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er et imponerende stykke frivilligt arbejde,
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mange år fremover.
Det, der måske er værd at bemærke for den
store gruppe af gennemsnitsgolfere, er artiklen,
hvor ”Q hjælper 007” til et bedre handicap.
007 har indtil denne sæson aldrig befundet sig
på træningsbanen og se så hvad der sker for
denne ikke helt unge golfer, når han kommer
under kyndig vejledning og får hjælp af moderne systemer med video til hjemmestudier.
Jeg kan kun anbefale alle at begynde den kommende sæson hos én af vore 2 dygtige trænere.
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90 år
er ingen alder

2017 er et jubilæumsår – Odense Golfklub runder de 90 år.
En berigende sport for store som små – golf er kommet for at blive!
Odense Golfklub værner om de gode sociale værdier,
de smukke omgivelser og den sportslige ånd.
I dette årsmagasin kan der hovedsageligt læses om
de mange begivenheder i sæson 2016 men også
noget om den kommende sæsons aktiviteter afspejlende medlemmerne og deres ønsker.

At være lydhør og loyal med omtanke og respekt for
både økonomi og vækst er et must for Odense Golfklub.
Golfsportens udvikling gennem årene har været
stor og er til stadighed stigende og med større og
større forventninger og krav.

Der er beskrevet stort og småt med enkelte mærkesager, som medarbejderstabens indsats for at helheden er en succes, der får smilet frem på både medlemmer og gæster.

”Odense Golfklub gør det, der er bedst for de fleste”

Lige så vigtigt som samarbejdet med Proshoppens
forventninger og restaurantens vision for fremtiden.

Tina Maria Lund Kristensen

God læselyst

Formand Odense Golfklub

Å R S M AG A S I N 2 0 16 -2 0 1 7 | O D E N S E G O L F K LU B

5

ÅRETS

HOLE
IN ONE

Lars Næslund Hansen
Holluf Park 15. hul
(165 meter) 19.03.16

Susanne Liberoth
Holluf Park 15. hul tee 50
(128 meter) 22.04.16

Anders Dalgaard Bunch
Mølleåens Golf Klub
Holluf Park 7. hul tee 64
(198 meter) 08.05.16

Keld Pramman
Holluf Park tee 58
(146 meter) 02.06.16

Michael Larsen
Holluf Park 13. hul
(165 meter) 05.06.16

Bruno Andersen
Holluf Park 7. hul
(152 meter) 09.07.16

Lars Borgaard
Holluf Park 9. hul
(133 meter) 06.09.16

Mads Korsbjerg
Holluf Park 9. hul
(133 meter) 21.09.16

Micky Husted Andersen
Holluf Park 7. hul
(152 meter) 23.09.16
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af Marijke Myhring

LADYFYN

I 2017 er det 25 år siden Marijke Myhring og Kamma Lauenborg (der spillede i Vestfyens
Golfklub) tog initiativ til at starte Lady Fyn, som skulle danne rammerne for en årlig match
for piger over 20 år, der var medlemmer af en fynsk golfklub.
Efter kontakt til formændene for de daværende fynske golfklubber, var der opbakning til tanken og den første match
blev spillet på banen i Vestfyens Golfklub den 13.maj 1992
i det dejligste vejr med efterfølgende spisning på hotellet i
Glamsbjerg.
Der spilles både individuelt i 3 rækker med præmier til de
3 bedste i hver række samt en sideløbende holdturnering,
hvor der kæmpes om en evigt vandrende pokal.
Året efter blev der kæmpet på banen i Odense og siden kom
de andre baner med. I 1996 Odense Eventyr GK; Golfklubben
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Lillebælt i 1997. Faaborg i 2000 og Blommenslyst i 2003 og
senest Langeland i 2005 og der er stadig stor opbakning til
arrangementet.
Desværre har Sct. Knud i Nyborg ikke ønsket at være med
mere, men flere af de nye klubber var med, da vi senest
spillede på Vestfyens bane i 2016, så vi håber, at der er nogle
der er klar til at føre traditionen videre.
Nu glæder vi os til at se mange friske fynske piger i Odense
den 19.maj 2017.

Trine
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Farshad
Kholghi

Kim
Hammelsvang

Christiane
Bjørg Nielsen

Instruktør

Geir
Sveaass
Kapelmester

Peter
Bom
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Revyernes
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Tornøes Hotel
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6532 1121
Billetten

7020 2096
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revyen.dk

Kerteminde

RUDER 7
Erhver vslivets magasin

BUREAU OG FORLAG

af Mogens Hüttel

Ny restauratør
i Odense Golfklub
I slutningen af 2016 sagde vi farvel til vores mangeårige kok
og restauratør Lars Wollesen (se side 66-67) og kan nu ved
indgangen til 2017 byde velkommen til René Pedersen, som
sammen med sit personale vil søge at løfte arven efter Lars.
René, der er 46 år gammel, kommer fra Vester Skerninge,
hvor han voksede op som lillebror med 3 ældre søstre. På
den egn hvor GOG blev dannet spiller man håndbold, hvad
han da også gjorde. Golf spekulerede man ikke i.
Han har altid vidst, at han ville være kok, så efter 9. klasse
kom han i kokkeskole på Faaborg Fjord (blandt andet sammen
med et af vore andre klubmedlemmer René Stage). Det var
en helt eventyrlig dejlig tid med et fantastisk sammenhold
og med gode udviklingsmuligheder.
De følgende år blev brugt til at rejse rundt i det meste af
verden, hvor han kunne bruge sin kokkeuddannelse og
kombinere dette med at være guide.

I 1996 blev han så kok på Odenses fine gamle Grand Hotel
og fortsatte der først som køkkenchef og siden restaurantchef. Fra 1998 drev han restauranten i Odd Fellow Logen og
fortsatte det selvstændige liv med etableringen af Odense
Gourmet køkken i Højstrup. Fra 2008 var det så arbejdet
ved Mesterslagteren med især ”mad ud af huset”.
For 4-5 år siden blev han af en god ven lokket med ud at
spille golf i Odense Eventyr forudgået af lidt Pay-and-Play
spil og det viste sig hurtigt, at dette fint kunne kombineres
med det travle arbejde som madkunstner.
Det var derfor ikke så overraskende at René – da jobbet i
Odense Golfklub blev ledigt – søgte dette og nu glæder han
sig til at arbejde sammen med såvel medlemmer som gæster,
så restauranten fremover vil blive et naturligt samlingssted
fra morgen til aften i hele sæsonen. Den første tid skal
bruges til at lytte til kundernes behov.

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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Vi kan også forvente at se personalet i klublokalet tidligere
end vi plejer, netop fordi der fra morgenstunden skal laves
mad, der leveres ud af huset og ”så kan vi ligeså godt have
nogle tilbud til medlemmer og gæster”. Menukortet er gennemgået og fornyet og René har planer om et 10-klips kort, så
alle kan få et måltid mad med en stor fadøl til under en „hund“.
Andre tilbud vil følge og vi kan da vist også godt regne med,
at en gourmetaften ved slutningen af golfsæsonen fortsætter.
Med 2 børn samt et bonus barn og lange arbejdsdage i køkken
og restaurant er det naturligt at spørge, om der så fortsat kan
blive tid til at spille golf?: ”Det skal der være tid til, men på
regnvejrsdage er det nok ikke mig I ser derude. Golf skal være
sjovt og jeg har det nu bedst når solen skinner og boldene er
til at finde“.

Til sidst beder René om at medlemmerne, når de møder
hans spanskfødte kæreste Oana, vil undlade at tale engelsk
(eller for den sags skyld spansk) til hende. „Hun forstår
dansk og vil hurtigst lære at tale sproget, når alle tiltaler
hende på dansk“.

„Hun forstår dansk
og vil hurtigst lære at tale
sproget, når alle tiltaler
hende på dansk“
Opfordringen er hermed givet videre og René og vi kan forhåbentlig se frem til mange års godt samarbejde. ”Det er i
hvert fald min plan at blive i jobbet i mange år” slutter René.

66 114 114
•
•
•
•
•

Kloakservice
Kloak-TV
Kloakrenovering
Kloakrep. uden opgravning
Klimatilpasning

•
•
•
•

Jordarbejde
Brolægning
Asfaltarbeje
Certificeret montører i
rottespærre, højvandslukke

Odensevej 117 • 5260 Odense S • odense@rhs-kloak.dk
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Elitens 2016
resultater
Her er lidt fakta om elitens bedste resultater i sæsonen 2016
(Alle eliteturneringer er slagspil uden hcp.):

TURNERING

BANE

PLACERING

SPILLER

DGUs årgangsmesterskaber

Nivå Golfklub

4. Plads

Emil Løvstrup

DM Mid-age

Simons Golf Club

5. Plads

Peter Therkelsen

DM Mid-age

Simons Golf Club

6. Plads

Hans Peter Jacobsen

DGU Senior Tour III

Juelsminde Golfklub

Vinder

Tony Jensen

Vejle Matchen

Vejle Golfklub

2. Plads

Andreas Krøyer

Vejle Matchen

Vejle Golfklub

2. Plads

Helene Hviid Jørgensen

SEGAF Open

Barløseborg Golfklub

Vinder

Hans Peter Jacobsen

SEGAF Open

Barløseborg Golfklub

2. Plads

Tony Jensen

DM Hulspil

Skjoldnæsholm GK

Bronzemedalje

Helene Hviid Jørgensen

Varderama Open

Varde Golfklub

9. Plads

Andreas Krøyer

Kolding Junior Open

Kolding Golfklub

11. Plads

Nicolai Rossau

Hovborg Kro Open

Gyttegård Golfklub

10. Plads

Hans Peter Jacobsen

Wilson Staff Junior Open

Odense Golfklub

3. Plads

Frederik Faurhøj

Elite Tour I

Odense Golfklub

9. Plads

Helene Hviid Jørgensen

Himmelbjerg Cup

Himmelbjerg Golfklub

2. Plads

Nicolai Rossau

German Junior

Berliner Golfclub

6. Plads

Emil Løvstrup

DGU Senior Tour Finale

Trelleborg Golfklub

Vinder

Tony Jensen

DM Senior

Kaj Lykke Golfklub

Guldmedalje

Hans Peter Jacobsen

DM Senior

Kaj Lykke Golfklub

Sølvmedalje

Tony Jensen

EM Senior

PULA GC Mallorca

5. Plads

Tony Jensen

Odense Golfklub

Vinder

Kristian Madsen

ØVRIGE
Vinder af Order of merit
Torsdagsherrerne

Udover disse flotte topresultater er der mange spillere, som er i en positiv udvikling og som har opnået deres personlige resultatmålsætninger. Men vigtigst er det, at spillerne er inde i en god proces, hvilket lover godt for endnu
flere topresultater i sæsonen 2017.
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Helene Hviid Jørgensen

Emil Løvstrup

Kristian Madsen

Frederik Faurhøj

Peter Therkelsen

Andreas Krøyer

Tony Jensen

Hans Peter Jacobsen

Nicolai Rossau

af Mogens Hüttel

Alexander Bo Jensen

Ny elitespiller
Under Stiften Golf Cup ugen i 2016, hvor der er stor travlhed i forhallen i Odense Golfklub,
træder der 3 personer ind i klubhuset og ser sig søgende omkring. Jeg står for at føre tavlen,
men spørger om der er noget jeg kan hjælpe med.
Det viser sig at være et forældrepar fra Lollan, der kommer
for at se på mulighederne for at melde sønnen ind i klubben.
Det har vi naturligvis altid tid til, så jeg får fat i Hans Henrik,
der begynder at fortælle om mulighederne for at starte som
prøvemedlem, da Alexander (for ham er det sammen med
sine forældre) afbryder Hans Henrik og oplyser, at han spiller på Maribo Sø´s 3.divisionshold med et aktuelt handicap
på +1,1!
Han blev samme dag meldt ind i vores klub, hvorfor jeg nu,
mens frosten bider udenfor, skal høre lidt om vores nye
medlem.
Alexander er 21 år gammel fra Sakskøbing på Lolland, hvor
barneårene blev brugt med foldbold men især bordtennis,
idet både far og farfar spillede dette spil.
Interessen for golf blev vakt som 8-årig, idet hans far af en
bror fik foræret et brugt golfsæt og tog begge sine sønner
med til golfklubben Maribo Sø. Alexander fandt hurtigt ud
af at golfen skulle blive hans sport og det endda på trods
af, at den skotske træner ”ikke ville se børn til træning før
de var 10 år gamle”.
Trods dette var der et dejligt klubliv med mange kammerater, så mor og far måtte mange gange køre de ca. 20 km
fra hjemmet.

At han havde fundet det rigtige, ses vel bedst af, at han kun
12 år gammel med handicap 4,5 vandt sin første ranglistematch, hvorfor han blev en del af elitearbejdet i klubben,
der aktuelt har sit bedste hold i 3.division
Som for mange andre end ham blev det mentale pres forud
for individuelle turneringer i perioder for stort, hvorfor han
på trods af nu et positivt handicap stoppede en tid med
golfen i gymnasiet.
Glæden ved golfen var dog intakt, så efter et sabbatår i
2015-16 besluttede han sig for at melde sig ind i Odense
Golfklub, idet han sammen med kæresten sommeren 2016
var flyttet til Odense for at læse erhvervsøkonomi på SDU.

”Hvorfor Odense Golfklub?”
Vi henvendte os først og fremmest til jer på grund af den
tætte beliggenhed til Syddansk Universitet, men efter den
velkomst jeg har fået i klubben, er jeg ikke i tvivl om, at det
er den rigtige beslutning. I har en dejlig bane, dygtige trænere og et tilsyneladende godt klubliv.
Jeg har været meget glad for at flytte til Odense, som jeg
oplever som en rigtig dejlig by, så nu skal jeg finde ud af en
fornuftig balance mellem studierne (5-årig), ungdomslivet
og golfen, men med mine samtaler med cheftræneren er
jeg sikker på, at vi finder grundlaget for nogle gode år privat
såvel som i klubben, slutter Alexander.
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af Mogens Hüttel

Bjørnebandens
Sponsormatch
v/Per Thomsen Boe
Som de fleste nok ved, er Bjørnebanden en åben klub for
alle mandlige medlemmer i Odense Golfklub med faste
spilletidspunkter, idet man – efter tilmelding i Golfboks
– møder op i god tid på banen og ”kaster bolde”. Herved
afgøres dagens holdsammensætninger, hvorved man sikrer
sig, at det ikke er de samme, der altid spiller sammen. På
en god dag er der op til 6-9 hold.
Efter hver match afleverer den enkelte spiller en 10ér til
Overbjørnen (for en sådan er der til at styre det hele!), som
så efter et % regnskab fordeler præmierne til de bedste.
Sådan har matcherne fungeret i mange år, men i sommeren
2016 så jeg, at der på ”bjørnenes” bord stod flasker og fik at
vide, at det var afslutningen på bandens Sponsormatch
med Per Boe som sponsor.
Det vakte min nysgerrighed, så derfor sidder Per og jeg i
klublokalet med henblik på at blive klogere på dette.
Per, der er fra Haderslev og uddannet bygningsingeniør med
eget firma (brandsikkerhed), begyndte
at spille golf i 1995 efter på en forretningstur til Århus at have købt et
begynder
sæt. Han blev medlem i
Odense Golfklub samme år og gjorde
sig til en vane at spille Pilebanen 2
gange før arbejdet kaldte, idet han
altid havde udstyret med i bilen.

banen er mindst. I starten blev der spillet slagspil – endda
fra hvid tee – men nu er det stableford med valgfrit teested.
Der spilles såvel om dagspræmier som en gennemgående
præmie og der er sædvanligvis en del klappepræmier. På
finaledagen spilles der med førerbold, så spillerne indbyrdes
kan følge de andre finalister.
Det, jeg oplevede nævnte sommerdag, var præmieuddelingen, hvor der er præmier til de 5 bedste totalscores, men
sådan at finalisterne ikke kan vinde dagens præmier. Per
oplyser, at det i 2016 var Overbjørnen, der vandt med 38 P
– 1 foran nummer 2.
Fra 2017 efterlyses en ny sponsor – eventuelt en medsponsor.
Bjørnebanden har – ikke overraskende – også udviklet andre
traditioner: Der spilles en årlig match på Nyborgs bane samt
én på banen i Barløseborg og sidstnævnte har været kombineret med en frokost i dyrlæge Sørensens dejlige sommerhus
ved Falsled. Det er nu ikke den eneste sociale begivenhed,
idet Jørgen Sjøstrand har sommerhus helt ud til vandkanten
nord for Kerteminde, hvor ”banden”
også holder en frokost. I ugen med
Stiften Cup på egen bane spilles på
Eventyr banen og året afsluttes med en
julefrokost i klubhuset

Fra 2017
efterlyses en
ny sponsor
– eventuelt
en medsponsor

Da han havde fået handicap og ikke
havde faste spillemakkere, anbefalede vores daværende
klubsekretær Per Seebach ham at ”gå over til bjørnene”. Det
gjorde han, hvilket han aldrig har fortrudt.

Livet med golfen har givet Per andre
oplevelser, idet han sammen med en
mindre gruppe golfvenner siden 2004
har været på en årlig udlandstur.
De første ture gik til Spanien, hvor en af gutterne havde
hus og siden er det blevet Florida, USA og på det seneste
Sydafrika, som nok er det sted han synes bedst om.

