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Golfsporten
er for alle,
store som
små, unge
som ældre
Odense Golfklub rummer det som skaber værdi. En bred sammensætning af positive medlemmer, professionelle medarbejdere og glade
gæster samt et fantastisk velplejet og naturskønt golfanlæg og skønne omgivelser, der giver
livsglæde.
Odense Golfklubs hovedbygning er mere end
et klubhus. Det er et samlingssted ved afslutningen på golfrunden – mødestedet for et fællesspil eller tv-oplevelse med sporten i højsædet, men også der hvor familiefesten eller
firmafesten holdes – og nye relationer skabes.
Det er også stedet, hvor nyt golfudstyr kan købes, eller aftensmaden sikres, samtidig med at
en lille gave eller en flaske vin købes med hjem
til weekenden – det er også muligt i Odense
Golfklub.
Golfshop, restaurant, golfsekretariat og greenkeepere har nemlig samme gode mål. De gør
det, der er bedst for de fleste, og sikrer, at det
der arbejdes med, skaber værdi og nærvær.
Odense Golfklub er et sted hvor alle er velkomne og bliver budt positivt ind.
Læs meget mere i dette års golfmagasin i alle
de spændende indlæg med rigtig mange flotte
billeder og historier.
God læselyst.
Tina Marie Lund Kristensen
Formand Odense Golfklub

2 O D E N S E G O L F K LU B | Å R S M AG A S I N 2 0 18 -2 0 1 9

Odense
Golfklub

Der er mange
ting, jeg, i det
seneste halve
en stor fælles
år, har prøvet
nævner er, at
for første gan
d
e alle har haft
g, men
oplever en arb
med Odense G
ejdsdag, hvor
ol
fk
lu
b
je
at
g
gøre. Jeg
dagligt møder
gæster, der al
glade og given
le møder op i
d
e
O
m
d
ed
en
le
se
mmer og
Golfklub, ford
derlige verden
i de elsker golf
. Det er da et re
spillets forunt godt udgangs
punkt.
Med en top de
dike

ret og dygtig
medarbejderst
herlige forpag
ab, 2
tere og deres st
glæde for de fle
ab
så
ste og altid m
er vi mere end
stillet i vores
ed klubbens fr
godt
forening.
øje.
emtid for
Vores dejlige
spor tsklub be
Go
lfs
porten i Danm
står af medle
ark og i resten
år til 93 år med
mmer fra 5
af verden er i
handicap mel
andr ing og de
forle
rfor vil der og
m
+1
og -72. Noget
et spænd i liv
så ske forand
af
serfar ing og go
os
.
ringer hos
Do
g altid i ordent
lfk
un
ne
n. Men det er
lighed og i resp
det, der samm
jo
ekt for klubbe
en med klubbe
histor ie og væ
ns
r i klubben og
rdier. Med afsæ
lige afdelinge
fo
t i fr iv illighed,
rs
kelr giver klubbe
sp
on
netværk,
so
re
r
n
og
dy
sø
na
gn
m
ing af fonde ka
ik. Vi skal så og
huske, at en st
n vi nå meget
så
or del af vore
med udviklin
lang t
s medlemmer
gen af klubbe
vendig vis er en
ik
n. Vi skal være
ke
nø
ddel af klubber
id
ér
visionære,
ig
e og modige
i
kl
ub
be
med respekt
n og heller ikke
dr ives af det.
for økonomie
Men fælles fo
var det vores
n. Det
r os alle er kæ
nylig t afdøde
golf.
rligheden til
, tidligere form
Wille stod for.
and Børge
Ha
n
va
r den direkte år
I disse måned
sag til det anlæ
er arbejdes de
vi idag nyder
g,
r på „Den blå
godt af. Klubbe
skal sikre, at
tr
åd
n fylder 92 år
“,
so
m
man som med
gø
r
i 2019. Det
de
n pr imært, fo
le
m
af
Od
rdi klubbens
ense Golfklub
altid ved, hvor
ledelse igenne
man kan gå he
den har være
m tit visionære og
n, når man er
medlem, eller
he
ikke bagud sk
lt
nyt
måske gerne
uende.
vi
l
væ
re
en
del af klubber
i klubben m.v.
Odense Golfk
Med ønsket om
lub er det vigt
en fantastisk
er ikke noget
igste, og der
2019 sæson og
over klubben.
nærvær.
Golf med
I det kommen
de år og år frem
vil der blive in
i træning sanl
vesteret
æg, bane og kl
Esben Hallundbæ
ubhus. Alt sa
k Hansen, Golfm
mmen til
anager

Sponsorer et træ
Jeg håber at mange – når de læser magasinet – finder, at det
afspejler livet i denne herlige klub.
På siderne 14-15 beretter jeg om de mange træer der gennem
årene er blevet sponsoreret – skulle dette inspirere andre til
at markere en særlig begivenhed, kan jeg oplyse, at det stadigt er muligt at ”sponsorere et træ”. Det kræver blot en
henvendelse til vores chefgreenkeeper.
Som det ses er der også spændende tiltag på vej i kommende sæsoner, så i håbet om en god sæson 2019-20 ønsker ”den
gamle redacteur” jer alle en god sæson.
Mogens Hüttel, Næstformand og Redaktør
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af Mogens Hüttel

