntre historier, og den 

 tilstedeværende næstformand sendte en varm hilsen til 

bjørnene fra bestyrelsen.

Det mangeårige medlem Georgio Fagone havde fra sit 

 sygeleje sendt en hilsen til mødet, og der blev indsamlet til 

en buket med ønsket om en god bedring.

Vores travle restauratør hilste på og så var der tid til god 

julemad, øl og brændevin med tak for sæson -17 og på gen-

syn i -18.

Bjørnebandens 
Årsafslutning 
i Odense Golfklub den 8. december 2017

MAX ENGGAARD A/S
aut. VVS-installatør
Møllevej 22, 5260 Odense S.
Munkebjergvej 68, 5000 Odense C.
Tlf. 66 15 03 32 / 66 12 08 01
www.mevvs.dk

VARMEANLÆG · SANITET · SMEDEARBEJDE · BLIKKENSLAGERARBEJDE · AUTOMATIK
VANDBEHANDLING · VARMEREGULERINGUDSTYR · MILJØ- OG TAGKONSTRUKTION

Hurtig service - altid en vogn i nærheden
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Status pointsponsorater 
Vi endte på flotte kr. 602,- pr. point vi spillede hjem i „Slaget 

om Odense 2017“. Hertil kommer et ialt-sponsorat på kr. 

100,-.

Hele 50 personer/virksomheder meldte sig. Med de  12,5 

points spillerne har tilkæmpet sig er der spillet kr. 7.625,- i 

juniorkassen til tøj i 2018. Juniorformanden er MEGET glad.

Sponsoraterne vil blive opkrævet via Mobilepay.

Virksomheder vil modtage en faktura.

1000 tak til alle. 👍

Med venlig hilsen

Esben Hallundbæk Hansen

STØT
juniorarbejdet 

Lille opfordring til klubbens medlemmer

90-års initiativ
I disse år tales der i golfkredse en del om, hvorledes det 

er muligt for klubberne – ekstraordinært – at lokke flere 

til at spille greenfee.

Den 29.september 2017 – i uge 39 – havde klubben 90-års 

jubilæum, og da det var på den traditionsrige afslutnings-

match ”16.08” for herreklubben, kunne det ikke komme 

på tale at afvikle et arrangement på selve dagen.

En analyse af antallet af greenfee spillere i uge 39 i årene 

2014-16 viste, at der kun var et ringe antal der gæstede 

vores bane i denne uge (gennemsnitlig 27 over hele ugen).

Vi besluttede derfor – gennem golfboks – at tilbyde et ”90 

års tilbud” hvor greenfee af den grund blev sat til 90 kr. I 

samme uge tilbød restauranten også et særligt 90 kr. til-

bud.

Da ugen var omme havde vi haft besøg af 280 gæster, der 

i alt lagde mere end 25.000 kr. i klubkassen.

Ikke overraskende var der en overvægt af spillere fra fyn-

ske klubber, men der var da 86 fra andre klubber så langt 

væk fra som Smørum, Maribo Sø, Frederikshavn, Blåvand-

huk, Aarhus og Sønderjylland Golfklub. Alt i alt var der 

spillere fra 47 forskellige klubber og de fordelte sig jævnt 

over ugen.

På den baggrund overvejer vi om der ikke er mulighed for 

at lave tilsvarende initiativer – baseret på en viden om 

belægningen på banen – i kommende sæsoner.

af H.H. Burkal & Mogens Hüttel
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Deltag i
netværksgruppen i

 

For at styrke det professionelle samarbejde mellem  
klubbens sponsorer og samarbejdspartnere har  
der siden sommeren 2009 været etableret en  
professionel netværksgruppe i Odense Golfklub.

Gruppen består af cirka 30-35 erhvervsfolk fra vidt  
forskellige brancher, der alle mødes om morgenen 
den første onsdag hver måned  
(undtagen juli og august).

Så vidt det er muligt, afholdes møderne skiftevis i  
klubbens restaurant på Hollufgaard eller hos en  
af de deltagende medlemmers virksomhed.

Ved at lære hinanden endnu bedre at kende  
kan der skabes det kendskab og den tillid,  
der skal til for at blive integreret i hinandens  
netværk. Et netværk der på længere sigt skal  
udmønte sig i flere kontakter og derved også  
flere forretninger mellem netværkets deltagere. 