På hans initiativ blev der i 2007 indført Sponsormatcher
(med Per som sponsor!), som nu har været afholdt i 10 år.
Matchen spilles over 3 dage (hvor kun de 2 bedste af 3
scores er tællende) og der spilles på dage, hvor presset på

Til slut mindes vi begge da Per, i Stiften Cup i 2005 som
sidste mand i kvalifikationen til finalen i A-rækken, gik hen
og vandt søndagens finale med scores 19 + 20. Det var en
minderig dag!
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Deltag
Deltag ii

netværksgruppen i
Odense
Odense Golfklub
Golfklub Netværk
Netværk
afholder
afholder hver
hver måned
måned netværksmøde,
netværksmøde,
hvor
hvor alle
alle er
er velkommen!
velkommen!
For at styrke det professionelle samarbejde mellem
For
at styrke
det professionelle
samarbejde mellem
klubbens
sponsorer
og samarbejdspartnere
har
klubbens
sponsorer
og
samarbejdspartnere
har
der siden sommeren 2009 været etableret en
der
siden sommeren
2009 været
etableret
en
professionel
netværksgruppe
i Odense
Golfklub.
professionel netværksgruppe i Odense Golfklub.
Gruppen består af cirka 30 erhvervsfolk fra vidt
Gruppen
af cirka
30 erhvervsfolk
forskellige består
brancher,
der alle
mødes den fra vidt
forskellige
brancher,
der
alle
mødes
første onsdag kl. 07.30 - 09.15
i hverden
måned
første
onsdag
kl. august).
07.30 - 09.15 i hver måned
(undtagen
juli og
(undtagen juli og august).
Så vidt det er muligt, afholdes møderne skiftevis i
Så
vidt det
er muligt,påafholdes
møderne
klubbens
restaurant
Hollufgaard
eller skiftevis
hos en i
klubbens
restaurantmedlemmers
på Hollufgaard
eller hos en
af de deltagende
virksomhed.
af de deltagende medlemmers virksomhed.
Ved at lære hinanden endnu bedre at kende
Ved
at lære
hinanden
endnu bedre
at tillid,
kende
kan der
skabes
det kendskab
og den
kan
der
skabes
det
kendskab
og
den
tillid,
der skal til for at blive integreret i hinandens
der
skal tilEtfor
at bliveder
integreret
i hinandens
netværk.
netværk
på længere
sigt skal
netværk.
Et netværk
der på længere
sigtogså
skal
udmønte sig
i flere kontakter
og derved
udmønte
sig
i
flere
kontakter
og
derved
også
flere forretninger mellem netværkets deltagere.
flere forretninger mellem netværkets deltagere.

Mødekalender
Mødekalender
for 2017
for 2017
4. januar
4.
januar
1. februar
1.
februar
1. marts
1.
5. marts
april
5.
3. april
maj
3. maj

7. juni
7
6.. juni
september
6.
4. september
oktober
4.
oktober
1. november
1.
6. november
december
6. december

Agendaen for et netværksmøde ser typisk således ud:
Agendaen
for et netværksmøde
ser typisk således ud:
• Morgenbuffet
og velkomst
•
og velkomst
• Morgenbuffet
Præsentationsrunde
•
Præsentationsrunde
• Netværksøvelse
•
• Netværksøvelse
Fokus på et udvalgt medlem eller en virksomhed
• Fokus på et udvalgt medlem eller en virksomhed
Evt. spørgsmål, kommentarer eller forslag kan rettes til styregruppen
Evt.
spørgsmål,
eller forslag
kan rettes
til styregruppen
v/ Bernt
Nielsenkommentarer
på mobil: 4052
5606 eller
via mail:
bernt@stokvis.as
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af Søren Fohlmann

Erhvervsnetværket
er blevet en vigtig del for Odense Golfklubs sponsorer!

Som et naturligt supplement til klubbens erhvervsmæssige støtte til Odense Golfklub tilbydes både nuværende og kommende sponsorer og samarbejdspartnere en unik mulighed
for at udvide deres forretningsmæssige netværk ved at mødes face-to-face. På den måde
kommer der både ord og ansigt bag firmanavnet og synergieffekten bliver komplet, når der
skabes handel med de enkelte virksomheder.
Siden sommeren 2009 har Odense Golfklub haft en professionel og velfungerende netværksgruppe som supplement
til blandt andet klubbens eksisterende sponsorpakker.
Med en fast agenda, timet mødestruktur og dedikeret mødeledelse blev grundstenene lagt til den succes, der i dag
tæller omkring 25-30 forskellige virksomheder i golfklubbens netværk. Og der knyttes stadig nye kontakter og laves
flere forretninger blandt deltagerne.
Hver den første onsdag i måneden – præcis klokken 07.30
– starter mødet med fælles morgenmad og en snak med
sidemanden, som altid er varierende fra møde til møde.
Umiddelbart efter afvikles en kort præsentationsrunde,
hvor hver deltager på maksimum 20-30 sekunder afvikler
deres elevatortale inkl. en kort succeshistorie siden seneste
møde. Det kan fx være en ny kunde, ny opgave eller en
positiv samhandel med en fra netværket.
Møderne afholdes med en naturlig variation i klubbens
restaurant eller hos en af medlemsvirksomhederne. Holdes
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mødet på ”hjemmebane”, er det typisk med en fælles netværks- eller teambuilding-øvelse, som skal binde deltagerne endnu bedre sammen. Øvelserne og hele mødet styres med hård hånd af mødelederen Søren Fohlmann, der
sikrer, at mødet kører planmæssigt og afsluttes præcist kl.
09.15, da flere deltagere naturligt har andre aftaler umiddelbart efter mødet.
Tre til fire gange om året flyttes mødet ud til en af de
medlemsvirksomheder, som kan huse et stort antal gæster.
Her får netværket typisk en unik mulighed for at komme
rigtig ind bag facaden og ved selvsyn opleve, hvordan
virksomheden agerer på sit marked. Dermed får medlemmerne de bedste muligheder for at hjælpe den pågældende
virksomhed med at markedsføre sig uden for netværket
ved at lytte til deres købssignaler.
Der afholdes netværksmøde hver måned med undtagelse
af sommermånederne juli og august. To af møderne inde
holder golfrelaterede aktiviteter med indendørs simulatorgolf i januar og en afsluttende udendørs golfturnering for

STYREGRUPPEN I NETVÆRKET UDGØRES AF:
Bernt Nielsen
Stokvis
bernt@stokvis.as
4052 5606
Leif Møllgaard
Inside Design House
leif@insidedesignhouse.dk 2299 0633
Søren Fohlmann Fohlmann.communication soren@fohlmann.com
2291 2000

både kaniner og professionelle golfspillere i juni. Nogle
medlemmer benytter lejligheden til at tage golfbagen med
til mødet, hvis der bliver mulighed for at gå en runde golf
med nogle af de andre medlemmer. Derudover afholdes
der efter behov ekstra møder med fx hyggeaften med ledsager uden for arbejdstiden.
En vigtig del af netværksarbejdet er som tidligere nævnt
at uddanne hinanden til at lytte til købssignaler ude i markedet. Derfor er arbejdet med at skabe det fornødne kendskab og den vitale tillid til hinanden meget vigtigt. Hvis
man ønsker at få det fulde udbytte af netværket, så er en
høj mødefrekvens samt en aktiv og positiv deltagelse på
krævet. For netværket er ikke – og må aldrig blive – en
kaffeklub uden faglig relevans.
Prisen for deltagelse inkl. morgenbuffet, turneringer mv.
er kr. 4.000 ekskl. moms pr. år. Medlemskabet giver adgang
til en række værktøjer, som alle kan benytte sig af – ud over
selve netværksmøderne og den praktiske videndeling.
Netværket giver en unik mulighed for at blive udfordret og
udfordre andre, at få indsigt i andre virksomheder og markeder, og ikke mindst for at hjælpe andre. Vi skaber til
stadighed nye relationer og deler viden. En viden der kan
bruges aktivt i dagligdagen, hvis der opstår problemer, der
kræver sparring med andre.

nationale virksomheder via regionale firmaer og helt ned
til små enkeltmandsvirksomheder. Der er ingen brancheeksklusivitet, så alle er meget velkommen. Som i den
v irkelige verden må den bedste virksomhed vinde.
Som en elementær del af et velfungerende netværk, så er
nye gæster en nødvendighed. Uden gæster kan gruppen
ikke fungere optimalt, så vi opfordrer derfor alle interesserede repræsentanter fra klubbens øvrige sponsorkorps
om at deltage i vores netværksgruppe. Det er gratis at være
gæst, og man kan deltage i op til tre møder, inden man
opfordres til at melde sig ind.
Ved at lade netværket være en integreret del af virksomhedens sponsorpakke, så får virksomheden endnu bedre
mulighed for at synliggøre deres produkter eller services
og ikke mindst deres værdier. Og så behøver man ikke
engang være hverken golfspiller eller interesseret i golf.
For netværket er skabt for at give hinanden mere business
– uanset om man ønsker flere kunder, nye leverandører, få
et korps af gode ambassadører eller møde andre virksomheder, hvor man kan drøfte aktuelle problemstillinger.
Kontakt gerne styregruppen, hvis du ønsker at høre mere
eller har lyst til at deltage på et netværksmøde.

Netværket dækker over mange fag, brancher og ledelsesniveauer i erhvervslivet. Det spænder lige fra de helt store
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af Mogens Hüttel

En helt særlig

Hole
in
One
– Henrik Bastkjær
I årsmagasinet 2015-16 portrætterede jeg Pia Bastkjær på
baggrund af at hun i 2015 blev årets ”onsdags dame”. Ved
slutningen af samtalen oplyste Pia, at hun sammen med
sin mand Henrik, i 2016, skulle på en drømme golfferie til
et af verdens golfmekkaer: Florida, USA.
Det er baggrunden for, at jeg nu sidder sammen med Henrik
for at høre, om det så blev en drømmetur!
Henrik er årgang -61 og født i Dalum, men flyttede som
3-årig på Korsløkkevej til de såkaldte ”kilometer huse”. Gik
i skole på Ejbyskolen og indtil ca. 19 års alderen gik fritiden
først og fremmest med fodbold, dels med de andre ”rødder”
og siden hen i OKS. Senere blev han grebet af squash, hvor
han i flere år stort set levede i hallen og opnåede at komme
på klubbens divisionshold.
Henrik er uddannet gartner, men har aldrig rigtigt brug uddannelsen. I stedet fik en onkel ham til at gå til optagelsesprøve som post og det gik så godt, at han blev tjenestemand
og ansat ved væsenet siden 1988. Vi er mange, der har set
Henrik i byen på cyklen og en nu 4 dags uge med 37 timer
harmonerer fint med lysten til at have et liv ved siden af
arbejdet.
Golf havde han aldrig forestillet sig at han skulle blive
interesseret i, men da en god ven inviterede ham med på
en tur til Vestfyens Golf Klub, blev han som mange andre
”ramt” ved første boldtræf og et prøvemedlemsskab blev
efterfulgt at 6 års golf i Skovene omkring Glamsbjerg.
Siden 96-97 har Henrik så været et skattet medlem af Odense
Golfklub, hvor han i dag med handicap 5,5 er en del af klubbens elitetrup.
Den gamle konkurrence mentalitet har han taget med sig
fra de unge år med squash, så han ses tit på træningsområdet
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– men det sociale er også en vigtig del af tilværelsen og
derfor har han og Pia været på flere golfture til det store udland. Første rejse gik til Isantilla, hvor vort tidligere trænerpar arrangerer træningsture.
Det har længe været en drøm at komme ud og opleve nogle
af de store ikoniske baner og da parret aldrig har været i
USA, blev der over nogle år lagt penge til side, så drømmen
– ”inden vi bliver for gamle” – kunne indfries, og i marts
2016 havde de fået sammensat en tur til Orlando, Florida,
hvor der over 2 ½ uge skulle spilles 11 runder golf.
I programmet skulle der 2 gange spilles på Sawgrass banen,
hvor Players Championship spilles hvert år med det ikoniske
”lille” par 3 hul med den smalle og skrånende ø-green (17.
hul) og Henrik er da ganske stolt ved at informere mig om
at der både blev lavet Par og Birdie ved de 2 besøg!
Den største oplevelse på turen kom dog den 13.marts på
banen Sanctuary Ridge, hvor han på 8.hul (145 yards) var i
tvivl om det skulle være et 9-jern eller en PW. Wedge blev
valgt og med 2 hop før green gik bolden i hul(!) til stor jubel
for såvel Pia som de 2 lokale spillere – Henriks 3. Hole in One.
Efter runden (som blev gennemført med et resultat svarende
til handicappet), blev 19.hul brugt til at fejre begivenheden
og på typisk amerikansk vis fik Henrik ikke lov til at betale
for øllen til medspillerne.
”Var der også tid til at være almindelig turist”?
”Ja, vi var da i Kennedy Space Center, men ellers handlede
det i det store og hele om golf – og det er med sikkerhed ikke
sidste gang vi tager til Florida” slutter Henrik, inden han
går ud for at puttetræne.

Bord
reservation

www.carlslund-restaurant.dk

Eventyret fortsætter...
...efter små to års fravær grundet
brand, genopstår det velkendte
traktørsted CarlsLund maj/juni
2017, i det skønne område ved Fruens Bøge Skov.
Det er med nænsomt håndværk
og kærlighed til den gamle stil, at
genopbygningen har fundet sted.
Træbjælker, egetræsplanker og
stråtag – alt er ved det gamle,
men dog i ”nye klæder”.

Faciliteterne og indretningen
er blevet væsentligt forbedret.
De stolte køkkentraditioner er bibeholdt med Æggekage og flæsk,
samt andre dejlige danske egnsretter. Med gode fynske økologiske råvarer, bliver der kræset for
både store og små gæster.
Blandt andre arrangementer, bliver der også gensyn med de kendte ’Jazz lørdage’.

Vi glæder os meget til at åbne
dørene, og byde vores gæster velkommen.
Kærlig hilsen
Restauratør Jack Nielsen.
Restaurant Carlslund
Fruens Bøge Skov 7
5250 Odense SV
Tlf. 6611-9911
www.carlslund-restaurant.dk

af Kaj Aage Hansen

Fra Mandagsseniorerne

På udvalgets vegne

Mandagsturneringerne startede i 2016 med dejligt vejr og
stor tilslutning med et gennemsnit på ca. 130 deltagere pr.
gang i vores 23 turneringer på Holluf Park og Pilebanen.
Som noget nyt havde vi i en prøveperiode frit teesteds valg
i vores turneringer, så det var ens for alle at vælge teested.

Det var der mange,, der benyttede sig af og derfor besluttede vi i udvalget, at det skulle forsætte, selv om det giver
lidt større arbejde ved indtastning af scorekortene, idet det
skal ændres for hver deltager, der ændrer teested.
Det bevirker, at slagspil i A-rækken bortfalder.

Kvartalsafslutning 30. maj 2016
Vi skal igen takke vore sponsorer for de mange fine præmier vi har til vores, som vi kalder det, „kvartalsafslutning
og årsafslutning“.

Forårstur
Vores forårstur gik til Gut Apeldör og som det ses af billederne en dejlig tur med 72 veloplagte deltagere og fint golfvejr.
Turen går også til Gut Apeldör 13-14-15 juni 2017 med 74
deltagere.
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136 deltagere og fine præmier fra Golfrestauranten,
OJ* Proshoppen, BRF Kredit, Mogens Frederiksen Biler, HJ
Hansen Vin.
Vinderne af Texas Scramble: Bente Bodier, Lissi Lund, Bent
O. Jensen, Birte Schmidt Hansen.

MANDAG
Kvartalsafslutning 8. august 2016
Kvartalsafslutning 08-08-16 med 122 deltagere blev sponsoreret af: Nielsen’S, OJ*Poshoppen, Sydbank, H.J Hansen
vin, Progolf Scandinavia.
Vinderne i Texas Scramble: Lissi Lun, Karen Marie Uller,
Hanne Storm, Louis Hollmann.

Årsafslutning 3. oktober 2016
Års-afslutning med 143 deltagere til spisning og 136 tilmeldt til Texas Scramble. For første gang i mandagsseniorerne har vi måttet aflyse golfspillet til en kvartalsafslutning, men det var vi tvunget til. Ikke fordi vi ikke måtte
spille på banen, men der var så meget vand på banen og
greens kl. 7.30, hvor vi skulle starte ud.
På hul 18 kom chefgreenkeeper Jack, der havde været ude
og inspicere banen og fortalte, der er ikke et sted på green,
hvor vi kan stille flaget uden der er vand, så vi måtte aflyse Texas Scramble. Men det forhindrede ikke, at vi fik en
god aften, hvor alle mødte op.
Alle vinderne af præmierne blev fundet ved lodtrækning:
Jørgen Hvolbæk, Frede B. Olsen, Bent Skaarup, Birgit
Næslund Hansen blev de heldige vindere af ” Tryde Andrés
og HJ. Hansen vin” flotte Præmier.
Dagen blev sponsoreret at Tryde André, Hj. Hansen vin,
OJ*Proshoppen, Indslev Bryggeri, Odense Golfklub.

Årets golfere
Nr. 1 med 63 point Walther Richter – gavekort 500,- kr.
Nr. 2 med 40 point Dale Lena – gavekort 300,- kr.
Nr. 3 med 40 point Keld Nielsen – gavekort 200,- kr.