&

FRA ILDSJÆL
(I JUNIORAFDELINGEN) TIL

Golfmanager
Ildsjæl
– ESBEN HALLUNDBÆK HANSEN

Jeg portrætterede jo Esben i sidste års Magasin, og berømmede ham for hans fantastiske og meget værdsatte indsats
i Juniorafdelingen, men nu har jeg sat mig sammen med ham
på kontoret i Odense Golfklub for at høre lidt om, hvordan
det er gået med jobbet, som han begyndte på den 2. juni i år.
Faktisk viser det sig, at svaret
tager udgangspunkt i en refleksion der går et par år tilbage. Arbejdet i juniorafdelingen fik Esben til at indse,
at “dette er jo min klub!” og
der må være mere, jeg kan
gøre. Allerede der funderede
han på muligheden for ad åre
at overtage jobbet som manager i klubben. “Min klub
har så mange af de ægte golfværdier, og jeg ville brænde
for at få chancen for at stå i spidsen for netop denne klub.”

min glæde, da jeg fik at vide, at bestyrelsen satsede på mig
og min vision!
Fra dag 1 har jeg glædet mig til at komme på arbejde – om
end jeg også er blevet overrasket over, hvor meget arbejde
der ikke er så synligt for medlemmerne! Klubben har så
mange gode ressourcer, og samarbejdet med især Morten
og Jack, men også vore forpagtere samt øvrige medarbejdere, har givet mig troen
på, at vi går en god fremtid i
møde. Senest blev det bekræftet ved de mange gode
tilbagemeldinger, jeg fik ved
årets cafémøde, og den tilslutning der var til mine initiativer – men også ved mange henvendelser på kontoret
i det daglige.

GOLF MED
NÆRVÆR

Muligheden kom jo ærligt talt tidligere, end han havde ventet, men heldigvis havde drømmen været drøftet i hjemmet,
så da chancen bød sig, var jeg klar på at søge stillingen med
en vision om “at gøre en forskel”. Jeg tror, jeg sjældent har
forberedt mig, som jeg gjorde til jobsamtalen – og stor var
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Jeg arbejder under overskriften “Golf med Nærvær” samt at
“ingen er over klubben”, og vil fastholde min åbne og lyttende tilgang til jobbet, under respekt af de rammer min
bestyrelse sætter. Jeg har oplevet et professionelt og godt
samarbejde med bestyrelsen, og forventer, at vi – når vi
trækker på samme hammel – kan gøre Odense Golfklub til
én af de bedste klubber for såvel medlemmer som gæster.

Smagfulde oplevelser
Selskab

Åbn døren til en charmerende
oplevelse på Knudsens Gaard.
Her får I forkælelse for alle
sanser i vores hyggelige
restaurant.

Eksempler på selskabsmenu

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.

Persillestegt kalvemørbrad

A La Carte
Vores a la carte-kort varierer efter
sæson, bl.a. med lokale råvarer fra
de fynske producenter. På kortet
finder I altid retter med friskfangede fisk, lækkert smørrebrød
og hjemmebagt brød.

Frokostanretning
Med fynske fristelser

Røget Hindsholmlaks
Med rygeostcreme, rimmet
agurk og rugbrødscrunch

På balsamicosauce med
soltørrede tomater

Fransk chokoladekage
Med passionsfrugtsauce og
vaniljeparfait

3 retter fra

425,-

•
Restauranten er åben for alle
– både til frokost og aften

225,Aftenmenu
2 retter fra

298,-

Hunderupgade 2 • 5230 Odense M • +45 63 11 43 11 • knudsensgaard.dk • #knudsensgaard

af Søren Fohlmann

Hvorfor er du med i

Odense Golfklubs
erhvervsnetværk?
Morten Vestermark, installatør og indehaver af
Flemming Nielsen A/S & Lysmesteren
“For mig er det vigtigt at udbrede kendskabet til min virksomhed til andre
virksomheder i netværket. Det at få nye relationer, skabe tillid og få kvalificeret sparring med andre personer er essentielt for mig, og så er det rigtig
dejligt, at vi er gode til at bruge hinandens ydelser.
At det så samtidig er et afslappet netværk i hyggelige omgivelser med en masse rare mennesker gør det til en sand fornøjelse at deltage i netværksmøderne.”