Agendaen for et netværksmøde ser typisk således ud:
 • Morgenbuffet og velkomst
 • Præsentationsrunde
 • Netværksøvelse
 • Fokus på et udvalgt medlem eller en virksomhed

Evt. spørgsmål, kommentarer eller forslag kan rettes til styregruppen 
v/ Bernt Nielsen på mobil: 4052 5606 eller via mail: bn@sportogprofil.dk

ODENSE GOLFKLUB, HOLLUFGÅRD - Hollufgårds Allé 21, DK-5220 Odense SØ - Telefon +45 6595 9000 - sekretariatet@odensegolfklub.dk - www.odensegolfklub.dk

3. januar
7. februar
7. marts
4. april
2. maj

6. juni
5. september
3. oktober
7. november
5. december

Mødekalender  
for 2018

Odense Golfklub Netværk  
afholder hver måned netværksmøde, 
hvor alle er velkommen!



ELITENS 
BINGOAFTEN
 28. marts 2017
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SPONSORER

Sinnerup

Infowise

Beautycos

Riwal Danmark A/S

Restato Ejendoms-mægler-firma

Chrisholm-profil-løsninger

Trend-
bazaar

Volkswagen 
Svendborg

Benefit 
fysioterapi

Jane 
Brix-

Andersen
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VIGTIGE DAGE 
– I ODENSE GOLFKLUB 2018

8. april  Arbejdernes Landsbank Åbningsturnering 

15. april  Short Game Championship – prøv kræfter med det sjove korte spil

22. april  GOLFENS DAG – Mød op og støt klubbens initiativ omkring nye medlemmer.

28-29. april  PING MASTERS Junior Ranglisteturnering 

 – Landets dygtigste juniorer kommer til Odense.

1-2. juni  ”Slaget om Odense gentages” – kom og støt vore unge spillere

24. juni  Texas Scramble for alle med grill og hygge – STØT OP OM DETTE

UGE 30  STIFTEN CUP

5. august  Holte Vinlager – golf med vinsmagning og præmier og vintilbud til alle.

25-26. august  Klubmesterskaber – slagspil

2. september  Golf Medley – prøv golf på den sjove måde.

22-23. september  Klubmesterskaber – hulspil

14. oktober   Albani Afslutningsturnering – det er her hvor nogen stopper med golf for 
denne omgang.

4. november  ”O.J.Golf” Cross Country – så kan du spille en helt anderledes bane!

Husk at støtte op om vore dygtige elitespillere når de spiller i DGU turneringerne.

af Mogens Hüttel

JUNI

SEPTEMBER

AUGUST

OKTOBER

NOVEMBER

APRIL

      23. juni 
Fest i greenkeepergården 

Skt. Hans aften, 

der falder på en lørdag

Fødselsdagsturnering 
René og Ole planlægger 

at afvikle en fødselsdags- 
turnering med spisning  

– nærmere om dato følger!

     27. oktober
Gourmetaften i restauranten.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
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før vi trykker
lytter

Hos os starter verdens bedste tryksag ikke 
med, at vi tegner og fortæller. Den starter 
faktisk med, at vi lytter, før vi trykker. 

For det kræver indsigt, dialog og indlevelse 
at få et klart billede af, hvad tryksagen skal 
bruges til. Først derefter kan vi give dig den 
optimale rådgivning omkring valg af tryk-
teknik, papirkvalitet, færdiggørelse, pakning 
og distribution. 

Undervejs bringer vi gerne ideer til forbed-
ringer og spændende alternative løsninger 
på banen.

Er du bare nysgerrig, er clausengrafisk.dk 
et godt sted at starte

Vi
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STIFTEN GOLF CUP
2 0 1 8

Generelle regler:

A: Handicap +8-11.8 herrer +8-10.3 damer
B:  Handicap 11.9-21.1 herrer 10.4-19.5 damer
C:  Handicap 21.2-31.2 herrer 19.6-29.6 damer
D:  Handicap 31.3-54* herrer 29.7-54* damer
* Pilebanen

Præmier:

I hver kvali� kationsrunde samt i � nalerne er der præmier 
for hver 10. spiller i rækken. Dog altid minimum en 1. og 2. 
præmie. Ved samme score afgøres placeringen efter sidste 
9, 6, 3 og sidst spillede hul – herefter lodtrækning. I forbin-
delse med præmieoverrækkelserne vil der på alle spilledage 
blive trukket et antal klappepræmier fra forskellige sponso-
rer blandt de tilstedeværende deltagere.  