Efter mange år med det samme udvalg skulle vi ved årsafslutningen tage afsked med Kirsten Johansen og Harry
Pedersen, der ønskede at stoppe. Der skal lyde en stor tak
fra alle i mandagsseniorerne for det store arbejde I har lagt
i udvalget igennem mange år.
Nye i udvalget blev Vibeke Bechtold og Steen Schjødts Hansen.
En dejlig golfsæson sluttede med at alle fik en flaske vin og
3 af mandagsseniorernes logo-golfbolde med hjem.
På gensyn til alle i mandagsseniorerne i 2017.
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af Poul Henning Knudsen

Begynderudvalget

På vegne af udvalget

Så er det igen tid til et tilbageblik på et godt golfår, især på
et fantastisk efterår med rigtigt godt vejr og megen rul på
boldene. Ja, faktisk var det sådan, at da vi nærmede os
afslutningen på sæsonen, blev der fra kaninernes side ytret
ønske om at fortsætte golfspillet og samværet på en eller
anden måde. Dette har medført, at vi efter årsafslutningen
blev ved med at mødes – både kaniner og handicapspillere
– hver tirsdag formiddag eller eftermiddag for at spille så
længe vejret tillod det.
I løbet af året har vi haft 26 tirsdagsturneringer med fin
deltagelse, op til 44 spillere på en tirsdag. Heraf har de 2
turneringer været hulspil, 1 gang short game, og som noget
nyt i år har vi i efteråret haft 2 gange med gunstart, hvor
vi efterfølgende har hygget os sammen på terrassen eller
i restauranten med lidt at spise. Det har vist sig at være en
succes og noget vi vil fortsætte med det kommende år.
Ved månedsafslutningerne den sidste tirsdag i hver måned
har vi, ud over uddeling af præmier til de bedste spillere i
den forgangne måned, haft lærerige og underholdende indlæg af trænerne, af den nuværende formand samt af tidligere formand Søren Clemmensen, der har underholdt med
golfetikette mv. og senest fysioterapeut Peter Kromann.

Ud over de almindelige tirsdagsturneringer har der været
afholdt 2 kanin/handicapturneringer på Holluf Parkbanen
– for nogle af kaninerne første gang på ”den store” bane. En
god måde at lære banen at kende på, og igen glæden ved
det fælles samvær efter spillet. Og her skal lyde en stor
opfordring til alle kaniner om at deltage i disse turneringer
i 2017! Ved den sidste kanin/handicapturnering i 2016 deltog 40 spillere og turneringen markerede samtidig afslutningen på sæsonen. Ved denne lejlighed blev årets kanin
og handicapspiller valgt. En hæder man ikke kan spille sig
til, men gøre sig fortjent til på baggrund af indstilling til
spillet samt væremåde, på og uden for banen.
I klub 37, der kun er for kaniner, har spillerne, efter en kort
instruktion af en af trænerne, et antal gange i weekenderne spillet Texas Scramble.
Ud over spillet på vores egen bane har alle kaninerne haft
mulighed for at deltage i 12- kaninmatcherne med de
øvrige fynske klubber og for kaniner med under 42 i handicap haft mulighed for at deltage i superkaninturneringer,
hvor der spilles hulspil over 18 huller. To gode muligheder
for at lære spillere fra andre klubber at kende og prøve
nogle af de fynske baner – og det helt gratis!

Kaniner OGK 2016
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TIRSDAG

Årets handicapspiller
Egon Pløger og årets
kanin Jette Vest

Vinder af årets sidste kanin/
handicapturnering Peter Dixon
og Poula Marie Andersen

Månedsafslutning i juni – ikke den dag der var flest deltagere

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

Klar til start i kanin/
handicapturneringen

Sådan kan et præmiebord også se ud i
kaninklubben!

For udvalget har det været et lidt turbulent år, hvor Bent
Rasmussen forlod udvalget ved årets start, senere Joan Ziskason og ved årets afslutning ønskede Vivi Pedersen at
stoppe som formand. I stedet er Poul Henning Knudsen,
Bjørn Kæmsgaard og senest Leo Kølle Pedersen indtrådt i
udvalget og fra 2017 er det Anders Møller Jørgensen, der er
valgt som formand. Så 2016 har været lidt af et læreår for
nogle af os. Udvalget består herudover af Kirsten Andresen
samt Hanne Storm som suppleant. Vi ser alle frem til et
forhåbentlig godt golfår 2017 og håber på stor tilslutning til
arrangementerne fra såvel nye som ”gamle” spillere.

Midtfyns Bryghus
Fysioterapeut Peter Kromann, Benefit
Nykredit
Ping v. Peter Dixon
Wendorff
M. Clausen
Ovethi
Holst sko
Shoppen
Restauranten
Også en stor tak til de øvrige
hjælpere – tirsdagsvagterne,
der har passet butikken på
tirsdagene og taget imod
nye spillere, samt til de
handicapspillere, der har
gået baneprøver og introduceret nye spillere til Pilebanen og til spillet på banen.
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Årsberetning 2016

for Odense Golfklubs Onsdagsdamer!

Grundstenen i vores dameklub er vores onsdagsturneringer, hvor vi mødes og udfordres sportsligt på banen. Hvor
vi udfordrer os selv og hinanden, konkurrerer for at få gode
resultater og ikke mindst det sociale samvær.

Eclectic:
Som en ekstra gevinst var der et eclectric scorekort. Runderne spilles over hele året som slagspil eller stableford.
Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået
i runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18 hul-

Alle Jeres gode tiltag har øget vores sociale samvær i klubben. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til dette.

lers eclectric resultat. Sidst på året havde hver spiller et
eclectric scorekort, som var summen af alle bedste spillede huller. Altså et optimalt scorekort. Som noget nyt
havde vi denne eclectric i alle 3 rækker.

Af aktiviteter i 2016 har der været 6 sponsorturneringer,
som alle har været afholdt over 18-huller.
Dameklubben takker vores sponsorer for sæsonen 2016, for
alle de fine præmier, som de har skænket til vores turneringer. Det sætter vi meget stor pris på. Fantastisk at vi kan
få så god opbakning.
Hulspil:
Tak til Ingelise Guldsteen for i år at have stået for hulspil
turneringerne, hvilket vi er mange spillere, som sætter stor
pris på.
Holdspil:
Du tilmelder dig en af tre tider på dagen (kl.: 09.30 – 13.30
– 15.30). Derefter sættes der hold (4 pr. hold). Formålet med
at lave dette tiltag var, at vi kom til at spille med andre og
kende nye onsdagsdamer. Det gav også mulighed for nye at
komme til, at kende nogle af de etablerede onsdagsdamer.

Gentog succes fra 2015:
Vi har 2 specielle turneringer i løbet af året. Den ene ”Jernladies”. Denne turnering er altid spændende. Mange var
lidt skeptiske omkring det at skulle prøve at spille en runde golf kun med jern– men det forløb rigtig godt, det viste
sig at være rigtig sjovt, udfordrende og lærerigt. Der kom
mange flotte resultater ind.
Den anden specielle turnering var vores pakkespil, hvor vi
først spillede en runde golf og derefter samledes vi til spisningen og pakkeleg. Vi havde alle en pakke med og dermed
fik alle også en pakke med hjem. Pakkerne vælges på baggrund af resultatet af dagens runde.
Udvalget vil i det nye år arbejde med nye matchformer, som
giver fokus på det sociale, leg og det sjove i at spille holdspil.

Sponsorer
Nye sponsorer er Tryde Andrés, OJ Golf og Helle Kaa Smykker.
Eksisterende sponsorer er Helle Britt Design, Fyns Trykluft, Fyens
Stillads, Nielsens, Bjerg Iversen, Holst SKO A/S, Proshoppen, Kaffe &
The Huset.
Endvidere har vi fået præmier fra OGK Restaurant, Susi fødselsdag,
Helle Kaa Krogsgaard, Judith Tvede Jæger og Lea Bolander Krengel.
En stor tak skal også lyde til Per og Giorgio som kom rundt til os med
noget, vi kunne holde os varme på til efterårsafslutning.
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ONSDAG
De fleste af golfmatcherne, der blev spillet i 2016 var tællende og der blev reguleret i handicap efterfølgende. De
gode sommerdage gjorde, at vi havde travlt.

og det er dejligt at se, at vi kan mønstre ca. 96 damer over hele
året. Vi håber på en masse godt golfvejr til næste sæson og
vi har plads til alle.

Helårsbetaling:
Vi gentog succesen fra sidste år, hvor det var muligt at
betale for alle onsdagsmatcher (20 matcher inkl. sponsormatchen) og års-afslutning’s middagen på én gang. Betalingen skete i den første måned af sæsonen og det betød,
at spillerne ikke skulle betale hver onsdag som hidtil. Der
var 26 damer, der valgte at benytte sig af det tilbud, hvilket
Damekomitéen er rigtig glade for, og vi håber, at endnu
flere vil benytte sig af det tilbud i den næste sæson.

Programmet ligger på vores hjemmeside odensegolfklub.dk,
hvor I bl.a. kan se spilledage, matchformer, sponsormatcher
og meget mere. Tilmelding til hver spilledag på golfbox
inden kl. 16.00 på spilledagen og husk ligeledes at betale
matchfee på 25 kr., hvis ikke du har betalt for hele året.

Damekomitéen håber igen i år at kunne få flere damer med
ind i onsdagsklubben og opfordrer alle til at komme og være
med. Damekomitéen står til rådighed, så vi håber ingen holder sig tilbage. Der har i år været rigtig mange nye ansigter,

Som det sidste vil vi takke Lene Thimm Hansen som afgående udvalgsmedlem for at have lagt et stort stykke arbejde i Damekomitéen.

De bedste golfhilsner
Lea Bolander Krengel, Marijke Myhring, Anne Hangaard,
Lis Thygesen og Judith Tvede Jæger.
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af Mogens Hüttel

Vivi Biermann

– en bogholder af tiden
Da vi i 2012 manglede en „talknuser“, der kunne hjælpe Odense Golfklub med at få styr
på bogholderiet, foreslog Lars Rex at vi spurgte Vivi Biermann, som han kendte fra symaskinefirmaet Bernina, hvorfra Vivi netop var gået på efterløn.
I skal dog vide at ”hun er skrap”!
Vivi kom til samtale og der blev lavet en god kontrakt, der
både tilgodeså Vivis ønske om en udstrakt grad af fleks
arbejde og klubbens økonomi.
Når vi passerer 1.marts 2017, er det så blevet til et fantastisk
godt 5 års samarbejde, men nu går den så heller ikke længere: Nu skal der spilles mere golf og sammen med Preben
rejses noget mere og især rejse ud på tidspunkter, der ikke
bestemmes af færdiggørelse af årsregnskabet.
Vivi er fra -52, født i Faaborg men opvokset i Odense. Tog
realeksamen (som man gjorde dengang) og stod i lære på
et revisionskontor og supplerede sidenhen med en Merkonomuddannelse i regnskab. Har haft en faglig tilværelse
med flere forskellige ansættelser, afbrudt af korte perioder
med arbejdsløshed, hvor Vivi hurtigt blev sendt ud i korte
vikariater, som alle senere førte til faste ansættelser. Har
arbejdet på FDB, GASA og Flex Plant og endte på Bernina,
hvorfra hun i marts 2012 gik på efterløn.
I ungdomsårene var der mest tale om håndbold og golf var
aldrig på tale! I 2005 ville Vivi give Preben et prøvemedlemsskab til Vestfyens Golfklub. Det kunne imidlertid ikke
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lade sig gøre, men han kunne komme på venteliste og ”så
måtte jeg jo følge med”.I foråret 2006 var det slut med venteliste i Vestfyens Golfklub- det blev starten på golf for os
begge. Frem mod efterlønnen hjalp jeg til i klubben gennem
et halvt års tid, da man også der manglede en bogholder.
Da jeg blev tilknyttet Odense Golfklub var det jo naturligt
at jeg blev medlem her. Det har jeg bestemt ikke fortrudt.
Faktisk fortæller Vivi, mig at hun tidligere har søgt job her
i klubben, men uden held. Derfor er hun særlig glad for at
chancen bød sig med ansættelsen i marts 2012. ”Det er
simpelthen den bedste arbejdsplads, jeg har været på”.
Jeg har mødt gode og søde kolleger, nydt en stor grad af
frihed i tilrettelæggelsen af mit eget arbejde og har været
tilfreds med balancen mellem løn og arbejdskrav. Ydermere er jeg blevet taget godt imod i ”onsdagsdamerne”, så
jeg kan i sandhed sige, at det var et godt tidspunkt, jeg blev
opfordret til at arbejde i Odense Golfklub.
Jeg ser frem til at kunne slutte årsregnskabet til 1. marts
2017 for derefter at blive rigtig pensionist. Klubben vil jeg
dog fortsat komme i, slutter Vivi.

A J G u lv

En igma 425

PH 2/ 1 Bord

PH Snowb al l

Above 250

PH 3½-3 Pe nd e l

Pant he l la M IN I

Lundsager 1 ∙ 5750 Ringe ∙ Tlf. 62 62 20 77

VI STØTTER OP OM ODENSE GOLFKLUB
Lundsager 1 ∙ 5750 Ringe ∙ Tlf. 62 62 20 77 ∙ www.flemmingnielsen.nu

af Mogens Hüttel

GOLF ER
VÆRDIFULD
FOR ALLE ALDRE

På Golfens Dag i 2016 besluttede Povl (Christensen) og
Frede (Jensen) at melde sig ind i Odense Golfklub og prøve
kræfter med det spil, som især en af Povls gode venner
havde talt så meget om.
I ungdomsårene handlede det mest om at få en uddannelse
og fraset at fynske Frede har spillet lidt håndbold, er der
ikke dyrket megen sport.

kalenderen” besluttede de, at nu skulle det være og meldte
sig ind som Prøvemedlemmer.Det tog dog kun 14 dage at
finde ud af, at denne ”leg” var rigtig, så det blev til en indmeldelse i klubben og efter at have bestået de relevante
prøver, er der blevet spillet megen golf på Pilebanen.

Begge de herrer er ingeniøruddannede og arbejder i byggebranchen – gennem mange år i samme entreprenørselskab
Hansson & Knudsen – så da der begyndte at blive lidt ”luft i

Frede har fuldt styr på deres fælles aktiviteter og programmet ”Endomondo” kan oplyse, at der siden spillerettig
hederne blev opnået i juli 2016 i alt er spillet 72 runder.
Det er selvfølgelig først og fremmest glæden ved spillet
samt det at komme ud i naturen, men begge vægter også
det sociale og regner med i kommende sæson at indgå i den
del af golflivet i Odense Golfklub.
I starten er spillet foregået med låneudstyr, men som Povl
siger, så er der nu klarhed over, hvad man skal ønske sig til
fødselsdag og jul – der bliver ikke mere tale om slips og sokker!
Der er også allerede tanker om at kombinere storbyrejser
med golf, hvor fruerne kan gå i forretninger, mens ”vi dyrker vores nye hobby”.
Det er aldrig for sent at starte med denne leg.

Serveringsklar
hyggeanretning
Serveringsklar hyggeanretning
skære ost
Hjemmelavet hvidløgsost
Blå ost, ananas ost, Brie
Krydder ost
2 slags kiks
Serveringsklar ialt kr.
Ved afhentning i butikken.
rækker til 8-10 kuverter.

395.-

PrOdUCeNTeN
oste & specialiteter

Nørregade 52, 5000 OdeNse C, Tlf: 66 12 51 52
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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

Spil golf mens du slår græs

Robomow robotplæneklipperen forvandler din græsplæne til en fairway, mens du laver ting,
der er meget sjovere end at slå græs. Den klipper plænen fra forskellige retninger og sørger
for, at den bliver trimmet og gødet – helt automatisk og 100 % økologisk.
Besøg vores butik på:
Odensevej 115
5260 Odense S

Kontakt os på:
Tlf: 66131273
www.bjergiversen.dk

Åbningstider:
Man-fre 9.30-18.00
Lørdag 10.00-15.00

Søndagsåbent:
Første søndag i mdr.
Kl. 10.00-14.00
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BOLDE
til klubbens juniorer
af Mogens Hüttel

Ser vort mangeårige medlem Aage Lars Jensen komme gående med en stor spand
bolde på vej ind til Ole i shoppen! Det ser ikke ud til at være træningsbolde, så
nysgerrigt følger jeg efter og ser nu at Aage Lars afleverer en spand ”brugte”
bolde til Ole.
Forklaringen er den, at Aage Lars (der bor i et af rækkehusene ned til 16. hul i Holluf Pile) gennem de seneste år dagligt har gået aftentur med puddelen Luie
(8 år).
Luie er efterhånden blevet god til at snuse bolde op,
som vi andre har efterladt i roughen, i søerne og skovområderne, så gennem årene er det blevet til ganske
mange bolde (i snit 1400-1500/år!! og Luie står for ca.
1/5).
Aage Lars fortæller, at hobbyen eller manien med at
finde bolde stammer fra de seneste krigsår (2. Verdenskrig!), hvor golfbolde var blevet en overordentlig stor
mangelvare i såvel Rungsted Golfklub (hvor han gik
caddie) og i øvrigt overalt i landet. I ledige stunder fra
caddietjansen blev der fundet bolde, som blev solgt
med stor fortjeneste – ”flunkere” – dvs. pletfrie/ubeskadigede, op til kr. 5 pr. bold! Se det var jo noget, der

battede på den tid og det kunne ofte blive en større
dagløn end at slæbe køller 18 huller, hvor normal
taksten var kr. 4.50 + kr. 1 i drikkepenge.
Arrangementet med shopbestyreren stammer helt
tilbage fra Lars Roseners første tid som bestyrer – dvs.
før januar 2012.
Efter aftale med bestyreren i shoppen sælges boldene
i forretningen. Ole fortæller, at han laver en lille sortering, så de eventuelt dårligste bolde frasorteres inden
salget. Jeg kan se, at der er mange gode bolde iblandt,
så jeg skal da vist til at købe nogle af disse. Pengene ved
salget går ubeskåret til Odense Golfklubs juniorer og i
2016 regner han med at der bidrages med ca. 3.500,- kr.
Det er da en måde at lave frivilligt arbejde på, der batter
– så en stor tak til dem begge.
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af 007 og Q

Double 07 goes
Trackman together with Q
Jeg skrev i sidste års Årsmagasin, at Q kom frem i lyset
– og nu har Q så lært mig om ruminddeling ...