Eddie Szweda, brygmester og indehaver af
Midtfyns Bryghus
“Et netværk handler ikke kun om salg til hinanden! Mit netværk og mine
relationer er det vigtigste i mit liv. Alle har brug for hjælp, rådgivning og
mulighed for at lære hinanden bedre at kende. I dette netværk er det lige
præcis det, vi gør. Spændende indlæg, lærerige aktiviteter og interessante
virksomhedsbesøg er fundamentet til et spændende netværk! Cheers Eddie”

Kaare Kristiansen, salgsdirektør hos Odense Seglmærke
“Jeg ønsker til stadighed at være skarp på min elevatortale, og så ønsker jeg
at holde mig orienteret omkring udviklingen i andre brancher. Disse ønsker
får jeg opfyldt i Odense Golfklubs netværk. Her holder jeg også meget af at
sparre med de mennesker, man over tid lærer, personligt, godt at kende. Jeg
forsøger hele tiden med godt humør at blive en del af netværkets netværk.”

John Schmidt, filialdirektør hos Arbejdernes Landsbank

Odense Golfklubs
erhvervsnet værk
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“Jeg har gennem et par år været medlem af netværksgruppen og har haft
utrolig mange gode oplevelser. Her møder man alle andre erhverv end ens
eget, og det giver altså et godt indblik i, hvilke udfordringer og opgaver de
enkelte medlemmer har. Jeg har nydt at være på besøg hos forskellige virksomheder og hver gang er jeg kørt derfra, beriget på min indsigt i virksomheden. Hvis jeg har behov, benytter jeg altid netværket som 1. prioritet til
at få udført en opgave. Jeg henviser også gerne mine samarbejdspartnere,
kunder eller andre relationer til netværket, for jeg kender dem og kan stå
inde for dem. Og så nyder jeg den uformelle og hyggelige atmosfære, der
præger møderne. De små netværksøvelser og udfordringer, som er en del af
møderne er med til at fastholde min udvikling. På det forretningsmæssige
plan har jeg selvfølgelig fået nye kunder til banken. Det sker hen ad vejen,
når relationerne dyrkes og tilliden etableres.”

af Esben Hallundbæk Hansen

Scorekortstjek
i ly og læ for vind og vejr
I eftersommeren 2018 fik vi opsat en
:
flot pavillon, delvist sponsoreret af
en
ils
h
Juliana. Da vi så manglede lidt
g
rli
møblering trådte Fjernvarme
Kæ
Fyn til med et fint sæt bestående af bord og 4 stole.
Hen over efteråret og vinteren, hvor vejret
forventeligt har ændret sig oven på en meget
varm og tør sommer, bliver pavillonen flittigt anvendt, når
scorekort skal underskrives, og dagens runde skal evalueres.
I juletiden fungerede pavillonen også fint med juletræsbelysning, der skabte en hyggelig julestemning for alle vintergolferne.
Tak til vores to sponsorer: Juliana og Fjernvarme Fyn.

Netværksmøder 2019

Odense Golfklub
Der afholdes 10 netværksmøder om året, som finder
sted i en kombination af arrangementer i Odense
Golfklub og virksomhedsbesøg hos netværkets
medlemmer.
På møderne i klubbens restaurant starter vi altid med fælles morgenmadsbuffet og en kort præsentationsrunde for alle deltagere.
Derefter laves en netværksøvelse, der binder deltagerne bedre
sammen, så der efterfølgende opstår kendskab og tillid, som kan
danne basis for samhandel.
I forlængelse af nogle af netværksmøderne er der
arrangeret golf, men dette sker uafhængigt af mødet.

MØDEPLAN 2019
9. januar · 6. februar · 6. marts · 3. april · 1. maj · 12. maj
Juli og august holder vi sommerferie · 4. september
2. oktober · 6. november · 4. december

Vil du bes
øge
netværke
t, så
tilmeld dig
Bernt Niels hos
en på
bn @ sp
ortogprofil

.dk

Som udgangspunkt mødes vi altid den første onsdag i månenden.
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Årets Short Game
Match i Odense Golfklub

Anette Kasper Gordon Lisbeth
Støvelbæk

Gattrup

Kennedy

Kjærulff

Musik:

Peter Bom
Instruktør:

Martin
MieheRenard

Kerteminde Turistbureau 6532 1121 • Billetten 7020 2096 • Politikens Kiosk, Odense • kerteminderevyen.dk

Foto Skovdal Nordic

Kerteminde

RUDER 7

BUREAU OG FORLAG

FORLAG & LAY•OUT

af Jack Berlin Rasmussen

2018
i Odense Golfklub
Først vil jeg takke for en god og lang sæson. Det er altid
dejligt at tilfredsstille så mange medlemmer. Også en kæmpe tak til alt personale. Uden jer fik vi ikke alle de roser, som
vi har fået i løbet af året. Mange tak.
Grunden til at jeg beretter om en af mine dage er, at vi laver
meget andet end at klippe græs. I en stor klub som vores,
med så mange mennesker igennem huset og banen, er der
altid noget, der skal laves.
Fremtiden
Robotterne kommer, de er her skam allerede. Vi kender dem
til haven derhjemme, men de findes også til golfbaner. Der
er dog stadig lidt problemer med lovgivning osv. Der er dog
baner i Danmark, som har købt en til at klippe fairways
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eller semirough med. Som sagt er det ikke helt uden problemer, og desværre for dem, som har købt noget, bliver det
lynhurtigt forældet. Men de kommer, og I golfspillere skal
ikke være bange for dem.
De lande, som er lidt foran Danmark, siger også, at fremtiden er 6 hullers golfbaner, fx 3×6 huller i stedet for de traditionelle 3×9 huller. Det handler jo om, at vi travle mennesker ikke har tid til at spille 18 hullers golf. Først tænkte
jeg, de må da være skøre, men når man tænker lidt, kunne
det da være en mulighed?
Endnu en gang mange tak for året 2018 og vi er i fuld gang
med at planlægge en masse nye tiltag for den nye sæson.