Nærmest � aget: 

På alle fem spilledage er der præmier for nærmest � aget på 
9. hul på Holluf Park og på 3. hul på Pilebanen i alle rækker. 

Servering:

På alle dage serveres efter både 9 og 18 huller en forfriskning 
fra Albani. For yderligere servering henvises til restauranten.

Sponsorer:

Den 23. juli - 29. juli 2018 i 
Odense Golfklub Hollufgård

Igen i år afvikler vi den traditionsrige 
Stiften Golf Cup

Turneringen er åben for amatører og du 
skal være 18 år, have et EGA-handicap og 
være medlem af en golfklub på Fyn, Ærø 
eller Langeland. 

Faste abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis har fortrinsret. Husk at 
opgive dit abonnementsnummer i be-
mærkningsfeltet ved tilmelding. 

Sådan afvikles turneringen
Alle dage spilles 18 hullers stableford i 5 rækker. A-, 
B- og C-rækken spiller på Holluf Park og D-E rækken 
spiller to gange 9 huller på Pilebanen.

Der spilles kvalifikation mandag den 25. juli, tirsdag 
den 26. juli, torsdag den 28. juli og fredag den 29. juli. 
Hver dag afsluttes de enkelte rækker med uddeling af 
præmier inkl. klappepræmier. 

Fra hver kvalifikationsdag går den bedste fjerdedel i 
hver af de 5 rækker videre til finalerne søndag den 31. 
juli. Alle der har mindst samme score som dagens cut 
er med i finalen.

Tilmelding 
Tilmelding og betaling af turneringsgebyr kan kun ske 
via Golfbox.

KUN for abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis: 
FRA SØNDAG DEN 5. JUNI KLOKKEN 12:00.

FOR ALLE ANDRE
FRA SØNDAG DEN 13. JUNI KLOKKEN 12:00.

Turneringsgebyr 
Er du abonnent på Fyens Stiftstidende 
eller Fyns Amts Avis 
eller medlem af OGK er gebyret  ....................250 kr. 

Er du ikke-abonnent eller medlem af 
en anden klub end OGK er gebyret  ...............350 kr.

Når startlisten er offentliggjort på Golfbox, kan turn-
eringsgebyr ikke refunderes uanset årsagen til afbud. 

I turneringsgebyret er inkluderet en let frokost i restau- 
ranten og forfriskninger fra Albani undervejs og efter 

  

turneringen. Finaledeltagerne modtager samme trak-
tement og betaler ikke yderligere turneringsgebyr.

Præmier
I hver kvalifikationsrunde og i finalerne er der præmier 
for hver 10. spiller i rækken og altid minimum en 1. 
og 2. præmie. 

På alle fem spilledage er der præmier for nærmest fla-
get på 9. hul på Holluf Park og på 3. hul på Pilebanen 
i alle rækker.

Blandt dem, som i uge 30 laver 
HOLE IN ONE, trækkes lod om 
et ophold på Hotel Pension TYROL 
i St. Johann i Tyrol, Østrig.

Vi glæder os til at se dig.

VELKOMMEN TIL 
STIFTEN GOLF CUP 

2 0 1 6

-
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Hole in One præmier
Blandt de spillere, som laver Hole in One 
på Holluf Park banen, trækkes der lod om 
disse præmier. Turneringsledelsen afgør 
eventuelle tvivlsspørgsmål.

Hole in One på Holluf Parks 4. hul
PH 3/2 Bordlampe

Hole in One på Holluf Parks 13. hul
Bernina 570 QE

Hole in One på Holluf Parks 9. hul
Skoda – værdi ca. 90.000,-
(Præmien er begrænset til � naledagen og gælder 
kun for amatør licensspillere)

Spillerne fordeles i rækkerne efter deres handicap på spilledagen. Ændres ens handicap 
under turneringen, spiller man naturligvis en eventuel � nale i sit nye handicap, og i 
samme række som på kvali� kationsdagen. Fra alle � re kvali� kationsdage går den bedste 
fjerdedel i hver række videre til � nalen. Alle med samme score som cuttet er med.