Det har aldrig været min spidskompentence, det med at
træne, tage prøvesving på banen – “spild af tid” – nej frem til
bolden og så bum afsted og håbe på det bedste.

Tilbage til Q, til lektion nr. 2 – lidt ændringer og ny video på
mailen – det begyndte at tage form og jeg var vel på driving
range 2-3 gange om ugen – hva’ behar!

Jeg skrev i sidste års Magasin, at jeg ville prøve at ændre
dette! Så jeg besluttede mig for at investere i et 10 turs lektions kort inkl. Trackman hos Q.

Jeg var stadig lidt frustreret over, at mit nye sving ikke fun-

Jeg vil her skrive lidt om, hvordan det er gået og Q vil komme
med kommentarer til, hvordan du kan forbedre dit hcp – selv
hvis du har et højt hcp, som mit – og det er virkelig en cool
fornemmelse.

1. rum – prøvesving med det rigtige jern – 2. rum – selve
udførelse af slaget, som max. måtte tage 10 sekunder – 3.
rum – evaluering af rum 2!

gerede på banen – så jeg spurgte Q – og så begyndte Q at
snakke om rumindeling!?

Hmm – men det virkede!
Hele set-up er meget Pro – med videooptagelse på driving
range, korte instruktioner af Q – videoen blev sendt til min
mail, således at jeg hjemme, kunne se og lytte til instruktioner
og se sving resultat og forberede mig til træning eller golfrunde.
Q fortalte mig, at hvis jeg skulle have fuld valuta for pengene,
så krævede det også selvtræning – puha – mig og selvtræning,
not a good combination;-)
Nå, men jeg fattede mod og begyndte at træne på driving
range – Q havde sagt, at jeg bare skulle starte med mit
7-iron – se min video på trackman.com inden jeg begyndte
min træning – bum – lige pludselig var mit sving blevet
bedre og længden lige flyttet 15-20 m længere ud.
Jeg glædede mig til min første runde på Holluf Park – men
men – træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen – jeg
tænkte alt for meget på alt det, jeg havde fået instruktion på,
så runden var lidt lige som før – og 23-24 point ;-(
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Efter 3 lektioner hos Q – med selvtræning på driving range og
video studier, så begyndte det lige pludselig at fungere – jeg
gik på 2 måneder fra 27.7 til 24,4 – og jeg begyndte at krybe
op på Order of Merit hos torsdagsherrerne – jeg har i årevis
ikke fået et eneste point på OoM – men sluttede sæsonen 2016
med en 34. plads med 24 point, så jeg var godt tilfreds.
Mit sæsonslag, kom i juni måned, på Himmerland Golfresort.
Vi spillede BackTee, i en kraftig vind – på hul 5, var der ca. 185
m til hullet, jeg fik den præcise afstand, af vores Golfmanager,
som kørte i en af deres lækre Golfbuggies med indbygget
iPad, banekort og præcise afstande. God prøve i rum 1, frem
til rum 2, ramte den lige i røven og den fløj med hjælp af
vinden små 180 m og jeg gik fra hullet med en par! Ingen evaluering i rum 3, men jeg sendte mange venlige tanker til Q.
Så kære læsere, hvis I tænker på, at Jeres hcp. og måske alder,
er for højt til forbedringer – så glem alt om det – det kræver

Noter fra Q:
007 er et helt klassisk eksempel på en golfer som, efter lang tids
pause fra at tage undervisning, går i gang med at træne igen.
Vi går alle igennem forskellige faser, når vi skal udvikle os:
Fase 1 ”Bryde vaner”:
Uanset om vi spiller golf, tennis eller binder vores snørebånd,
så gør vi dette via vaner og mange gange gør vi tingene ubevidst. Når vi så bliver bedt om at lave om på måden, vi gør
tingene på, altså være bevidste, så vil det altid være udfordrende i starten. I denne fase af ens udvikling er det meget
sjældent, vi laver gode resultater. Hvis vi gerne vil udvikle
os og blive bedre, så skal vi bryde vores vaner.
”Hvis du vil nå nye højder, må du
lære at hoppe højere end du plejer” –Q
Fase 2 ”Bevidst kompetent”:
Her er det vigtigt at forstå, at vi kan kun komme til fase 2
hvis vi gør lige som 007 – arbejder og træner. Det der sker i
denne fase er, at vi begynder at forstå og bevæge os, som
træneren ønsker det. I denne fase begynder resultaterne at
komme, især på træningsbanen.

lidt investering, lidt mod og tid på driving range, så kommer
resultatet helt af sig selv.
Jeg har sat mig et mål for 2017 og det er, at jeg skal ned
under 20 i hcp.
2 gadgets – som jeg gerne fortælle Jer om – I kender dem
sikkert allerede.
Endomondo – det er en rigtig god motion App. Her kan i
kontrollere Jeres skridt, Jeres forbrænding – I kan indstille
i App’en, hvilken slags motion I dyrker, glemme Jeres
aktiviteter – den er gratis, men kan opgraderes, så I får
flere funktioner. Kan selvfølgelig bruges uden for golfbanen.
Golfshot – puha de udvikler på den her App og nu i samarbejde med Apple og iWatch. Jeg har investeret i et iWatch
– skal selvfølgelig være med på beatet med gadgets og
App’er. Det er virkelig funktionelt, med afstandsmåler,
indstillinger og indtastning af slag, straf etc. – alternativt
kan jeg jo bruge min nye iPhone 7 Plus – selvfølgelig – jeg
kan, som jeg skrev om sidste år, tjekke op mine runder,
tjekke mine skridt og forbrændning! Husk at investere i en
powerbank, så I aldrig løber tør for strøm!
Der er i skrivende stund, kun 2 1/2 måned til 1. april – så
jeg er begyndte at træne lidt her hjemme, så kroppen ikke
er alt for stiv, når jeg skal i gang.
Men jeg glæder mig, til nye lektioner og et forbedret hcp.
når sæsonen er slut – så jeg vil ønske en rigtig god sæson
derude – vi ses måske på driving rangen!

”Vi skal kunne mestre vore nye
vaner på træningsbanen først” –Q
Fase 3: ”Ubevidst kompetent”:
Nu begynder resultaterne for alvor at komme. Nu kan jeg
mestre min nye vane, uden at jeg tænker på det. I denne fase
svinger jeg mere frit og jeg tænker ikke så meget over, hvad
jeg gør. Denne fase opnår vi, når vi har brugt tid, både på
træningsbanen og banen med vores nye vaner.
”Vi spiller vores bedste golf, når vi svinger køllen godt,
uden at vi spekulerer over hvordan vi skal gøre det” –Q
007 har været igennem alle disse faser og han har vist stor
arbejdsomhed, dedikation og villighed til at bryde sine gamle
vaner. Det er netop dette, som giver udvikling.
Hvis vi gør ligesom 007 og tænker i rum/kasser hver gang vi
skal slå et slag, det vil sige:
Kasse 1: Vi tager et enkelt øvesving, hvor vi tænker på vores
nye vane, vores nye måde at svinge køllen på.
Kasse 2: Vi stiller op til bolden og tænker kun på hvor bolden
skal hen og eksekvere. I denne kasse er det forbudt at tænke
på teknik.
Kasse 3: Vi evaluerer på, om vi så brugte vores nye vane og
om vi gjorde det rigtigt.
Hvis vi følger denne model hver gang vi skal slå et slag, så
kan vi opnå resultater i alle 3 udviklingsfaser. Dog vil de
største resultater altid komme i fase 3.
Jeg glæder mig til at arbejde videre med 007 og alle jer andre,
som gerne vil hoppe bare lidt højere. Jeg ved du kan!
(Editor‘s note: mon ikke Double 07 kunne være Lars Rex – og så må
Q være Morten Beck)
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Lidt historie fra
Jack Berlin Rasmussen

Course
Manager
Hvad er det, der gør vores bane svær at passe?
Jeg ønsker at indlede med at slå fast, at der ikke findes to
baner i verden som er ens, hvilket betyder at alle baner skal
passes forskelligt. Først lidt historie.
Når vi kigger på det historisk, så vil vi se, at de fleste baner
der er bygget frem til midt 80 erne er bygget på en måde,
så de er mere tidskrævende at passe end de baner, der er
bygget fra 1990 og frem, hvor man begyndte at have stor
fokus på dræning og på at opbygge greens efter moderne
principper.
Odense Golfklub, som ligger hvor den gør i dag, er bygget
i 1980-1981. Da havde man, i Danmark, endnu ikke den
store viden om, hvordan man skulle bygge en golfbane.
Odense kommune, som byggede banen, var naturligvis
økonomisk forpligtet og valgte som regel den billigste løsning, når der skulle disponeres.
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Der er imidlertid, siden da, sket en stor udvikling i og med at
en meget større viden om, hvordan man bygger og vedligeholder en bane, er blevet tilgængelig, for os, hvis opgave det er
at sørge for den daglige pasning. Dette forpligter naturligvis.
De miljømæssige krav er skærpet markant. Der er i den sammenhæng meget fokus på, at vi skal være gode ved vores
natur. Heldigvis for det. Medlemmerne er begyndt at spille
mere, hvilket giver mere slid på banerne. Til sidst er der
medlemmernes forventninger, som blandt andet pga. udviklingen har flyttet sig.
Konklusionen er, at selvom vi har lagt dræn visse steder på
banen blandt andet i visse bunkers, så er vores greens, forgreens og teesteder ikke drænet eller bygget op efter dagens
standarder. Dette betyder, at de skal passes med midler og
metoder, som er mere ressourcetunge end de moderne.

af Jack Berlin Rasmussen

Når det så er sagt, så har vi et super dejligt anlæg med en
masse potentiale og udfordringer i dagligdagen. Vi prøver
så godt som vi kan at tilgodese alle, både banen og golfspillere og vi mener selv, det går ret godt.
Når vi gør, som vi gør i den daglige pleje af banen, som f.eks.
at lave en masse huller eller at lægge sand på greens, så gør
vi det ikke for at genere jer, men kun for at gøre banen bedre for jer. Man kan sige det hører med til at passe banen, så
den kan klare hele sæsonen under den vedvarende
belastning. Her i klubben er der rigtig mange medlemmer,
det betyder mange golfspillere, som benytter banen og derfor sker der som nævnt ovenfor tilsvarende slid på banen.
Vi har brugt mere tid på vores forgreens, så de næsten har
samme standard som greens, bare med lidt højere græs.
Derfor vil jeg appellere til, at I betragter forgreens som en

del af green. Vi foretager hele tiden små forandringer og
justeringer på banen, så banen bliver bedre og derved frem
tidssikret.
Året 2016 har heldigvis været en super sæson for græsset
og banen, fordi vi har fået mindre regn end normalt, hvilket har gjort det nemmere at passe vores bane. Det har
også været en historisk lang sæson. Vi åbnede Holluf Park
den 11. marts og det er nu den 16. december og den er stadig åben. Det er aldrig sket før. Jeg ønsker afslutningsvis at
pointere, at vi er rigtig glade for, at der er så mange, der vil
spille på banen og at det altid er dejligt at hilse på og snakke
med jer i løbet at året. Husk I er altid velkomne til at spørge,
hvis I har et spørgsmål.
Jeg vil gerne takke medlemmerne for en god sæson og ser
frem til sæson 2017.
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Samarbejdspartnere
MURERMESTER

TORBEN E. LARSEN
65 95 84 65 20 48 25 65
www.murertel.dk
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af Mogens Hüttel

OJ-Golf

en forretning i Odense Golfklub
„Hvordan er året gået nu, hvor vi skal til at spille årets afslutningsturnering?“: „Yderst tilfredsstillende“, svarer Ole.
Som de fleste vel kan huske, trådte Ole Jørgensen til i marts
2016, da klubben pludselig stod uden forpagter af pro-shoppen, og det er derfor på sin plads at høre lidt om, hvordan
det er gået og samtidig fortælle lidt om, hvorledes Ole er
kommet ind i denne branche.
Ole er født og opvokset i Assens, hvor der dengang ikke var
mange aktiviteter for en rask dreng, men det blev da til
en del fodbold og håndbold og så ”gik vi en del i byen”.
Storebroderen var med til at sikre Ole en læreplads og i
1989 blev han udlært slagter. Samme år drog han ”udenøs”
og arbejdede nogle år i Århus, men som rigtig fynbo måtte
han tilbage til Fyn, hvor han gennem nogle år arbejdede med
mange forskellige jobs. Ryggen kunne nemlig ikke længere
klare det hårde arbejde som slagter. Herved lærte han, at han
egentlig skulle være beskæftiget med salg og da København
samtidig trak, blev han kørende sælger i en årrække.
Han måtte dog hjem til Assens igen og det er nu basen for
hans liv.
Interessen for at spille golf opstod, da han sammen med
nogle af de lokale venner spillede Pay-and-Play og da han
fandt ud af, at det ville være godt at få mere viden om
spillet, meldte han sig ind i Vestfyens Golfklub og spillede der indtil 2007, hvorefter det blev til medlemskab i
Barløseborg Golfklub. I 2014 lukkede pro-shoppen her og
dette vakte Oles ”sælger-gen”. Samtidig havde en god ven
tilbudt at skyde penge i en Web-shop og på den måde blev
OJ-Golf født den 1/3 2014 og det første år gik egentligt rigtig godt. Fra 2015 blev der samtidig indgået en aftale om
at levere varer til Vestfyens Golfklub og på den måde fik
Ole skabt sig et fuldtidsjob.
I samtalen i dag fortæller han mig, at han samtidig med
dette ønskede at få muligheden for at drive pro-shoppen i
Odense Golfklub, så da han i avisen læste at bestyreren hos
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os var gået konkurs, var det let at kontakte Hans Henrik
Burkal og udtrykke sit ønske om at drive shoppen i Odense
Golfklub.
Som det vides, endte forhandlingerne om en kontrakt tilfredsstilende og OJ-Golf blev en del af Odense Golfklub fra
15/3 2016.
”Jeg er blevet taget godt imod af klubben og har fået megen
god input i årets løb, så jeg føler mig bedre rustet til de
kommende sæsoner”. Især har jeg værdsat samspillet med
klubbens 2 dygtige trænere, men bestemt også mødet med
klubbens mange medlemmer. Det har (heldigvis) vist sig umuligt for mig at kunne klare jobbet alene, så jeg har ansat medhjælp, der også fortsætter i den næste sæson, hvor jeg håber
at omsætningen vil muliggøre en ansættelse på fuld tid.
Det første års erfaringer siger mig, at der skal ske noget på
tøjsiden. Der skal ske udskiftning på nogle mærker, men
især ske en kvalitetsmæssig forbedring. Hvad angår golfudstyret forventer jeg ikke de store udskiftninger; det ser
ud til at imødekomme medlemmernes behov. Hvis omsætningen muliggør det, kunne jeg også overveje at tilbyde
fittings af golfudstyr. Jeg ser også på muligheden af at udvide åbningstiderne, men måske også indføre mere fleksible åbningstider i ydersæsonen, hvor vejret jo har stor indflydelse på salget.
”Er du her også om 5 år?
Ja, det er min plan. Jeg har fundet min plads i livet og befinder mig godt her.
Det er på den anden side medlemmerne, der ved deres indkøb
skal sikre at jeg har et levebrød, for uden salg går det jo ikke.
Min kalkule tager udgangspunkt i, at det enkelte medlem i
snit lægger 1000 kr. om året i min forretning og så sørger jeg
ved salg til gæster, klubber i klubben, turneringer, Company
Days og så videre for, at resten kommer ind.”
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Beatyourage
Vi har 2 baner i Odense Golfklub: Holluf Park og Pilebanen.
I 2016 er der tale om 2 spillere, der har „slået deres egen alder
i slag på banen“

Pilebanen

Pilebanen

Steen Hvid Mortensen
(69 år)

Aage Lars Jensen
(85 år)

1 runde
(68 slag)

1 runde
(67 slag)

Holluf Park
Aage Lars Jensen
(85 år)
2 x runder
(84 slag)
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Når flytning er en tillidssag...
...så lad os løfte opgaven!
Vi er eksperter i flytning af:
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Kunstværker
Maskiner
Møbler
Pengeskabe
Våbenskabe
og andre tunge eller
vanskelige ting