En helt almindelig dag for
Course Manager i Odense Golfklub

Tirsdag den 17. juli møder alle greenkeeperne ind kl. 5.00. Jeg
er der kl. 4.45 og forbereder
dagen. Vi starter dagen med en hurtig kop kaffe, hvor dagens opgave
r bliver uddelt. Jeg selv
skal ud at klippe forgreens på Holluf Park. Denne opgave tager
ca. 3 timer, og derefter skynder jeg mig ud i min bil for at tjekke op på fugtighedsprocenter
i greens. Dette gøres for at
være sikker på, at vi vander den rette mængde i forhold til, hvad
græsset har brug for. Vi har
selvfølgelig også med i overvejelserne, hvad golfspillerne kan
lide.
Denne morgen tjekker jeg fugten på 5 greens og finder ud af,
at vi er nødt til at sætte lidt
mere vand på, da alle 5 er lidt i underkanten og da DMI lover 33°
i eftermiddag, kommer de
nok til at mangle fugtighed i morgen. Når jeg nu er ude på greens,
ser jeg selvfølgelig også
på klippekvalitet. Dette gøres med et stykke værktøj hvor der
bl.a. er et spejl, hvor jeg kan
se kvaliteten af klippet, og hvor jeg også kan se den faktiske højde
på greens. Dette gør jeg
for at se om vores greenklippere klipper perfekt – og om de snart
skal slibes. Skarphed er
utrolig vigtig for den hastighed, vi vil opnå på greens. Derefte
r ser jeg så på hastigheder.
Dette måles med stimpmeter. Denne morgen måler jeg med
6 golfbolde på hver af de 5
greens og tager et gennemsnit og regner det om til fod. Denne
morgen er den 9,7 og jeg er
meget tilfreds men kan også se, at det ikke varer længe, inden
vi skal til at slibe klippere,
hvilket jeg informerer Jesper om. Så gør han det typisk indenfo
r en uges tid.
Så er det tid til pause med mit team. Udover at spise vores madpa
kke kl. 10.00 taler vi om,
hvad vi har set og oplevet ude på banen om morgenen, og om
nogen har set noget, der
skal laves. Nu er det tid til ugemøde med Esben og Morten,
hvor vi lige kort informerer
hinanden om, hvad der sker i vores områder af klubben, og om
der er noget, vi skal huske
hinanden på. Denne dag var der 2 døre i klubhuset som ikke
ville låse rigtigt og en dør,
som ikke ville lukke. Desuden var der et vandrør, som var begynd
t at dryppe lidt i køkkenet. Jeg fikser selv dørene og Jesper, vores mekaniker, ordner
vandproblemet.
Så er kl. 12.15, og det er tid til at tjekke mails og ordne lidt kontora
rbejde. Der skulle jo også
sættes lidt mere vand på greens, da de var begyndt at være
lidt i fugtunderskud. Dette
bliver styret fra en pc, hvor vi har en masse programmer. Jeg
tilføjer en vanding mere i
løbet at natten. Så nu starter det kl. 22.30 og vander greens
4 gange i løbet at natten og
teesteder 1 gang. Så er det færdigt kl. 5.10.
I morgen skal der verticalskæres og topdresses greens. Jeg gør
maskinerne klar, så vi ikke
skal bruge tid på det i morgen. Det gælder nemlig om at komme
hurtigt i gang – for at
komme foran spillerne.
Nu er kl. 13.30 og jeg har været i gang i ca. 8 timer. Vi slutter dagen
af med en hurtig snak
om næste dags arbejde, så alle er klar på hvad der skal ske i morgen
.
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Husk at du altid kan komme til os for yderlig feedback.
Vi glæder os til at se dig på træningsbanen.

Kristian og Morten

Et lille tip fra trænerne

FIND BALANCEN OG
SPIL MERE STABIL GOLF
Når vi ser de bedste spillere i fjernsynet spille fantastisk golf, så er det tydeligt at
se, at der findes mange forskellige stilarter. Men noget de alle er helt fantastiske til
er, at lave et kraftfuldt golfsving samtidig med, at de er i fuldstændig balance.

setup

setup hæl

setup DL

setup tå

1 OPSTILLING:
Sørg for du er i en god balance i
din opstilling. Vægten er lige fordelt på begge fødder og vægten
er midt på foden. Du må hverken
være på tæerne eller på hælene.