STIFTEN GOLF CUP
2 0 1 8

Generelle regler:

A: Handicap +8-11.8 herrer +8-10.3 damer
B:  Handicap 11.9-21.1 herrer 10.4-19.5 damer
C:  Handicap 21.2-31.2 herrer 19.6-29.6 damer
D:  Handicap 31.3-54* herrer 29.7-54* damer
* Pilebanen

Præmier:

I hver kvali� kationsrunde samt i � nalerne er der præmier 
for hver 10. spiller i rækken. Dog altid minimum en 1. og 2. 
præmie. Ved samme score afgøres placeringen efter sidste 
9, 6, 3 og sidst spillede hul – herefter lodtrækning. I forbin-
delse med præmieoverrækkelserne vil der på alle spilledage 
blive trukket et antal klappepræmier fra forskellige sponso-
rer blandt de tilstedeværende deltagere.  

Nærmest � aget: 

På alle fem spilledage er der præmier for nærmest � aget på 
9. hul på Holluf Park og på 3. hul på Pilebanen i alle rækker. 

Servering:

På alle dage serveres efter både 9 og 18 huller en forfriskning 
fra Albani. For yderligere servering henvises til restauranten.

Sponsorer:

Den 23. juli - 29. juli 2018 i 
Odense Golfklub Hollufgård

Igen i år afvikler vi den traditionsrige 
Stiften Golf Cup

Turneringen er åben for amatører og du 
skal være 18 år, have et EGA-handicap og 
være medlem af en golfklub på Fyn, Ærø 
eller Langeland. 

Faste abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis har fortrinsret. Husk at 
opgive dit abonnementsnummer i be-
mærkningsfeltet ved tilmelding. 

Sådan afvikles turneringen
Alle dage spilles 18 hullers stableford i 5 rækker. A-, 
B- og C-rækken spiller på Holluf Park og D-E rækken 
spiller to gange 9 huller på Pilebanen.

Der spilles kvalifikation mandag den 25. juli, tirsdag 
den 26. juli, torsdag den 28. juli og fredag den 29. juli. 
Hver dag afsluttes de enkelte rækker med uddeling af 
præmier inkl. klappepræmier. 

Fra hver kvalifikationsdag går den bedste fjerdedel i 
hver af de 5 rækker videre til finalerne søndag den 31. 
juli. Alle der har mindst samme score som dagens cut 
er med i finalen.

Tilmelding 
Tilmelding og betaling af turneringsgebyr kan kun ske 
via Golfbox.

KUN for abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis: 
FRA SØNDAG DEN 5. JUNI KLOKKEN 12:00.

FOR ALLE ANDRE
FRA SØNDAG DEN 13. JUNI KLOKKEN 12:00.

Turneringsgebyr 
Er du abonnent på Fyens Stiftstidende 
eller Fyns Amts Avis 
eller medlem af OGK er gebyret  ....................250 kr. 

Er du ikke-abonnent eller medlem af 
en anden klub end OGK er gebyret  ...............350 kr.

Når startlisten er offentliggjort på Golfbox, kan turn-
eringsgebyr ikke refunderes uanset årsagen til afbud. 

I turneringsgebyret er inkluderet en let frokost i restau- 
ranten og forfriskninger fra Albani undervejs og efter 

  

turneringen. Finaledeltagerne modtager samme trak-
tement og betaler ikke yderligere turneringsgebyr.

Præmier
I hver kvalifikationsrunde og i finalerne er der præmier 
for hver 10. spiller i rækken og altid minimum en 1. 
og 2. præmie. 

På alle fem spilledage er der præmier for nærmest fla-
get på 9. hul på Holluf Park og på 3. hul på Pilebanen 
i alle rækker.

Blandt dem, som i uge 30 laver 
HOLE IN ONE, trækkes lod om 
et ophold på Hotel Pension TYROL 
i St. Johann i Tyrol, Østrig.

Vi glæder os til at se dig.

VELKOMMEN TIL 
STIFTEN GOLF CUP 

2 0 1 6

-

Igen i år afvikler vi den traditionsrige 
Stiften Golf Cup

Turneringen er åben for amatører og du 
skal være 18 år, have et EGA-handicap og 
være medlem af en golfklub på Fyn, Ærø 
eller Langeland. 

Faste abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis har fortrinsret. Husk at 
opgive dit abonnementsnummer i be-
mærkningsfeltet ved tilmelding. 