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

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

Find os på

www.bluepack.dk

www.bluepack.dk

Fjernvarme er
nemt, billigt og
miljøvenligt

Fjernvarme Fyn
holder dig varm
... i klubhuset på 19. hul

BLUEPACK
∙ Havnegade
∙ 5100
OdenseCC ∙ ∙ Tlf.
Tlf. 66
66 11
∙ www.bluepack.dk
BLUEPACK
A/S A/S
∙ Havnegade
5-95-9
∙ 5100
Odense
11 58
5832
32 ∙ ∙info@bluepack.dk
info@bluepack.dk
∙ www.bluepack.dk
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af Hans Henrik Burkal

Vigtig viden,
ligegyldig info!
Primo januar i 2015, 2016 og 2017 – værdierne på siderne
af / angiver tallene for henholdsvis 2014 / 2015 / 2016
– er trukket nedenstående statistiske oplysninger 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 – de som i Golfbox
er registreret som ”aktive medlemmer” – kan udledes, at
gennemsnitsalderen er på 55,7/55,5/56,3 år – kvinderne
fordeler sig med 381/373/351 medlemmer og en gennemsnitsalder på 61,2/61,0/61,5 år og mændene med 870/859/818
medlemmer og en gennemsnitsalder på 61,2/53,2/54,0 år.
Det gennemsnitlige handicap er på 23,6/24,2/23,4 – kvinderne 29,5/30,2/28,9 og mændene 21,0/21,6/21,0.
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Hvor kommer de 1251/1232/1169 medlemmer
så fra – og her sorteres ud fra postnummer:
POSTNUMMER
2400
2600
2720
2800
5000
5200
5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5290
5300
5320
5330
5350
5370
5390
5450
5462
5463
5471
5491
5492
5500
5540
5550
5560
5580
5600
5610
5620
5672
5690
5700
5750
5762
5772
5792
5800
5881
6000
6000
6200
6880
7000
7100
9850

I løbet årene 2005 til og med 2016 har der været ind- og udmeldelser:

ANTAL MEDLEMMER

ÅR

IND/UD

1/0/0
1/0/0
1/1/0
1/1/1
224/219/220
10/7/7
56/51/49
175/183/180
165/166/158
43/47/45
90/93/83
229/226/209
39/33/31
7/7/5
30/33/31
25/23/22
23/23/22
1/1/1
4/4/4
1/1/1
7/3/4
2/2/2
1/0/1
6/7/5
1/1/1
6/6/6
8/8/1
0/0/5
16/13/13
6/3/4
2/3/1
1/1/1
0/0/1
2/1/0
2/1/0
7/4/1
3/2/2
7/5/4
0/0/1
3/6/5
32/34/30
7/6/6
0/0/1
2/2/2
2/2/2
1/0/0
1/1/0
1/1/0
0/0/1
1/1/0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

115 / 78
91 / 90
174 / 79
141 / 110
187 / 96
178 / 116
119 / 164
185 / 195
225 / 334
257 / 163
178 / 199
131 / 177

Lidt tal fra tidsbestillingen:
2013
Her 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.
2.476 gæstede banen og havde 3.308 bookinger.
2014
Her reserverede 1.164 af klubbens medlemmer
i alt 26.117 spilletider og medlemmet med flest
tider havde 119 bookinger.
Dette giver et gennemsnit på 22,4 tider pr. medlem.
2.564 gæstede banen og havde 3.477 bookinger.
2015
Her 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.
2.327 gæstede banen og havde 2.976 bookinger.
2016
Her 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.
2.276 gæstede banen og havde 2.893 bookinger.
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af Jack Rasmussen, Lars Drejergaard og Hans Henrik Burkal

Odense den 15. decem ber 20

16

ANSØGNING

af de tidligere
Odense Golfklub er indenfor de sidste 3-4 år blevet inspireret
r vælger vi i år
nominerede klubber til Golfsportens Natur- og Miljøpris. Derfo
at sende denne ansøg ning.
Vi er i gang med at foretage ændringer, både i klubhuset, maskinhuset og på banen og dermed løbende nye tiltag, for at gå i en mere miljørig tig retning.
Vi vil i nedenstående redegøre for de små og store
tiltag, vi har gjort i de sidste år og hvad vi fremover
ønsker at igangsætte af nye tiltag.
KLUBHUSET & MASKINHUSET
Odense Golfklub indgik i februar 2014 i et projekt
– ”projekt Effektiv Energi” med Miljøfor um Fyn,
hvorefter vi fik foretaget en energiscreening i såvel
klubhus som maskinhus.
Denne energiscreening lå herefter til grund for den
Energirapport, som Odense Golfklub modtog medio

Der blev i rapporten anvist en række forskellige
punkter, hvor vi kunne opnå besparelser, såvel økonomisk som energimæssigt, så hen over efteråret
2014 blev bl.a. alle pærer og en del lysstofrør udskiftet til LED. Vandhaner/blandingsbatterier skiftet til
haner med vandbegrænser/sensortænd. Radiatorventiler med forindstilling er udskiftet. Udsugningen
i klubhuset er monteret med tidsindstilling og toiletter skiftet med vandbesparende toiletter.

Nedenfor i skemaet er sammenligningstal for 2013,
hvor ingen tiltag var gjort og 2015, hvor energitiltag
slog fuldt igennem for et helt år.

2014.

ÅR / EMNE

EL,
KLUBHUS

2013
2015
BESPAR ELSE

51.818 kwh
44.205 kwh
7.613 kwh

FJ.VARME,
KLUBHUS

564 GJ
474 GJ
90 GJ

VAND,
KLUBHUS

946 m3
770 m3
176 m3

EL,
MASKINHUS

9.680 kwh
6.884 kwh
2.796 kwh

FJ.VARME
MASKINHUS

164 GJ
106 GJ
58 GJ
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ved at være i mål med at udrydde dem. Vi har i de sidste 5 år fanget 4
kun sakse til at fange dem med.
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klipning. Det bliver derved også et fristed for dyrene, hvor
de kan gemme sig og en mulighed for at fremme flere plante
arter på banen.
Da banen blev anlagt i 1980 blev der desværre også plantet
hybenroser. Da det er en invasiv art og naturstyrelsen anbefaler at bekæmpe den, er det også noget vi er startet på.
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De sidste par år har vi også gjort en stor indsats med pleje
af vores søer. Vi har med en buskrydder med klinge fjernet
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og dermed bedre vandkvalitet. Vi har placeret store sten i
komme i betragtning til at modtage Golfsportens Natur- og
søerne og langs bredden, som fugle kan sætte sig på, men
Miljøpris.
også til padderne, som kan bruge dem til at sole sig på. Vi
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i betrag

DE GO’E
GAMLE

DE GAMLE
GO’E

Kim, Brian, Peter og Esben

Den eftertragtede pokal
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Finn, Kjeld, Per og Hans Jørgen

af Esben Hallundbæk Hansen

Hvert eneste år siden 2000 er der i august/september blevet
spillet en helt speciel match i Odense Golfklub. Det hele
startede med, at Kim Bøttcher og Esben Hallundbæk Hansen
sad i festligt lag og talte om tiden på golfbanen på Rugårdsvej,
hvor de begge spillede i deres junior år. Snakken faldt på
det skønne miljø, der eksisterede imellem juniorer og seniorer. Navne som Per Seebach, Hans Jørgen Hoff og Bjørn
Bischoff blev nævnt med eftertænksomt smil på læben og
med et var ideen til at udfordre De Go’e Gamle i en golfdyst,
skabt.
Udfordringen blev modtaget og to hold af 4 mand mødtes i
2000 til en hulspilsmatch over 18 huller på Holluf Park. De
tidligere juniorer fik navnet De Gamle Go’e (læs: de tidligere
dygtige spillere).
Kravene for at spille på hold er følgende: De Go’e Gamle skal
have været seniorspillere på banen ved Rugårdsvej og De
Gamle Go’e skal have været juniorspillere på banen ved
Rugårdsvej.
Holdende i 2000 var med deltagelse af følgende: Per Seebach
(Kaptajn), Bjørn Bischoff, Hans Jørgen Hoff og Ib K. Nielsen
samt Esben Hallundbæk Hansen (Kaptajn), Kim Bøttcher,
Søren Christensen og Peter Jessen.
Det unge hold vandt og sådan forblev billedet stort set, indtil man flyttede matchen til Pilebanen. Her er de De Go’e
Gamle så stærke i det korte spil, at de har vundet de seneste
år. I dag spilles matchen efter Ryder Cup format. 6 huller
foursome, 6 huller fourball og 6 huller single. Matchen har
været spillet hvert år siden 2000 med skiftende spillere på
holdene. Efter endt spil spises der sammen i klubhuset og
der holdes tale af såvel det vindende som det tabende hold.
Derudover fortælles stort set de samme gode anekdoter fra
tiden på Rugårdsvej. Selvom det unge hold nu er i 50’erne
omtales de stadig som juniorerne eller møgknægtene.
Af deltagere igennem de 17 år kan nævnes:
De Go’e Gamle: Per Seebach, Hans Jørgen Hoff, Bjørn Bischoff,
Ib K. Nielsen, Knud Gaarde, Finn Andersen, Kjeld Jannings
og Flemming Seirberg.
De Gamle Go’e: Kim Bøttcher, Søren Christensen, Peter Jessen,
Brian Larsen, Troels Lindenskov, Lars Jacobsen, Martin Haas
og Esben Hallundbæk Hansen.
Statistikken siger 7 sejre til de unge, 5 uafgjorte og 5 sejre
til de gamle. Har man pokalen, er uafgjort nok til at beholde
den. De unge har haft den i hænderne 10 gange, de gamle 7
gange.
I 2016 deltog, som det ses på billederne, Finn, Kjeld, Per og
Hans Jørgen versus Kim, Brian, Peter og Esben. Tilsammen
med en samlet anciennitet på i alt 354 sæsoner (gns. 44,25
sæsoner pr. mand). Jo, der er igennem tiden blevet slået en
hel del slag af d’herrer. Og historierne bliver bedre og bedre
år for år.
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Tre café temaer!
1. Ønsker til vinterarrangementer i Odense Golfklub
· arrangementer med en fra DGU om regler,
· reklamere for fitnesscenter,
· madlavning for mænd og kvinder (ikke samtidig),
· regelaften,
· arrangementsprisen skal holdes nede, så flere vil deltage,
· teaterture uden mad p.g.a. prisen,
· 	caféarrangement er velbesøgt og en god hygge- /informationsaften. Måske 2 gange årligt med info, for der er rigeligt, at informere om,
· TV + golfkanaler så det kan være samlingspunkt,
· Hyggelig indretning i f.eks. gamle juniorrum,
· 	Fysisk træning for OGK spillere – golffitness/golfklinik
Danmark/Benefit Odense – lukkede hold med OGK medlemmer,
· 	bridge, whist, første hjælp, BUH-turnering – det er også
konkurrence med en makker,
· Skak, backgammon,
· 	Restauranten byder på noget godt f.eks. morgenmad hele
februar,
· 	motion – vedligehold af form minded til golf. Måske kunne
man få nogen fra Universitetet til at komme og undervise
– måske frivilligt,
· 	tænd op i grillen til golfarrangementer – det skaber hygge
og mere omsætning for restauranten,
· brætspil til fri afbenyttelse,
· golfforedrag af ”prof. spillere”,
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· madlavning for golfere,
· førstehjælpskursus,
· 	god ide med et varieret udbud af foredrag i klubben eks.
Regelaften. Noget som har en rimelig pris,
· bridge,
· nej,
· 	som udgangspunkt gratis arrangementer betalt af klubben.
Skaber aktiviteter til glæde for klubliv og restauratør,
· vintertræning,
· fælles arrangementer – gratis f.eks. musik,
· 	kortspil – evt. en gang om måneden, hvor folk kan finde tid,
· 	juletræs fest med familie – evt. med en julemand pris
25,- eller 50,- kroner til slikposer, æbleskiver og gløgg,
· 	i samarbejde med den nye restauratør, trække folk herned
x 1/måned januar til april,
· førstehjælpskursus,
· regelaften inklusive vedligeholdelse af banen,
· poolbord/fodboldbord,
· 	mindre egenbetaling og/eller tilskud fra klubben til arrangementer,
· 	professionel golfspiller holder foredrag/med eller uden
mad,
· mad skal være et aktivt tilvalg til turneringer,
· bridge/whist,
· arrangementer med en fra DGU om regler,
· foredrag om madindtag på banen.

2. Ønsker til Odense Golfklubsindretning
· juniorerne skal have deres eget rum,
· dameomklædningen bliver kun brugt 2 gange årligt,
· 	juniorerne skal ikke gemmes væk i kælderen, som de blev
på loftet. Da der var juniorlokale ved siden af restauranten
var der ”gang i den” med poolspil m.v.,
· 	opslagstavlerne i hall skal blive der – så man nemt kan
holde sig ajour,
· 	mere åben reception – mere synlig reception over for medlemmer når de kommer ind,
· 	vægudsmykning, så vi ikke kun har hvide vægge, eventuelt billeder af vores bane,
· 	”rygerum” – skydedøre i stedet for faste glasdøre – skal
laves om til en terrasse med tag for alle, så man kan sidde
der g hygge hvis regn,
· Opsplitte i cafeteria og lounge room med TV,
· juniorer på 1. sal,
· at det ligner en golfklub,
· 	v i skal have en lounge med meget hygge og fadølsanlæg,
cheesterfield stole og sofaer,
· runde borde,
· 	synliggøre på tavle eller lignende i restaurant, hvilke
menuer/retter der tilbydes,
	savner grovboller/sund morgenmad/sund mad,
	tydeligere visuel synliggørelse af banelukning ved driving
range/Pilebanen,
	anskaffelse af ordentlige parasoller, der kan være oppe i
det meste vejr,
· de dårlige parasoller – nye markiser/parasoller,
· 	luge ved kontoret minder om en gammel banegård – helt
nyt og brugervenligt miljø,
· nye solparasoller – til markiser/parasol,
· bedre stole,
· nyt ventilationsanlæg,
· bedre udnyttelse af lokaler,
· bedre siddekomfort i de nye stole,
· 	mere hyggelig atmosfære i restaurant. Mere ”varmt” møblement dvs. mindre institutionsagtigt,
· 	flere gruppemiljøer evt. med mindre sofagrupper a la de
to allerede eksisterende i restauranten,
· forskellige borde – både til 4 personer og til større grupper,
· 	eventuelt en indretningsarkitekt, som har forstand på den
slags,
· forhal: mere imødekommende atmosfære,
· åbne sekretariatet både fysisk og ”i ånd”,