2 ØVELSE:
En god måde at centrere din balance er, at starte med at flytte
vægten helt om på hælene. Derefter flytter du alt vægten ud på
tæerne. Til sidst finder du ind
midt på foden. Når du først har
mærket yderpunkterne, er det
nemmere at finde midten.

Top ba cksw ing

To p ba cksw ing DL

3 TILBAGESVING:
Stop din bevægelse på toppen af
dit tilbagesving og mærk hvordan balancen er. Fødderne giver
dig den bedste feedback. Du skal
gerne have nogenlunde lige meget vægt på begge fødder. Vægten på højre fod skal nu være
mod hælen og på din venstre
skal den være mod tæerne.

4 AFSLUTNINGEN:
Sving hele vejen til afslutningen på dit sving og hold balancen. Du skal nu have næsten
hele din vægt på din venstre fod og placeret mod hælen.

Du har nu nogle værktøjer til, at gå på træningsbanen og mærke om du er i balance.
Sørg for at få trænet dette. Du vil opnå et mere stabilt spil og bedre boldkontakt.
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af Karsten Hüttel

Ka rsten Hüt tel
i Vestfyns Golfklub,
Golfspiller siden 1992 først
t 2010.
medlem i Odense siden foråre
9,3.
p
Laveste handica
18,3.
Højeste handicap i nyere tid
13,8.
8,
201
ret
erå
eft
Handicap p.t.,

Morten
reddede mit golfliv
4. juli 2017 klokken 11.43 var jeg ved at vinke farvel til 25 år som golfspiller. Jeg spillede i
Bogense med blandt andre den fhv. professionelle cykelrytter Jesper Worre, festlig fyr i
øvrigt, og kunne på niende hul ikke fornemme, hvordan jeg skulle bringe mit jern ned til
bolden. Hænderne lystrede simpelthen ikke.
Flere ugers shank kulminerede.
For første gang i 25 år gik jeg af under en runde. Jeg gik direkte i klubhuset, bestilte som undskyldning øl til medspillerne og kørte mod Odense for at få træning. Nu og her.
Desværre var cheftræner Morten Bech netop taget på 14
dages ferie, og assistent Johan Kristensen var stoppet for at
tage til Great Northern i Kerteminde.
Jeg gik lidt på træningsbanen, men det blev ved med shank,
shank, shank. Dagen efter meldte jeg fra til sidste match – på
min hjemmebane – i den tredages sommertur med Sportsjournalisternes Golf Klub. Det gav simpelthen ikke mening
at spille med.
Heldigvis kom Morten hjem fra ferie, og jeg fik et par lektioner så hurtigt som gørligt. Og doktor Beck kurerede mig.
Jeg har ikke brugt mange af mine sparepenge på lektioner,
men de penge, jeg har brugt hos Morten, er givet godt ud.
I sommeren 2017 var pengene givet rigtigt godt ud, fordi
Morten fik mig tilbage på sporet. Ikke ved at putte en helt
masse alt for svær teknik-snak ind i hovedet, men fordi han
er en mester i at give nogle ganske få dessiner, så hovedet
kan følge med.
Jeg ved, at også spillere uden for Odense Golfklub sætter pris
på hans evner. Jeg mødte en kvindelig senior elitespiller fra
Eventyr Golf, der sammen med sin mand, også med et habilt
handicap, får træning ved Morten. Og hvorfor?

Et kvart århundrede som golfspiller har lært mig noget om,
hvor vigtig en træner er for sammenhængskraften i en klub.
Jeg tænker tilbage på en episode for 20 år siden, hvor en
tidligere assistent i Odense, Peter Agerboe, som cheftræner
i Vestfyns Golfklub med et stort smil, sagde til mig, da jeg
kom ind efter 18. hul:
- Du ligner en mand, der gerne vil fortælle om din runde.
Peter havde ret. Jeg havde netop lavet 39 points og var glad
og stolt over, at min træner spurgte til mit spil.
Samme evne har Morten. Hans smil og behagelige væsen er
velkendt, uanset om det er under træningen på rangen, ved
et tilfældigt møde på anlægget eller i kontoret i klubhuset.
Jeg har aldrig oplevet, at han ikke har tid til en lille snak.
Det er guld værd for en klub og dens medlemmer.
PS: Og hvordan går det så nu med golfspillet. På tre måneder
i 2018 gik jeg fra handicap 18,3 til 13,8.
Jeg burde nok konsultere Morten for at udvikle mit spil, men
lige nu skal han ikke pille ved noget.
Ham har jeg i baghånden, når det
igen begynder at gå galt.
Det gør det jo på et tidspunkt.
Spillet hedder jo:
GOLF

- Fordi han lægger træningen på et niveau, så vi både kan
følge med og samtidig udvikle os, lød forklaringen fra det
midaldrende ægtepar.
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BANENS
af Mogens Hüttel