Sådan afvikles turneringen
Alle dage spilles 18 hullers stableford i 5 rækker. A-, 
B- og C-rækken spiller på Holluf Park og D-E rækken 
spiller to gange 9 huller på Pilebanen.

Der spilles kvalifikation mandag den 25. juli, tirsdag 
den 26. juli, torsdag den 28. juli og fredag den 29. juli. 
Hver dag afsluttes de enkelte rækker med uddeling af 
præmier inkl. klappepræmier. 

Fra hver kvalifikationsdag går den bedste fjerdedel i 
hver af de 5 rækker videre til finalerne søndag den 31. 
juli. Alle der har mindst samme score som dagens cut 
er med i finalen.

Tilmelding 
Tilmelding og betaling af turneringsgebyr kan kun ske 
via Golfbox.

KUN for abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis: 
FRA SØNDAG DEN 5. JUNI KLOKKEN 12:00.

FOR ALLE ANDRE
FRA SØNDAG DEN 13. JUNI KLOKKEN 12:00.

Turneringsgebyr 
Er du abonnent på Fyens Stiftstidende 
eller Fyns Amts Avis 
eller medlem af OGK er gebyret  ....................250 kr. 

Er du ikke-abonnent eller medlem af 
en anden klub end OGK er gebyret  ...............350 kr.

Når startlisten er offentliggjort på Golfbox, kan turn-
eringsgebyr ikke refunderes uanset årsagen til afbud. 

I turneringsgebyret er inkluderet en let frokost i restau- 
ranten og forfriskninger fra Albani undervejs og efter 

  

turneringen. Finaledeltagerne modtager samme trak-
tement og betaler ikke yderligere turneringsgebyr.

Præmier
I hver kvalifikationsrunde og i finalerne er der præmier 
for hver 10. spiller i rækken og altid minimum en 1. 
og 2. præmie. 

På alle fem spilledage er der præmier for nærmest fla-
get på 9. hul på Holluf Park og på 3. hul på Pilebanen 
i alle rækker.

Blandt dem, som i uge 30 laver 
HOLE IN ONE, trækkes lod om 
et ophold på Hotel Pension TYROL 
i St. Johann i Tyrol, Østrig.

Vi glæder os til at se dig.

VELKOMMEN TIL 
STIFTEN GOLF CUP 

2 0 1 6

-

Igen i år afvikler vi den traditionsrige 
Stiften Golf Cup

Turneringen er åben for amatører og du 
skal være 18 år, have et EGA-handicap og 
være medlem af en golfklub på Fyn, Ærø 
eller Langeland. 

Faste abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis har fortrinsret. Husk at 
opgive dit abonnementsnummer i be-
mærkningsfeltet ved tilmelding. 

Sådan afvikles turneringen
Alle dage spilles 18 hullers stableford i 5 rækker. A-, 
B- og C-rækken spiller på Holluf Park og D-E rækken 
spiller to gange 9 huller på Pilebanen.

Der spilles kvalifikation mandag den 25. juli, tirsdag 
den 26. juli, torsdag den 28. juli og fredag den 29. juli. 
Hver dag afsluttes de enkelte rækker med uddeling af 
præmier inkl. klappepræmier. 

Fra hver kvalifikationsdag går den bedste fjerdedel i 
hver af de 5 rækker videre til finalerne søndag den 31. 
juli. Alle der har mindst samme score som dagens cut 
er med i finalen.

Tilmelding 
Tilmelding og betaling af turneringsgebyr kan kun ske 
via Golfbox.

KUN for abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis: 
FRA SØNDAG DEN 5. JUNI KLOKKEN 12:00.

FOR ALLE ANDRE
FRA SØNDAG DEN 13. JUNI KLOKKEN 12:00.

Turneringsgebyr 
Er du abonnent på Fyens Stiftstidende 
eller Fyns Amts Avis 
eller medlem af OGK er gebyret  ....................250 kr. 

Er du ikke-abonnent eller medlem af 
en anden klub end OGK er gebyret  ...............350 kr.

Når startlisten er offentliggjort på Golfbox, kan turn-
eringsgebyr ikke refunderes uanset årsagen til afbud. 

I turneringsgebyret er inkluderet en let frokost i restau- 
ranten og forfriskninger fra Albani undervejs og efter 

  

turneringen. Finaledeltagerne modtager samme trak-
tement og betaler ikke yderligere turneringsgebyr.