· 	yderligere ønsker: skabe til aflåsning i omklædningsrum
til gæster samt ansigtsløft af baderum,
· 	det gamle juniorrum kan indrettes til hyggerum for medlemmerne, der ønsker hygge,
· ingen lukkede døre,
· juniorrum med sofaarrangement,
· ”rygerum” tilgængelig også ved fester,
· GENINDFØR husudvalg, baneudvalg mv med indflydelse,
· Juniorrum indrettes til hyggerum,
· Juniorrum på 1. sal i ”kontoret”. Ikke bare et skilt på døren,
· 	Restaurant lokalerne er for institutionsmæssige i deres
udtryk. Mere varme i farve, møbler og udtryk,
· 	Rygerummet kunne åbnes op til en lækker overdækket
terrasse med servering fra baren,
· Rygerum/kabine i kælder,
· Viasat golf + C MORE golf,
· bar område i det gamle juniorrum,
· nyt juniorrum på 1. sal,
· Viasat golf TV,
· bordtennisbord til juniorafdelingen,
· TV Viasat golf (konkurrenterne har!)
· Mere engelsk indretning – tungere møbler – chesterfield,
· 	Plads til juniorer evt. sammenklaplige bordtennis eller
bordfodbold ovenpå – som kan ryddes væk ved andre
arrangementer,
· 	TV· stue med golfkanal evt. i det lille lokale med bløde
sofaer – mulighed for storskærm,
· 	Møblerne på terrasse skal være mere ”lette” – ikke store
tunge møbler,
· TV med rettigheder til, at vise golfturneringer m.m.,
· sofagrupper,
· indgangsområdet skal gøres mere imødekommende,
· en masterplan for hele huset herunder nye typer møbler,
· 	finde udvej for at give juniorerne bedre forhold (spørg dem
selv),
· 	T V med golf (restauranten tilbyder f.eks. ”Ryder Cup menu”,
· 	Renovering af omklædningsrum/evt. sauna/modernisering,
· 	åben kontor, nedrivning af vægge -> mere åbent rum (længere åbent),
· Fitness rykkes op til niveau med shop/kontor,
· 	Lave konkurrence for studerende -> hvordan kan klub
huset/indretning gøres bedst muligt. Kan gøres til eksamensprojekt,
· smart/moderne møblement i rummet ved kontor.
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3. Ideer til fastholdelse af medlemmer i Odense Golfklub
· t ydeliggøre/mere præcis angående hvem der kan deltage
i Stiften Golf Cup (bl.a. klub 37),
· Facebookgrupper som kontaktflade,
· ”fange” prøvemedlemmer,
· 	Bedre til at modtage tidligere kaniner – overgangen – i
andre ”klubber”,
· Flere fælles golfarrangementer mellem ”klubber”,
· Mentorordning (det du’r … Emma)
· arrangementer med en fra DGU om regler,
· hvordan får vi flere handicapspillere med i klub 37,
· 	når man bliver handicapspiller skal man fra kaninudvalget
udvælge en administrator, der får fat i en fra onsdags
damer og torsdagsherrer. De skal så få fat i de nye handicapspillere og fortælle dem om grupperne – eventuelt invitere dem en turnerings aften – så alle ved hvem de nye er,
· 	uddybende spørgsmål til hvad grunden er til udmeldelsen
eventuelt uddybe grunden,
· 	man kan finde en ambassadør til nye medlemmer (nogle
”gamle” medlemmer kan hjælpe nye i gang),
· mere synlighed omhandlende klub 37,
· mere fællestræning for begyndere,
· 	en elitespiller til at undervise/ gå med på banen med ”ny
golfer” i a. samme alder,
· 	huske at hilse på hinanden både nye og gamle medlemmer uanet status i klubben,
· fra introforløb og hvad så???,
· 	man skal byde mere velkommen til nye medlemmer, så
de ved hvilke klubber i klubben der er,
· 	f jerne meget af det semirough, der er foran teesteder og
langhåret rough ved bunkers,
· 	kan man lave et forum måske på Facebook, hvor man kan
kommunikere sammen for, at have nogen at spille med.
Kan især være godt for nye medlemmer,
· 	kaninkomiteen er afgørende for nye medlemmer. I kaninmatcher skal det være rutinerede HCP-spillere der deltager – ikke en der var kanin i går,
· eventuel mentorordning skal overvejes,
· meget mere åbning i klubben,
· mentorordning,
· mere åbent kontor (udvidede åbningstider),
· 	nytænkning af et ”hverdagsmedlemskab” – er man sikker
på det giver underskud?,
· 	en eller anden matchform, hvor eventuelt nye og et gammelt medlem sættes sammen,
· 	åbningstiden i sekretariatet skal i sommermånederne
– april/november – være fra morgen til aften + weekends.
Ansatte skal holde ferie uden for sæsonen,
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· 	åbningstider marts/november – ansatte må dele vagterne
– hele ugen + weekends 08:00 – 18:00. Afspadsering
december/januar – delvis februar,
· ferie af ansatte kan ikke forekomme i hovedsæsonen,
· gennemgående turneringer (behøver IKKE at koste noget, æren,
· ”ægteskabs” matcher uden præmier –> æren,
· bestyrelsen SKAL være synlig – komme i klubben daglig,
· 	bestyrelses referater skal være oplysende og IKKE beslutningsreferater,
· 	køkkenet servere billig og sund mad og enkelt og pølser
med brød,
· 	k lubber i klubben – have priser for at spille med eksempelvis 10,- kroner og IKKE spisning inkluderet,
· personale kan IKKE arbejde hjemme fra,
· 	hvad med at spørge medlemmerne om de overhovedet
VIL banerenovere,
· 	der arbejdes i klubben – ikke hjemmefra. I ledige timer
søge efter nye medlemmer + sponsorer,
· 	man skal allerede nu spørge medlemmerne vedr. renovering af banen,
· flere udgifter brugt i.f.m. anlæg skal droppes,
· 	genindfør de gamle udvalg + baneformand med ansvar
for banen,
· 	udnævn/find dedikerede medlemmer til at følge nye medlemmer med ægte interesse,
· fællestræning 2 gange ugentlig,
· Viasat golf + C MORE golf,
· 	overgang fra kanin til HCP mulighed – for at fortsætte
i kaninklubben eks. Ned til HCP 30,
· intro for nye golfere til ”Golf for sjov OGK”,
· 	regelaftener med regelkyndige – kunne være trænere eller
elitespillere,
· 	mulighed for at reklamere mere direkte til målgrupperne
via mail,
· 	mentorordning til begyndere,
· 	nye medlemmer (helt nye) kunne evt. have flere kanin
dage (ikke kun tirsdage),
· bedre info om ting i klubben til nye medlemmer,
· 	hvert nyt medlem skal have en mentor, der personligt er
ansvarlig for, at integrere det nye medlem – også når medlemmet skal videre til klubber i klubben,
· videreudvikle sportslige aktiviteter for 37+ gruppen,
· spil på tværs af alder og niveau,
· 	for nye medlemmer: brug de sociale medier (kontoret
introducerer siden for dem ved indmeldese,
· lukke banen i et tidsrum for nye/enlige medlemmer.

4. Øvrige bemærkninger
· forslag til ”jordkøb” – lav en høj mod sygehuset, som folk
kan gå/cykle på,
· bestyrelsen skal være synlig
· referater informative,

· 	være chef for personalet, så der er ordnede forhold – fridage, timer, ferie m.v. og IKKE ”tag selv bord”,
· hjertestarter på 9. hul i skab hvor hver brik til døre passer.

info@exotictravel.dk

+27 71 43 69 739

Skal du til Sydafrika, og har du brug for vejledning
ifm overnatning og din safari, golf, MC-tur,
Sydafrika på egen hånd eller med privat chauffør guide,
så tag kontakt til Jill Poulsen.
Efter 12 år med rundrejser i Sydafrika vil
jeg sammensætte den odysse,
som passer perfekt til dig og dine rejsefæller.
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af Esben Hallundbæk Hansen, juniorformand

Junioråret 2016
Højt humør, stor aktivitet, jubel, ærgelse, kammeratskab, trivsel, holdfølelse, flot golf,
handicapnedsættelse, spænding, træning, matcher, golfture, forældre- og bedsteforældre
opbakning samt masser af oplevelser. Det er noget af det, der beskriver vores store juniorafdeling i året 2016.
Igen blev der udvist øget aktivitet af flere og flere miniputter og juniorer. Resultatet aflæses tydeligt i antal turneringsdeltagere samt i form af flotte placeringer rundt i
landet. Også på træningsholdene er der fyldt godt op. Den

flotte bredde skaber flere og flere turneringsspillere –og
resultater på eliteniveau vil helt sikkert komme i større tal
over de kommende år.
Årets aktiviteter ser sådan ud:

FREDAGSTURNERING
37 spillere startede i alt 178 gange i de
10 fredagsmatcher på Holluf Park
og Pilebanen. A- og B-rækkens Order of
Merit blev vundet af Victor List Jensen
foran Magnus Hallundbæk Hansen.
C- og D-rækken blev vundet af Martin
McDonnell foran Casper Hemmingsen.

Laura og Clara til fredagsturnering.

Velfortjent pokal til Martin.

TREFOR FYN TOUR
Hele 25 spillere stillede op i årets
Trefor Fyn Tour. Vi var dermed klubben med absolut flest deltagere. 121
starter blev det til. Det er en stigning på
næsten 50 % i forhold til 2015 og igen i

år fik vi masser af fine placeringer i
alle 3 rækker. Årets Order of Merit
blev også præget af OGK-spillere. I Arækken tog Søren Frankfurth Jacobsen
3. pladsen. I B-rækken blev Victor List

Jensen nr. 2 og i C-rækken var det
Anders Køhler og Tobias Larsen, der
tog sig af henholdsvis 2. og 3.-pladsen.

Søren i A-rækken.

Victor i B-rækken.

Tobias og Anders i C-rækken.
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JDT (Junior Distrikts Tour)
10 spillere, med tilsammen 48 starter,
på 6 baner i Syddanmark resulterede
igen i år i mange flotte placeringer.
Faktisk så mange at vi stillede med det
største antal spillere nogensinde i den
eftertragtede Super Cup, som blev afviklet på 3 baner i Nordjylland. Super
Cup bliver spillet som en slags Ryder
Cup imellem de 5 DGU-distrikter. For
at deltage her skal man være iblandt
de 8 bedste spillere hen over sæsonen
i sin årgang. Fra OGK deltog i U19rækken Magnus Hallundbæk Hansen
(nr. 4), i U16-rækken Alexander Ehlers
(nr. 1) og Mikkel (nr. 4) og endelig i U14rækken Nikolaj Holbech (nr. 5) og
Victor List Jensen (nr. 10). Victor kom
med via to afbud. Det ene fra endnu en
OGK’er. Nemlig Nicklas Hemmingsen
som blev nr. 4. U14-holdet vandt guld
og U19-holdet vandt sølv.

Nikolaj og Victor med U14-guldet. Alexander, Magnus (U19-sølv) og Mikkel til Super Cup.

DGU’s HOLDTURNERING
For første gang stillede OGK med hele 5
hold repræsenteret i Eliterækken, 2 hold
i U22A, 1 i U16C og 1 i U16D. Eliteholdet
opnåede sølvmedalje i landsdelsfinalen
i Vestdanmark med et hold bestående
af Emil Løvstrup, Jacob Rasmussen,
Mikkel Sørensen og Tobias Andersen.
U22A (1) gik hele vejen til landsfinalen,
hvor det ligeledes blev til sølvmedaljer.
Vejen til finalen blev skabt af Emil Glue,
Nicolai Rossau og Frederik Faurhøj. I
finalen fik Emil Glue selskab af to spil-

lere fra vores andet U22 hold, Pernille
Thomsen og Søren Frankfurth Jacobsen.

Vores øvrige hold fik stor erfaring ud i
hold- og hulspillets facetter.

Emil G., Pernille og Søren.
Glade sølvvindere i U22A.

Eliteholdet vandt sølv i landdelsfinalen.

DGU SHORTGAME
I vores klub generelt og i juniorernes
træning i særdeleshed, dyrkes short
game med stor iver. I år havde vi for
første gang juniorklubkvalifikation til
DGU’s landsdelsfinale. Et stort antal
juniorer prøvede lykken og 4 spillere gik
videre, Magnus Hallundbæk Hansen
(drenge 1), Søren Frankfurth Jacobsen
(drenge 2), Anders Køhler (drenge 3) og
Emma Frølich (pige 3). Herning Golfklub
lagde bane til landsdelsfinalen, og her
gik Magnus videre til landsfinalen i
Odense Eventyr Golf. Det blev til en flot
sølvmedalje for Magnus.

Magnus, sølv i DGU’s
Shortgame Landsfinale.

Anders, Søren, Magnus og Emma.
Landsdelsfinale i Herning.
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SLAGET OM ODENSE
Fight og sammenhold var desværre
ikke nok til sejr imod et velspillende
Eventyrhold. De erfarne på vores hold
fik ganske enkelt ikke sat sig igennem
på pointsiden trods god fight. Vi måtte
inkassere et stort nederlag på 16½ - 7 ½,
men på trods af nederlaget havde vi 3
dage i det allerbedste sommervejr.
Igen et arrangement, der skabte stor
omtale i begge klubber og igen blev
holdfølelsen styrket. Vi kommer
stærkt igen i 2017. Vores hold bestod
af Marcus, Jacob, Emil L., Tobias A.,
Mikkel, Magnus, Søren, Alexander,
Mads R., Nicklas, Nikolaj og Victor.
Esben var Kaptajn og Vicekaptajn var
vores tidligere juniorspiller Nicolai
Rossau.
Holdet til Slaget om Odense 2016. Nye spillere vil få chancen i 2017.

STOR TRÆNINGSINDSATS
Vores juniorer bruger meget tid på træning. Vores ugentlige træningspas med
vores to fantastiske trænere Morten og
Johan er et tilløbsstykke. Vi har haft 5
spillere tilknyttet DGU’s talentcenter i

Eventyr Golf hen over året og i vinterhalvåret trænes der på drivingrange
samt i Simgolf og fysisk hos Benefit
Fysioterapi. Der er endvidere lagt personligt træningsprogram for nogle af

vores bedste spillere. Formålet er naturligvis at klæde spillerne bedst muligt på
til en ny sæson, men også det sociale i
at være sammen i vintermånederne har
høj prioritet.

Den kommende sæson forberedes både udendørs og indendørs.

JUNIOR MATCH PLAY
Vores hulspilsturnering i junioraf
delingen havde i år hele 16 deltagere
og der blev afviklet mange spændende
matcher, som alle ruster spillerne til
hulspil i holdturneringer og Slaget om
Odense.

I år stod finalen mellem Magnus og
Mikkel (sidste års runner-up). Mikkel
vandt en særdeles velspillet finale,
hvor Magnus var 4 op med 7 huller at
gå. Mikkel hentede terræn med en
stærk slutspurt og gik de 18 huller
samlet en under par.
Finalesejr til Mikkel i Junior Match Play.
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KLUBMESTERSKAB, RANGLISTETURNERINGER OG IMPONERENDE PLACERING I BERLIN
Årets juniorklubmesterskab blev en
bringe talenterne videre. Emil, Jacob,
den seriøse del af dansk juniorgolf. I
dobbelt triumf for Emil Løvstrup. I
Mikkel, Tobias, Magnus og Søren har
2017 kommer vi ud med et skarpt og
såvel slagspil som hulspil vandt Emil
alle mere eller mindre fået snust til
struktureret koncept, for dem der vil.
foran Jacob Rasmussen. I slutningen
af oktober, hvor de fleste er begyndt
at tænke sæsonafslutning, toppede
Emil sæsonen med en flot 6. plads til
German Junior Golf Tour Champion
ship. Efter en tung start 7 over par
efter 5 huller spillede Emil drømmegolf de næste 67 huller og sluttede
samlet 8 over par som bedste dansker
i et stærkt felt. En præstation der lover
godt for fremtiden.
Vi har i 2016 haft deltagelse i adskillige ranglisteturneringer med pæne
placeringer til følge. Men vigtigst har
nok været at få den erfaring, der skal

Emil som nybagt klubmester.

SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORTURNERING
Vi nåede landsfinalen i den traditionsrige holdturnering og opnåede en samlet 8. plads i det meget
fine og stærkt spillende felt på Skjoldenæsholms
flotte anlæg. Vejen til finalen gik over en flot 5. plads
i landsdelsfinalen i Haderslev. Holdet bestod af Emil
Løvstrup, Mikkel Sørensen og Jacob Rasmussen.
Turneringen var samtidig en del af Ecco Tour, så
vores drenge fik virkelig snust til stemningen i de
store turneringer.

International debut med flot 6. plads.

DGU JUNIOR CUP
Syv drenge (Mikkel, Magnus, Jacob, Alexander, Marcus,
Nicklas og Victor) kvalificerede sig til årets landsdelsfinale i Faaborg Golfklub. Kun Mikkel klarede skærene
og gik med guld videre fra Drenge 15-rækken. Nicklas
fik sølv i Drenge 12-rækken. I landsfinalen var Mikkel
sølle to slag fra at kvalificere sig til den skandinaviske
landskamp mod Norge og Sverige.
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SOCIALE ARRANGEMENTER
Sjov Sommergolf er årets sociale højde
punkt. I år igen med +30 deltagere. På
tværs af alder og golfniveau havde alle
deltagere 3 sjove og hyggelige dage. I
år gik turen til Langesø Golf Club og
den bane er der nok nogle, som ikke
lige glemmer med det samme. Det var
en hård omgang for de fleste, men igen
blev alle en erfaring rigere. Der blev
overnattet ved klubben i god ro og orden og alle gik på velfortjent sommerferie efter endt præmieoverrækkelse.
Det blev endnu engang til biograftur
takket være Åge Lars Jensens indsamling og salg af søbolde og for andet år
i træk fik vi kåret vindere af Junior
Putting Mesterskab. Vores junior
afslutning havde tilmelding af over 70
deltagere med godt 40 spillende på
Pilebanen. Forældre og bedsteforældre
viste endnu engang deres opbakning.
Årets deltagere ved Sjov Sommergolf.

ÅRETS JUNIOR
Ved årets juniorafslutning blev Årets
Junior, traditionen tro, kåret.
Trænernes valg faldt på Ask Søndergaard
Nikolajsen, som igennem sæsonen har
været flittig, vist fremgang og været en
rigtig god kammerat.

LOTTERISALG OG KLUBTØJ
45 af vores juniorer har været på
gaden med salg af lotteri for Diabetesforeningen. Det blev til over
1000 solgte lodsedler med en samlet indtægt på godt kr. 9.000,- til
juniorafdelingen. De unge mennesker viser herved, at de ikke
læner sig tilbage og tager al den
støtte de får fra klubben og sponsorer for givet. De bidrager selv til
en god og velfungerende afdeling.
Kristoffer Boje-Petterson blev topsælger med 100 solgte lodder og
fik, fortjent den udloddede præmie
overrakt af Ole fra shoppen.
Pengene skal gå til klubtøj til turneringsspillere og tilskud til alle
øvriges tøjpakker. Nu kan vi ikke
købe så meget tøj for det beløb,
men vi er så heldige, for andet år
i træk, at være sponsoreret af Sct.
Hans Flytteforretning. De seneste
to år har vores juniorer ikke bare
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gjort sig bemærket ved godt golfspil og gode placeringer. De har
også været klædt på i flotte ens
poloer og bukser, hvilket der er
blevet lagt mærke til i det ganske
land.

Lotterisælger nr. 1, Kristoffer.

FREMTIDEN
Juniorafdelingen er i rivende udvikling.
Vi bliver flere og flere turneringsspillere, vi får flere og flere elitespillere, der
kan presse hinanden på den gode
måde. Vi har sidst på året fået tilgang
fra andre fynske klubber. Det rygtes,
hvad der sker i vores juniorafdeling.
Flere og flere træner igennem om vinteren, både golfmæssigt og fysisk, og
bevarer derved kontakten til hinanden.
Forældre og bedsteforældre bakker op
på alle områder. Sponsorer henvender
sig af sig selv og så har vi det bedste
trænerteam til at skabe et fantastisk
træningsmiljø for alle, uanset niveau.
Vi har en medlemsskare, som har overskud til at anderkende juniorerne og
deres færden i klubben.