De fleste af træerne på vores dejlige anlæg stammer
tilbage fra tiden omkring 1980, hvor banerne blev
anlagt på jorderne ved Hollufgård, men – hvad måske
de færreste ved – så findes der en række træer der er
sponseret af enkelt medlemmer eller grupper, der har
ønsket at hædre andre. Lad os derfor gå en tur på
banerne – og se hvad der gemmer sig:

Bag greenen på hul 7 står et stort flot
birketræ (samt et lille forpjusket et af samme
slags). Oprindeligt var der 4 birketræer – der alle blev
sponseret af en gruppe mænd – der fast spillede
sammen på banen på Rugårdsvej – Bischoff, Aage
Hansen, Ib K. Nielsen samt Hans Jørgen Hoff. Træerne
blev sat i 1981 kort tid efter banens åbning, idet
området var noget vådt, hvorfor gruppen regnede med
at sådanne træer kunne være med til at holde arealet
mere tørt. Desværre blev 1 af træerne hurtigt stjålet!

På hul 2 finder vi det første;
nemlig den smukke Rødbøg
Clemmensen
sponseret af Ulla og Søren
r Søren var
fra den lange periode, hvo
.
formand for Odense Golfklub

På hul 3 finder vi i højre side af fairway
det mægtige solitærtræ (Ask), der i 2000
blev givet til banen af det daværende sponsorudvalg (under ledelse af Erik Toustrup). Det år fandt
udvalget at banen skulle hædres med “en pris”.

Et sted som mange vil have besøgt, er den dejlige
æblelund mellem
4. og 7. hul sponseret af Sonne og Franco Ulisse
i 1990. (”jeg er blevet
hvisket i øret at man ofte plukker æblerne for
tidligt”! – redaktørens
kommentar).

Ba g 9. hul står et
træ til minde om nu
afdøde medlem Ku
rt Birger Jensen.
Han
lavede på dette hu
l Hole in One og 40
af klubbens
medlemmer gik i
2001 sammen om
at få plantet
dette træ.

TRÆER
17.
Endelig på Pilebanen – lige før det korte 3. hul i roughen over mod
green findes et træ sponseret af Solhvervsgruppen i 2002. Denne
havde blandt
mandegruppe under forsæde af K.A. Pedersen (tidligere postmester)
ede. Vores
andet til formål at holde banen fri for affald – når gruppen spill
kan berette,
og
jorden
i
træet
sætte
at
til
med
var
r
enkeepe
nuværende chefgre
blev sat.
træet
hvor
året
fra
emner
med
æske
metal
en
findes
at der ved roden
der vi en lille
I højre side på hul 11 fin
01 blev etableret som
20
i
Kirsebærlund som
rudvalgs
det daværende sponso
et privat initiativ af
mand for
Erik Toustrup var for
medlemmer medens
udvalget.

På hul 15 til højre for greenen står der 2 enkelt
træer. Begge træer
er til minde om medlemmer der her har lavet
Hole in One. Træet
nærmest greenen er i 2007 rejst af Damekom
miteen i samarbejde med
Hans Kiel til minde om Lisbeth Kiel. Træet der
står nærmere teestedet på 16.
er til minde om Ole Brix Andersen – sponseret
af Oles 12-mandsforening i 1996.

Mellem 16. og 17. hul finder vi
tet i
Margrethes Eg der blev plan
s fødselsdag.
1984 for at fejre Dronningen
mellem Albani
Dette skete i et samarbejde
træ”, og det
et
nt
“Pla
et
Fonden og projekt
hørte til de
der
–
klub
f
Gol
var os i Odense
e.
gav
ne
den
tog
heldige-der mod

På 18. hul finder vi et træ sponseret
(igen) af daværende formand Søren
Clemmensen i 1990. Et valnøddet ræ placeret
tæt på drivet, hvor der tidligere lå en bunker.

Også på hul 18 – næsten helt fremme
ved
greenen i hø side – finder vi et Kas
tanjetræ.
Dette træ blev oprindelig sat i Bitte
og Hans Jørgen
Hoffs have i 1982 – frøet skænket af
Ib K. Nielsen
fra dennes barndoms have. Ikke over
raskende blev
træet i løbet af nogle år for stor til
deres beskedne
have, så det blev skænket til Odense
Golfklub og
afhentet af daværende greenkeeper
Allan Brandt.