Præmier
I hver kvalifikationsrunde og i finalerne er der præmier 
for hver 10. spiller i rækken og altid minimum en 1. 
og 2. præmie. 

På alle fem spilledage er der præmier for nærmest fla-
get på 9. hul på Holluf Park og på 3. hul på Pilebanen 
i alle rækker.

Blandt dem, som i uge 30 laver 
HOLE IN ONE, trækkes lod om 
et ophold på Hotel Pension TYROL 
i St. Johann i Tyrol, Østrig.

Vi glæder os til at se dig.

VELKOMMEN TIL 
STIFTEN GOLF CUP 

2 0 1 6

-

Igen i år afvikler vi den traditionsrige 
Stiften Golf Cup

Turneringen er åben for amatører og du 
skal være 18 år, have et EGA-handicap og 
være medlem af en golfklub på Fyn, Ærø 
eller Langeland. 

Faste abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis har fortrinsret. Husk at 
opgive dit abonnementsnummer i be-
mærkningsfeltet ved tilmelding. 

Sådan afvikles turneringen
Alle dage spilles 18 hullers stableford i 5 rækker. A-, 
B- og C-rækken spiller på Holluf Park og D-E rækken 
spiller to gange 9 huller på Pilebanen.

Der spilles kvalifikation mandag den 25. juli, tirsdag 
den 26. juli, torsdag den 28. juli og fredag den 29. juli. 
Hver dag afsluttes de enkelte rækker med uddeling af 
præmier inkl. klappepræmier. 

Fra hver kvalifikationsdag går den bedste fjerdedel i 
hver af de 5 rækker videre til finalerne søndag den 31. 
juli. Alle der har mindst samme score som dagens cut 
er med i finalen.

Tilmelding 
Tilmelding og betaling af turneringsgebyr kan kun ske 
via Golfbox.

KUN for abonnenter på Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis: 
FRA SØNDAG DEN 5. JUNI KLOKKEN 12:00.

FOR ALLE ANDRE
FRA SØNDAG DEN 13. JUNI KLOKKEN 12:00.

Turneringsgebyr 
Er du abonnent på Fyens Stiftstidende 
eller Fyns Amts Avis 
eller medlem af OGK er gebyret  ....................250 kr. 

Er du ikke-abonnent eller medlem af 
en anden klub end OGK er gebyret  ...............350 kr.

Når startlisten er offentliggjort på Golfbox, kan turn-
eringsgebyr ikke refunderes uanset årsagen til afbud. 

I turneringsgebyret er inkluderet en let frokost i restau- 
ranten og forfriskninger fra Albani undervejs og efter 

  

turneringen. Finaledeltagerne modtager samme trak-
tement og betaler ikke yderligere turneringsgebyr.

Præmier
I hver kvalifikationsrunde og i finalerne er der præmier 
for hver 10. spiller i rækken og altid minimum en 1. 
og 2. præmie. 

På alle fem spilledage er der præmier for nærmest fla-
get på 9. hul på Holluf Park og på 3. hul på Pilebanen 
i alle rækker.

Blandt dem, som i uge 30 laver 
HOLE IN ONE, trækkes lod om 
et ophold på Hotel Pension TYROL 
i St. Johann i Tyrol, Østrig.

Vi glæder os til at se dig.

VELKOMMEN TIL 
STIFTEN GOLF CUP 

2 0 1 6

-

Hole in One præmier
Blandt de spillere, som laver Hole in One 
på Holluf Park banen, trækkes der lod om 
disse præmier. Turneringsledelsen afgør 
eventuelle tvivlsspørgsmål.

Hole in One på Holluf Parks 4. hul
PH 3/2 Bordlampe

Hole in One på Holluf Parks 13. hul
Bernina 570 QE

Hole in One på Holluf Parks 9. hul
Skoda – værdi ca. 90.000,-
(Præmien er begrænset til � naledagen og gælder 
kun for amatør licensspillere)

Spillerne fordeles i rækkerne efter deres handicap på spilledagen. Ændres ens handicap 
under turneringen, spiller man naturligvis en eventuel � nale i sit nye handicap, og i 
samme række som på kvali� kationsdagen. Fra alle � re kvali� kationsdage går den bedste 
fjerdedel i hver række videre til � nalen. Alle med samme score som cuttet er med.