VIL

DU

BE
SKA

SAM

Sidst og ikke mindst har vi en bestyrelse, som vil juniorerne.
I 2017 dedikeres der kræfter til de
juniorer, som skal ud og prøve deres
talent af i ranglisteturneringer med
mere. Flere forældre vil blive involveret
i JDT og Pro Golf Fyn Tour og fredagsturneringen vil blive afviklet af flere
hænder. Forældre og bedsteforældre vil
blive involveret til de nye og mindre
erfarne juniorer.
Kort sagt, vil der være øget fokus hele
vejen rundt, uanset alder og niveau.
Alle skal have en optimal oplevelse af
golfglæde i Odense Golfklubs junior
afdeling.

HO
MEN

LD?

Anderledes
firmaarrangement?

Hos os kan du virkelig opleve
kollegerne, på en helt anden
måde, når i sammen kæmper
jer igennem vores sjove og udfordrende klatrebaner. Vi har
baner, fra 2, til over 15 meters
højde, så alle kan være med.

ENT +
M
E
G
N
A
R
R
FIRMAA
293,A
R
F
,
G
N
I
FORPLEJN
Læs mere på www.funkymonkeypark.dk, eller kontakt os på info@funkymonkeypark.dk
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Golfen
har reddet
mit liv!
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af Mogens Hüttel
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Ved afslutningen af Golfens Dag i Odense Golfklub i 2016 overhørte jeg ovenstående
bemærkning fra en af de frivillige og med min lægelige baggrund måtte jeg naturligvis
høre noget om, hvad denne bemærkning dækkede over.
Derfor sidder jeg denne kolde vinterdag i klubhuset sammen
med Jørgen Svendsen (i daglig tale kun kendt som Svendsen),
for det var ham der sagde dette. Han har sagt ja til at fortælle sin historie, der handler om, hvordan han med hjælp
af golfen overvandt en kræftsygdom.
Svendsen er odenseaner og har boet en del af sit liv i
Munkebo, idet faderen som smed var ansat i 52 år på det,
vi kom til at kende som Lindøværftet, hvor også han selv
har arbejdet tilbage i 70erne. Som dreng var han generet
af sin ordblindhed, men en god dansklærer på efterskolen
i Nørre Åby hjalp ham til at overvinde dette handikap.
Han flyttede hjemmefra allerede som 16-årig og har haft
mange forskellige jobs, inden han ved hjælp af en god ven
kom ind i flyttemandsbranchen. Dette førte til ejerskabet
af firmaet A-udlejning, som han i dag driver ved siden af
et flytteselskab samt en del andre aktiviteter.

I drengeårene var sport ikke en del af hverdagen,
så ”hvordan kom du i gang med golf?”
Mens jeg i en periode arbejdede i Norge, inviterede en ven
mig til at prøve spillet og da jeg efter flytningen til Danmark
mødte Bernt Nielsen i én af Netværksgrupperne, modnedes
tanken om ikke kun at spille Pay-and-Play, så i 2009 deltog
jeg i Golfens Dag i Odense Golfklub og var så heldig at vinde et prøvemedlemsskab i puttekonkurrencen, hvorfor jeg
i sommeren 2010 blev ordinært medlem.
Jeg opdagede hurtigt at det at spille Pilebanen på de lørdagsøndage, hvor der ikke skulle arbejdes, rensede hovedet for
alle de mange tanker, der kørte rundt ”i kasketten” og fru
Ulla – der ikke spiller golf – støttede mig i det, fordi ”du er
så glad, når du kommer hjem”!

Da jeg så i 2012 blev ramt af kræft i tyktarmen, var jeg sikker på, at golfen skulle hjælpe mig igennem den svære periode med kemoterapi før operationen, så med god hjælp
fra OUH fik jeg accept, af at der på ”kemodage” skulle startes behandling kl. 8, hvorefter der samme dag blev spillet
3 runder golf på Pilebanen! Klokken 10 en runde som kanin,
klokken 13 med én af vennerne og endelig klokken 17 med
mig selv!
Jeg gjorde dette, dels fordi det hjalp mig med tankerne, men
også fordi kirurgen sagde til mig, at det var vigtigt at holde
sig i god form forud for den store operation – og det lykkedes. Nu skal jeg kun til årskontrol og jeg står stadig ved
at ”golfen har reddet mit liv”.
Det er fortsat hovedsagelig Pilebanen der benyttes og han
yder gerne en hånd til klubben, som vi jo opdagede ved
Golfens Dags arrangement. Derudover arbejder Svendsen
med Superkaninerne og har her et hjertesuk, idet mange
takker nej til at spille som Superkanin på de andre fynske
baner, idet de i modsætning til disse har for lidt erfaring
med at spille ”stor bane”. Det lover jeg at viderebringe.
Svendsen er også aktiv deltager i Odense Golfklubs Netværk, hvor der kan skabes gode kontakter og opnås erfaring
ved at høre på folk fra andre brancher.
Om vinteren trænes der på SIMGolfs anlæg, hvor vennerne
også kommer. At det er en langtslående herre, finder jeg
ud af, da han fortæller om dengang, han drivede 2. hul på
Pilebanen!, ”men så skal det også siges, at boldene til andre
tider ryger hid og did”.
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af Mogens Hüttel

„Sammenslutningen af

Hæderkronede

Golfspillere – herunder også skuespillere“

En notits i vores lokale avis med rubrikkens indhold fangede min opmærksomhed, også
fordi billedet var taget foran vort klubhus i Odense Golfklub. Alle 8 ”hæderkronede” har
derfor sagt ja til at mødes med mig en lørdag i oktober for at fortælle, hvilken historie der
ligger bag den lidt specielle gruppebetegnelse.

Historien starter tilbage i 2008 hvor Søren, Peter og Kim i
Odense Golfklubs rygerrum planlægger at sammensætte
en gruppe af gode(?) golfvenner med det formål årligt at
spille 3 fynske golfbaner afsluttende med en finale på vort
eget anlæg. Lars Jørgen inviteres med og der tænkes store
planer om, hvem der skal have lov at være sponsor for hovedpræmien i årets finale. Præmien skal naturligvis være
en flaske whisky og da Laphroaig er den foretrukne, besluttes det. Hvad er så mere naturligt end at kontakte det berømte destilleri i Skotland og opfordre dem til at sponsere
hovedpræmien. Det sker – og det lykkes og i 3 år er Laphroaig
hovedsponsor med flotte dybgrønne spilletrøjer samt en hvid
førertrøje.
Peter måtte 2 år efter aftalens ikrafttræden til Skotland for
at sikre det fortsatte sponsorat og gruppen er sikret evig
berømmelse som en ”international gruppe af golfspillere i
Odense, Danmark” med opslag i destilleriet og med tusindvis af visninger på destilleriets hjemmeside.
En ny lov i det skotske forhindrede imidlertid et videre
sponsorat, så der måtte tænkes nye tanker. I mellemtiden
var gruppen udvidet til de aktuelle 8 medlemmer. På det
årlige planlægningsmøde i klublokalet på værtshuset (?)
Dania blev Ulrich udnævnt til sponsorchef og det lykkedes
ham at få det franske cognac firma Gourry de Chadeville
til at være hovedsponsor gennem 2 år, hvorfor fører- og
vindertrøjen blev gul, mens resten af banden spillede i
orange!
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Som det fremgår af billedet er det nu Spar-købmand Søren
i Kerteminde der er hovedsponsor og det er igen whisky,
der er hovedpræmien. I 2016 en meget gammel Glenfiddich
single malt.
Gruppen har ingen nedskrevne vedtægter, men har dog både
en selvudnævnt formand (Søren), en notar (Lars Jørgen)
samt en sponsorchef (Ulrich).
Spillemæssigt tjenes der point ved hver runde afhængig af
den enkeltes placering og årets vinder er naturligvis den
spiller, der har tjent flest i årets løb. Points kan kun mistes,
hvis man glemmer at møde op med sponsortrøjen til den
enkelte turnering og det er sket en gang, hvorfor vinderen
det år kom noget lettere til sejren. En enkelt i gruppen har
endnu ikke prøvet at iklæde sig førertrøjen!!
Da gruppen nu har spillet alle de fynske baner flere gange,
blev det for 4 år siden besluttet, at man også kan inddrage
baner ”udenøs”, men dog med respekt for pengepungen,
hvorfor man kun spiller de baner Odense Golfklub har en
fordelagtig greenfee aftale med. I skrivende stund har
Vejle og Kolding været besøgt.
Udover disse runder spilles 2 ikke-tællende runder hvert år:
På Langeland, hvor Lars Jørgen har sommerhus og på Nyborgs bane, hvor Kurt lægger sommerhus til. Derudover er
der barslet med en 3. runde, som skal afvikles på Fanø, hvor
Mads bruger sit sommerhus, når han ikke lige står i spidsen
for Kerteminderevyen. Revyen, der i 2016 overgik alle øvrige

Bagerst: Mads Nørby, Peter Whitmarsh og Lars Lønnerup. Midt: Søren Ulrichs, Lars Jørgen Andersen og Ulrich Christiansen
Forrest: Kim Clausen og Kurt Dreyer

af sin slags i Danmark. Ikke alene hvad stjerneanmeldelser
angår, men så sandelig også i hædersbevisninger.

teested 2 gange samme dag i drivet lykkedes ham at lande
udslaget i denne ”sø”! Så gik han også hjem.

Sæsonen afsluttes med en festmiddag, hvor vinderen hyldes
og sponsorflasken overrækkes. Værtsskabet er indtil i fjor
gået på skift, men noget tyder på at en ny tradition er etableret – nemlig at afslutningsfesten foregår hos Lars!

På årets finale på Holluf Park spillede alle fra Tee 5o, men
det opdagede Peter først rent scoringsmæssigt på 17 hul.
Han havde indtil da spillet en kanonrunde med mange
points, men blev først dér klar over at kortet var udskrevet
fra tee 58, hvilket gav ham ”et halvt hundrede slag ekstra”!

Peter må stå for skud, når der skal fortælles ”gode historier”
fra tidligere.
Et af eksemplerne er på 8.hul på Holluf Park, hvor den lille
smule vand, der af og til findes til venstre for teestedet, nu
er døbt Lake Whitmarsh eller Peters’ Pond, idet det fra gul

På det næste planlægningsmøde i januar, som for første
gang finder sted på restaurant Grønttorvet (”Så får vi også
mad”), vil det overvejes, om gruppen skal en tur udenlands.
Ellers fortsættes der i mange år fremover efter den velkendte skabelon.
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Aktuelt med
hcp. +0,4
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af Mogens Hüttel

Peter
Therkelsen

Elitespiller i Odense Golfklub
Peter er tæt på 37 år (august 2016) og er født og opvokset i
Odense, hvor han gik på Hunderupskolen og fik sin studenter
eksamen fra Skt. Knuds gymnasium i 1999. Læste herefter
et år på Tietgenskolen med henblik på at blive finansøkonom,
men det var ikke rigtigt ham og da chancen bød sig, kom
han i lære som ejendomsmægler og har siden sin færdiggjorte uddannelse arbejdet i faderens firma, der udelukkende arbejder med erhvervssalg (Det har den fordel at der
er fri i weekends!).
I drengeårene blev der spillet lidt fodbold, men da storesøster
var en ivrig badmintonspiller, blev dette prøvet af i et par år.

sig til EM i Midage i 2015 i Tyskland. Betingelserne for at
kunne deltage er at man er >35 år (nu ændret til >30 år) og
har handicap <3,0 og så tilmelder man sig blot via EGAs
hjemmeside og betaler startgebyret på CHF 150.
Der var 144 deltagere og ”det var sjovt”, siger Peter. Jeg
havde Lea med på baggen og banen passede til mit spil
(ikke langt slående, men god i det korte spil). Jeg blev en
delt nr. 21 og det gav jo mod på mere. Derfor tilmeldte jeg
mig turneringen i 2016, der blev spillet i Tjekkiet i juni måned på den private bane Karlory Vary udenfor Prag.

Golf fik Peter første gang kontakt med 10 år gammel hvor
moderen fik et prøvemedlemsskab i Odense Golfklub og så
gik det jo Peter som så mange før ham. Han blev grebet af
spillet og blev meldt ind i juli 1991 og er stadig medlem i
klubben. Han er i dag den eneste i familien, der spiller golf,
men glæder sig sammen med kæresten Lea over mange
gode timer på banen

Vi pakkede bilen og kørte derned mandagen før turneringen
og prøvespillede tirsdag og onsdag på en bane, der ikke
favoriserede de langtslående. Banen ligger i 800-900 meters
højde og bar lidt præg af en sen vinter med en del sne, men
var dog klar til turneringens start torsdag. Dagen bød
imidlertid på tåge, hvorfor starten måtte udskydes og da vi
endelig kom i gang, nåede jeg kun 3 huller, før regn og torden afbrød spillet. Det endte med, at jeg kun fik spillet 13
huller – igen på grund af tordenvejr.

Han har siden 1996 hørt til elitetruppen og har kunnet udnytte, at han som erhvervsejendomsmægler ikke har arbejdet i weekenderne. Der har derfor været god mulighed
for såvel træning som turneringer. Han fremhæver her ikke
mindst vores nuværende cheftræner Morten, som den der
først og fremmest har muliggjort min udvikling som golfspiller. Peter har også på anden vis bidraget til udviklingen
i klubben, idet han tidligere har siddet i det daværende
Aktivitetsudvalg, været medlem af Baneudvalget medens
Jørgen Andersen var formand og ikke mindst været en skattet eliteformand i en 5 årig periode frem til 2015.

Fredag bød igen på regn og det endte med, at vi kun fik
færdigspillet 1. runden og cuttet blev derfor foretaget efter
18 huller. Trods alle disse udfordringer spillede jeg en OK
runde i 1 over par, hvilket svarede til en 5. plads. Jeg var
derfor klar til at yde en ny god indsats, da vi spillede finalerunden om lørdagen, men fik desværre allerede på 2. hul en
triple-bogey, hvilket var starten på en lille rutchetur, så jeg
endte med en placering som nummer 31 i +9. Turneringen
blev vundet af en tysker i -3 og bedste dansker endte i +3.

Når jeg har bedt Peter om at komme til denne ”snak”, er det
for at høre lidt om hans oplevelser ved deltagelsen i European
Mid-Amateur Championship i Tjekkiet sommeren 2016.
På baggrund af sin deltagelse i DM Midage der i 2014 blev
spillet på vores bane, hvor Peter blev nummer 9, meldte han

Det var selvfølgelig ærgerligt med den dårlige 2.runde, men
jeg har ikke mistet lysten til igen engang at prøve kræfter
med jævnaldrende europæiske spillere. Næste års mesterskab spilles i Madrid (som Peter aldrig har besøgt) på Real
Club de la Puerta de Hierro; så hvem ved, om vi til næste
år får en rapport herfra.
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Lars Wollesens
afskedsreception
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Årets møde
mellem udvalg, klubber i klubben, ansatte samt bestyrelsen

MØDENR: 01/2016

MØDEDATO: 27. oktober 2016

MØDETID: 19.00

MØDESLUT: 21.45

INVITEREDE:
Fra Udvalg, klubber og ansatte: Sara Thye (Eliteudvalg), Esben Hallundbæk Hansen (Juniorudvalg), Leif
Rasmussen (Sponsorudvalg), Anders Møller Jørgensen (Begynderudvalget), Kaj Åge Hansen (Mandagsseniorer), Lea Bolander Krengel (Onsdagsdamer), Niels Henrik Cappelen, (Torsdagsherrer), Bent Th.
Jensen (Bjørnebanden), Ib Voss (Klubkoordinator), Morten Beck (Chef Træner) og Hans Henrik Burkal
(Golfmanager).
Fra Bestyrelsen: Vibeke Bechtold.
AFBUD: Henning Fugl (Turneringsudvalg), Marijke Myhring (Handicapudvalg), Tina Maria Lund Kristensen,
Mogens Hüttel, Rud Thomsen, Lars Rex, Tony Jul Haugsted-Jakobsen og Jack Rasmussen (Chef Greenkeeper).