af Mogens Hüttel

KRISTIAN
MADSEN
– træner i Odense Golfklub
Kristian er født i Sørbymagle (ved Slagelse) i 1993 og blev i
sine børne- og ungdomsår – som reelt enebarn – en del af en
meget sportsinteresseret familie. Han prøvede mange forskellige idrætsgrene men fik badminton som en fælles familiesport. “Der er stort set ikke de haller jeg ikke har besøgt
sammen med mine forældre”.
14-år gammel lokkede min far mig til et “Åbent Hus” i Korsør
Golfklub, og da han hurtigt blev grebet af golfen (og jeg ikke
længere fandt samme glæde ved badminton) blev vi begge
meldt ind i Trelleborg Golfklub. Dette blev starten på min
oplevelse ved de mange glæder man kan få på og omkring
en golfbane. Jeg købte en knallert, og i de 4 år fra sidste året
i folkeskolen samt 3 år på HTX i Slagelse kørte jeg 5000 km
på denne – mellem hjem, skole og golfbanen.
Jeg havde oprindeligt forestillet mig en uddannelse som ingeniør, men gennem golfen fik jeg mere lyst til at arbejde
med idræt og tog derfor som 18-årig efter gymnasiet i 201213 på Idrætshøjskolen i Ikast – på golflinjen. Det var et fantastisk år, hvor jeg fik mange nye venner (ja faktisk mødte
jeg der Nicoline – som jeg i dag er forlovet med!). På skolen
tog jeg grundtræneruddannelsen GTU 1 og 2, hvorefter vi
sammen tog til Odense og startede på Idræt & Sundhed på
SDU. Samme år blev jeg indmeldt i Odense Golfklub.
I sommermånederne havde jeg det held, at jeg gennem alle 3
år blev ansat sommertræner ved Højskolen i Ikast hvilket passede fint med, at jeg kunne gennemføre min bachelor på SDU.
I 2016 blev jeg tilknyttet Golfklinik Danmark der drives af
de 2 fysioterapeuter Martin Lauridsen og Jakob Nees der
forestår den fysiske træning af vort landshold. Her var jeg
en del af det hold der udviklede en App omkring fysisk træning af golfspillere. Samtidig med dette var jeg som fysisk
træner (i øvrigt sammen med Sarah Thye) tilknyttet DGU’s
talentcenter i Odense Eventyrgolf.
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Min plan var nu, at der – samtidig med at jeg var ansat i
Golfklinik Danmark – skulle spilles en masse golf og se hvor
langt det kunne bære. Dette kunne i sæson 2017-18 kombineres med et job som assistenttræner ved Golflinjen ved
Oure Idrætsskole.
Da Johan forlod Odense Golfklub for at blive tilknyttet Great Northern i Kerteminde ønskede klubben en ny træner og
jeg var så heldig, at klubben fandt at de i mig kunne se muligheder. Jeg blev derfor per 1.3 i år ansat som trænerelev i
den 2-årige uddannelse.
Det har været et fantastisk første år, hvor jeg er blevet taget
godt imod af alle medlemmer, men jeg skal da heller ikke
skjule, at jeg sætter pris på at befinde mig i et godt og trygt
miljø, hvor jeg jo på forhånd kendte rigtig mange.
Jeg har haft et fantastisk samarbejde med Morten, der også
har vist mig stor tillid ved at lade mig “komme til fadet”, og
ikke mindst har det givet mig meget at kunne sparre med
Morten, der jo har en betydelig erfaring både som træner og
chef.
Det har glædet, mig at flere af klubbens medlemmer – der
har fået træning ved mig – har holdt ved og er fortsat hos
mig. Det bekræfter mig i, at jeg er på rette vej i min udvikling
som træner, og giver mig mod på at fortsætte min uddannelse – der jo først slutter i 2020.
Til slut forekommer det denne interviewer, at Odense Golfklub måske i højere grad burde kunne udnytte Kristians
viden om fysisk træning – til gavn for andre end klubbens
elitespillere. Det viser sig at dette emne allerede har været
inde i overvejelserne – fremadrettet. Håbet er derfor at der
i kommende sæson kan imødeses et tilbud om noget fysisk
fællestræning, der kan vise sig at være nyttigt for mange i
Odense Golfklub.