Formålet med dette møde er, at alle deltagerne får lejlighed
til at høre mere om, hvordan sæsonen 2016 er gået samt se
frem mod planer for fremtiden og især 2017.
1. Velkommen og kort præsentation af deltagerne
	Vibeke bød velkommen til dette årlige møde mellem
udvalgsformændene, ansatte i klubben og repræsentanter
for bestyrelsen. Jack Rasmussen var desværre blevet syg
og har meldte afbud i sidste øjeblik.
	Anders Møller Jørgensen (AMJ) deltog i stedet for Vivi W.
Pedersen, som har trukket sig som formand for begynder
udvalget.
2. Kort oplæg om, hvad der rører sig i klubben ved bestyrelsesmedlem Vibeke Bechtold
• Formanden Tina Maria Lund Kristensen havde desværre været nødt til at melde fra på gr. af arbejde og
var meget ked af dette. Det samme gælder Lars, Mogens,
Tony og Rud fra bestyrelsen. Vibeke giver derfor orientering fra bestyrelsen.
• Allerførst en stor tak til alle frivillige for den store indsats året igennem. Vi håber alle fortsat har tid og lyst
til at fortsætte arbejdet også selv om det ofte er krævende.
• Vedrørende baneoptimering – der arbejdes fortsat med
projektet, men der er ingen afklaring på nuværende
tidspunkt.
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• Der er planlagt Cafe aften som vanligt – onsdag den 30.
november klokken 19:00.
• Årets gang: Medlems undersøgelse vedr. ”frit spil” på
andre baner. Her var der tale om K81 (Fåborg, Vestfyn,
Blommenslyst, Langesø og Svendborg) og ca. 60 % af de
afgivne stemmer (ca. 450) var imod, hvorfor der ikke
arbejdes videre på at indgå i ”frit spil ordningen”. Den
fynske greenfee ordning fortsætter med 200 kr. i 2017.
• Årsmagasin nr. 4 er så småt ved at gå i gang – HUSK alle
indlæg og ideer er velkomne og I kan blot kontakte Mogens Hüttel eller sende mail til huttel@dadlnet.dk, som
igen er redaktør af Årsmagasinet.
• Kort referat fra DGU´s årsmøde: DGU arbejder i 2017
med fokus på ”Den gode begyndelse” = den bedste
integration i de enkelte klubber for nye ”golfere”. Der
afholdes Fyraftensmøde i Langesø den 23. marts 2017
klokken 17:00 – 21:00. Sæt kryds i kalendere. Der kan
være gode ideer og inspiration for alle udvalg/klubber
– ikke kun Begynderudvalget. DGU har lavet beregninger om, at ca. 50 % mistes i de enkelte klubber i løbet af
de første 2 år – vigtigt med muligheder for ”fastholdelse” af nye medlemmer.
• DGU anbefaler at man i klubben får samarbejde med
”Ældresagen” i forhold til at få flere ældre i gang med
golf og f.eks. oprette hold med prøvespil for grupper
under Ældresagen. DGU kan kontaktes for yderligere
informationer og evt. hjælp.

• OGK fylder 90 år i 2017 og der planlægges en del arrangementer i den anledning. Turneringsudvalget har fået
til opgave at arrangere en jubilæumsuge i uge 26 (26.
juni -2. juli). Ideer fra alle udvalg modtages med glæde.
• Generalforsamlingen i 2017 er planlagt til den 20. marts
klokken 19:00 i Odense Golfklub. Dette er efter opfordring fra flere medlemmer og sidste Generalforsamling.
3. Kort orientering fra de enkelte udvalg/klubber
a. Hvordan har udvalget fungeret i 2016 og hvad kan man
tænke at ændre til 2017?
b. Hvad kan udvalgene/klubber i klubben gøre for klubben og
medlemmerne?
c. Hvordan kan samarbejdet mellem udvalgene/klubber i klubben
og bestyrelse blive bedst muligt?
d. Andet de enkelte har på hjertet og gerne vil byde ind med
KÅH - Mandagsseniorer:
	Stadig stor tilslutning til såvel mandage, som kvartalsafslutningerne og den årlige golfudflugt til Gut Apeldör.
Bøn til greenkeeperne om, at alle teesteds klodser og
flagplaceringer stod på samme måde om mandagen tidlig morgen, som ved middagstid, således alle spillede
”samme bane” under seniorturneringen.
	Det har været en stor succes at starte med betaling for
hele sæsonen.
NHC - Torsdagsherrer:
	Haft en god sæson med rigtig mange deltagere og sponsorerne bakker stadig op omkring udvalget. Stor succes
med sæsonbetaling.
ST - Eliteudvalget:
	Har haft et blandet år hvor målsætningerne for såvel
damer som herrer ikke blev helt opfyldt. Til gengæld har
der været flotte resultater individuelt. Eliteudvalget og
eliten har fortsat fokus på større synlighed i klubben
gennem bl.a. bingoaften og hjælp med forskellige opgaver
i klubben. Eliten vil meget gerne deltage med forskellige
opgaver til klubarrangementer. LBK foreslog, som damerne gjorde i år, at en elitespiller spillede ”beat the pro”
på et enkelt hul.
LR - Sponsorudvalget:
	Det har været op ad bakke i år igen med at skaffe medlemmer til udvalget. Arbejdet med at skaffe nye sponsorer,
er heller ikke let og arbejdet skal intensiveres med søgning af flere og relevante sponsorer.
	Hen over sæsonen er afviklet 5 turneringer på Pilebanen
for sponsorerne og disse har der været begrænset tilslutning til.

	Der skal arbejdes med en præsentationsfolder med henblik på hvervning af nye sponsorer. I denne er udvalgene
velkommen til at tage del og komme med ideer. Sponsorudvalget vil gerne arbejde mere sammen med klubber
i klubben for at undgå sponsorsammenfald.
	De kommende nye P-pladser, som opstår, når Hestehaven
åbnes igen, skal der arbejdes med at få solgt. Der udarbejdes en fast arrangementskalender for aktiviteter i regi
af sponsorudvalget.
AMJ - Begynderudvalget:
	I år har begynderudvalget arbejdet med lidt andre former
for turneringer i.f.m. månedsafslutningerne, så Kaninerne får lært de forskellige spilformer. Det har været stor
succes og givet flere deltagere til månedsafslutningerne.
Der skal arbejdes på at finde ny udvalgsformand.
	Udvalget har faste sponsorer, som fungerer fint og vil
fremover benytte sig af den samlede oversigt over sponsorer i klubben, så man ikke render de samme på dørene.
IV - Klubkoordinator:
	Allerførst gennemgik Ib lige kort, hvad Regionsgolf er,
og hvordan det fungerer. Regionsgolfen er forløbet gnidningsløst hen over året med 13 hold – 9 aldersbetingede
hold (senior, veteran og superveteran) og 4 handicap
betingede (A, B, C, D) og alle opnåede flotte resultater.
	Mandag den 31. oktober holdes evalueringsmøde med
alle holdkaptajnerne for status på den forgangne sæson
for at se frem på kommende sæson. Der mangler generelt
damer til alle holdene og opfordringen om at få flere med
er hermed givet videre til øvrige udvalg og klubber i klubben.
	Ib og Vibeke har været til Årsmøde for ABCD Region og
Senior-veteran. Forslaget fra Odense Golfklub om ikke
at have en fast dag til at afholde ABCD, men blot en uge
fastlagt, hvor de enkelte klubber så kunne lægge spille
dagen, blev desværre nedstemt. Det er stadig OGKs intension at spille Regionskampe primært søndag og evt. ellers
fredag og tirsdag. Men vi skal være enige med modstanderklubben eller placere dem som det gælder for ABCD
holdene, hvor de afvikles på mandage efter kl 17:15
	Der kommer tilmelding til holdene i 2017 på Golfbox
meget snart med deadline sidst i november. Hold til 2017
skal tilmeldes senest 1. december 2016.
BTJ - Bjørnebanden:
	Bjørnebanden er opstået i 1995 og har gennem årene haft
et blakket renommé. Det skulle nu være aflivet og Bjørne
banden kører nu turneringerne for en række ældre herrer, som hygger sig med turnering og spiller om en tier
fra hver til puljen pr. gang.
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	Har gennem sæsonen haft problemer med nok tider og
ønsker inderligt mere spilletid.

4. Kort orientering fra greenkeeper,
trænerteam og sekretariat

	VB opfordrer til, at Bjørnebanden får beskrevet mere
klart på hjemmesiden under Klubber i Klubben så øvrige
medlemmer får et mere nuanceret billede af Bjørnebanden.
VB og BTJ mødes vedrørende dette.

	Greenkeeperne
	HHB hilste mange gange fra Jack, som var ked af at være
blevet syg og ikke kunne være til stede.

EHH - Juniorudvalget:
	Der er p.t. 81 juniorer i klubben, som deltager på forskellige niveauer holdmæssigt og individuelt med mange
flotte resultater til følge. Konsekvensen af at juniorerne
er så aktive og dygtige golfere (gennemsnitligt er juniorspillerne gået 7,5 Hcp ned i 2016) er, at der kommer flere
elitespillere.
	Glæder sig over den store opbakning fra forældregruppen
og tilgangen af nye spillere fra andre fynske klubber.
Juniorerne er meget synlige både i OGK og også i andre
klubber, når de deltager i turneringer og stiller op i ens
spilletøj og har en upåklagelig færden på banen. OGK er
rigt repræsenteret ved alle Fynske juniorturneringer og
også turneringer udenfor Fyn.
	Juniorudvalget arbejder p.t. på ændret struktur for de
mange opgaver, som henhører under udvalget, så arbejdet
kan fordeles bedre. Desuden vil de medvirke til et tættere samarbejde med eliteudvalget med henblik på overgangen fra junior til elitespiller i regi af eliteudvalget.
LBK - Onsdagsdamerne:
	Der har i år deltaget lidt færre damer, måske fordi en del
af damerne prioriterer deltagelse hos mandagsseniorerne. Onsdagsdamerne vil gerne have flere nye med
– blandt andet fra kaninerne.
	I år blev turneringen ”9 er nok” afskaffet og den har ikke
været efterspurgt.
	Pink Cup blev i år afviklet en lørdag og med deltagelse
af herrer. Det var ikke den store succes, men afvikles
igen på næsten samme måde i 2017.
	Næste år har ”Lady Fyn” 25 års jubilæum og Odense Golfklub skal være vært for afviklingen.
	Ros til greenkeeperne for shuttle service til afslutningsturneringen.
	LBK opfordrer til at PC’erne opdateres i rummet på 1.
salen, de er meget langsomme. LBK vil kontakte øvrige
udvalgsledere for en oprydning og indretning af lokalet
på 1. sal.
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	Alle greenkeeperne er meget glade for at være i OGK
– både i forhold til medlemmer og i forhold til at fungere
i et godt team.
	Der er et godt samspil med medlemmerne og klubber i
klubben. Der udvises stor respekt for hinanden og forståelse for Greenkeepernes arbejde. Greens i OGK er
stadig meget følsomme, men har stået fint i år og håbet
er, at det kan fortsætte.
	MBB - Trænerteam
	Trænerne har igen i år haft stor aktivitet på træningsbanen med såvel individuelle som holdlektioner. Repræsentative hold har haft stor tilslutning hele sæsonen.
	Klub 37 i weekenderne har været en kæmpe succes og
det har været nødvendigt at begrænse deltagerantallet.
	Trænerteamet er glad for klubfunktionerne udover deres
trænerfunktion og meget glade for den daglige sparring
med HHB.
	Planen er mere fællestræning i 2017 og eventuelt aktivering af forældre / bedsteforældre, som ikke selv spiller golf.
	HHB - Manager:
Orienterede kort om:
• at baneinspirationsudvalget var nedlagt grundet arbejdet
med baneoptimeringen, hvor det indledende arbejde
med bl.a. afklaring af jord til banen, er en længere
varende proces at få afklaret.
• at Mobile Pay til klubber i klubben kunne lette registreringen af indbetalinger. Vil vende tilbage med forslag
senere.
• at Hestehaven nu genåbnes, så der bliver adgang både
fra Vest og Øst – men ingen gennemkørsel.
• at fortrinsret til klubber i klubben fungerer fint og har
været flittigt brugt hen over året. BTJ ønskede mere tid
til Bjørnebanden og i forhold til fordelingen mellem
klubberne får Bjørnebanden i kommende sæson også
start tiden 09:20. Torsdagsherrerne får tiderne 17:40 og
17:50, hvilket er begrundet i antallet af bestilte tider
hen over sæsonen.

• at man i udvalg og klubber i klubben bør overveje ansøgning af fonde for hjælp til eventuelle projekter/aktiviteter.
• at Stiften Golf Cup 2017 evalueres inden længe og forventes gennemført på næsten samme måde som i 2016.
• at Golfspilleren i centrum fortsat er et godt værktøj for
indsamling af data, men ikke alt er brugbart, da mange
vælger at være anonyme i besvarelserne. Refererede til
en række besvarelser fra såvel medlemmer som gæster.
• at klubben hen over året har fået ny forpagter i shoppen
og at en ny forpagter er fundet til Golfrestauranten fra
og med 1. januar 2017.
5. Fremtidig strategi og mødeplaner
Intern og ekstern kommunikation
	HHB orienterede om at Rud Thomsen, som er ansvarlig
for strategien ”Kommunikation i bestyrelsen, snart vil
tage kontakt for afvikling af møde, således Odense Golfklubs interne og eksterne kommunikation kan blive
klarlagt, optimeret og iværksat.

6. Eventuelt
• Forslag til opsætning af termometer ved nedgang til
kælder / bagskabe.
• Ønske om opsætning af holdere til brækkede tees på
teestederne og om ny opsætning af skraldespande ved
indgangen til kælder og lade.
• Forslag om at gentage LungeHjerteRedning / 1. hjælps
kursus i løbet af vinteren
• Snak om mulige aktiviteter i klubhuset over vinteren
ideer som korsang, bridge o.l. eller nogle foredragsaftener.
	Afslutningsvis skal endnu engang lyde en stor tak til de
frivillige for deres store arbejde for klubben. Uden alle
de frivillige kan en Golfklub ikke eksistere.
	Referat:
	Vibeke Bechtold, Bestyrelsen og
Hans Henrik Burkal, Golfmanager

	Enighed om at det årlige møde er meget positivt og konstruktivt og bør fastholdes også til næste år. Det er godt
med en god dialog mellem alle parter

En vaskeægte tørstslukker

MOSAIC IPA
Frisk og humlebitter India Pale Ale.
Brygget med gavmilde mængder
af delikat Mosaic humle og udsøgte
malte, der tilsammen giver en yderst
velsmagende og fyldig øl.
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OGK

afslutningsturnering
med årets klubmestre
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af Mogens Hüttel

VIGTIGE DAGE
– I ODENSE GOLFKLUB 2017

APRIL
Søndag den 23. april

Arbejdernes Landsbank Åbningsturnering, hvor der spilles foursome.

Lørdag den 29. april

Wilson Staff Junior Ranglisteturnering – morgendagens stjerner?

Søndag den 30. april

GOLFENS DAG hvor vi håber på såvel mange gæster som hjælpere.

JUNI
Søndag den 4. juni

Pinsemorgenturnering – stableford i 2 rækker til morgensolen.

Søndag den 11. juni

”Slaget om Odense” – Skal vore bedste juniorer få revanche i år?

UGE 26

90-års jubilæumsaktiviteter + fest følg med på hjemmeside og opslagstavle.

JULI
UGE 30

STIFTEN CUP med hjælperturnering lørdag den 29.

AUGUST
Søndag den 6. august

Holte Vinlager Open – Stableford i 1 række med gode vinpræmier.

Søndag den 27. august

Texas Scramble Hold turnering med efterfølgende grill på terrassen.

SEPTEMBER
Lørdag-søndag
den 9.-10. september

Klubmesterskaber i Slagspil – Oplev vore egne dygtige elitespillere.

Lørdag-søndag
den 23.-24. september

Klubmestrene findes i Hulspil.

OKTOBER
Søndag den 8. oktober

”Albani” afslutningsturnering – hvor der igen spilles foursome.

NOVEMBER
Søndag den 5. november ”O. J.Golf” Cross Country
– Prøv kræfter med en „anden bane“ – så køb bolde i shoppen, inden du starter.
Der forventes også en Gourmetaften i restauranten – nærmere følger om tidspunktet.
Alle medlemmer opfordres endvidere til at deltage i aktiviteter arrangeret af alle klubber i klubben og
især at være opmærksom på at hjælpe nye medlemmer.
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Smagfulde
oplevelser
Åbn døren til en charmerende oplevelse på Knudsens Gaard Hotel og
Restaurant. Her får I forkælelse for alle sanser i vores hyggelige restaurant og hotel.
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
RESTAURANTEN ER ÅBEN FOR ALLE
– BÅDE TIL FROKOST OG AFTEN
Vores a la carte-kort varierer efter sæson, bl.a. med lokale råvarer fra de fynske
producenter. På kortet finder I altid retter med friskfangede fisk, lækkert
smørrebrød og hjemmebagt brød.

Frokostanretning
Med fynske fristelser
kr. 225,-

Aftenmenu

2 retter fra kr. 298,-

Selskab

EKSEMPLER PÅ SELSK ABSMENU

Røget Hindsholmlaks

Med rygeostcreme, rimmet agurk og rugbrødscrunch

Persillestegt kalvemørbrad

På balsamicosauce med soltørrede tomater

Fransk chokoladekage

Med passionsfrugtsauce og vaniljeparfait
3 retter kr. 428,-
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BLACK BAY
DARK
BLACK PVD-COATED STAINLESS STEEL CASE
DIAMETER 41 MM
WATERPROOF TO 200 M (660 FT)
IN-HOUSE MOVEMENT

Black PVD-coated
stainless steel case.
Directly derived from
the thin film technology
originally developed by
NASA, Physical Vapor
Deposition enables
practically any inorganic
material to be bonded
with metals.

TUDOR in-house
movement MT5602.
Offering a 70-hour
power reserve and
regulated by a variable
inertia oscillator with
silicon balance spring,
it is certified by
the Swiss Official
Chronometer Testing
Institute (COSC).

#TUDORWATCH
TUDORWATCH.COM
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