af Mogens Hüttel

Børge Wille
24. oktober 1922 – 30. juli 2018

Det er kun nogle af de ældste af Odense Golfklubs medlemmer, der umiddelbart vil kunne
svare på hvem Børge Wille var – men de samme få har fortalt mig, at hvis nogen skal omtales som “fadder” for vort nuværende anlæg; så er det Børge Wille.
Som tømrer i Aalborg blev han i 1944 konstruktør og tog i
1945 afgangseksamen fra Odense Teknikum og studerede
videre på Kunstakademiet, hvor han sluttede i 1949. Han
arbejdede derpå som arkitekt først i Randers og senere i
Odense, inden han i 1962 etablerede selvstændig virksomhed med planlægning og styring af byggeri som speciale.
Frem til 1992 – hvor han gik på pension – arbejdede han
med opgaver over hele landet for kommuner, institutioner
og større private organisationer. Han satte dermed sit aftryk
på samfundet indenfor såvel erhverv som kultur.
En bekendt lokkede BW. til at spille golf i 60’erne og i 1969 blev
han meldt ind i Odense Golfklub, der på daværende tidspunkt
bestod af en 9-huls bane beliggende på Rugårdsvej.
Året efter mødte han Joan (som jeg har fået hjælp af til at
tegne dette portræt), og de fik en fælles interesse i golfen
med udgangspunkt i “den lille hyggelige klub”.
Børge blev efterfølgende valgt ind i bestyrelsen i Odense
Golfklub og var formand fra 1975-80. Det stod efterhånden
klart, at den “lille hyggelige bane” skulle udskiftes med
noget større, der kunne honorere den voksende interesse
for golf blandt flere og flere danskere.
Bestyrelsen fik øje på et stykke statsjord ved Hollufs gårde
og efter lange – og tidsvist noget krævende forhandlinger
– gav først Odense Byråd og siden Finansudvalget i 1977
grønt lys for køb af de 175 tønder land statsjord der i dag
rummer vort dejlige anlæg.
Med den forudseenhed – og bestemthed! – der også prægede Børge i andre sammenhænge, lykkedes det ham at
overtale bestyrelsen til at man ikke skulle nøjes med at
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bygge en 18-hullers bane, men også supplere med en enklere 9-huls bane. Det er vi mange der siden hen har været
glade for.
I september 1978 kunne bestyrelsen derfor invitere til en
besigtigelse af det nye baneanlæg ved Hollufsgård. (Det er
interessant at læse, at man forud for dette ved en ekstraordinær generalforsamling fik besluttet et medlemslån, der
skulle opfylde forpligtelserne i forhold til egenkapitalen – og
at medlemmernes indskud blev forrentet med 12 %!!).
I sommeren 1980 kunne bestyrelsen så glæde sig over det
flotte nye anlæg – og Børge kunne med tilfredshed overlade
roret til en ny formand.
Golfinteressen for Joan og Børge førte også til et køb af et af
de små A-huse i golfklubben i Himmerland, og da klubben
der kom i organisatoriske vanskeligheder, sagde Børge ja til
at hjælpe med at få klubben på fode igen. Han fungerede
faktisk som Manager i den periode hvor “New Course” blev
bygget.
Som 70-årig valgte Børge at blive pensionist, hvorved der
blev tid til de mange forskellige fritidsinteresser udover golf:
bridge og foto samt ikke mindst læsning af gode bøger.
Som følge af en svær grøn stær måtte han stoppe med at
spille golf ligesom læsningen måtte erstattes af lydbøger –
men det gav mange gode stunder i stolen i det dejlige hjem
i det centrale Odense.
De sidste 1,5 år blev desværre tilbragt på plejehjem.
Jeg har af Joan fået lov at fortælle at Børge i kisten medbragte 2 tees!
Børge Wille var i sandhed et værdigt æresmedlem i Odense
Golfklub.
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Lalandia
En herlig augustdag hvor jeg er turneringsleder i Odense Golfklub ser jeg om eftermiddagen
16 herrer iklædt røde og blå trøjer på terrassen. De er i gang med at overrække en del præmier, og det er tydeligt at en Granitsten er særlig værdigfuld!
Min nysgerrighed er vakt og jeg får lov til at tage nogle billeder
Kim Fynbo som er én af gruppens initiativtagere fortæller
deres historie:
Med udgangspunkt i et af husene på Feriecenteret Lalandia
har disse 16 mænd – hvoraf de fleste er fra Lolland-Falstergennem nu 5 år haft en årlig tur hvor der spilles 4 baner i et
Ryder Cup format. Der spilles forskellige baner med start
om torsdagen, men alle årene sluttes der om søndagen af
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på Odense Golfklubs baner hvor singlerne afgør hvem der
vinder. Den oprindelige sammensætning af de to hold er
foretaget med udgangspunkt i den enkelte spillers handicap,
og selvom der gennem årene er sket en vis udskiftning – ja,
så er det altid det (oprindelige) hold 1 der vinder. (Kim fortæller med fortrydelse at jeg tilhører hold 2!). I år var der
kommet en ny sponsor til, hvorfor der for første gang var

af Mogens Hüttel

Open
ensfarvede trøjer til holdene – men farverne skifter hver
dag.
For denne skribent er det glædeligt at høre, at vores klub er
valgt som den der spilles på den sidste dag. Det skyldes ikke
kun den gode bane, men også fordi gruppen hvert år er taget
godt imod, når man henvender sig med ønsket om spil det
kommende år.
Der er selvfølgelig en vandrepræmie (med indgraveret navn)

til det vindende hold (altså hold 1!), men derudover en række forskellige præmier der ikke kun bruges til at værdsætte
“de bedste golfspillere”.
Der er aktuelle overvejelser om at udvide antallet fra 16 til
20 deltagere men konceptet ligger fast og næste års Lalandia
Open er fastsat til uge 34 med – som altid – afsluttende singler hos os i Odense Golfklub.
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ÅRETS

HOLE
IN ONE
Britta Møller
Holluf Park 4. hul
(135 meter) 19.10.18

Erik Meyerhoff
Pilebanen 6. hul
(143 meter) 18.10.18

Karsten Wiingreen
Holluf Park 4. hul
(146 meter) 02.10.18

Palle Jørgensen
Holluf Park 15. hul
(144 meter) 15.09.18

Hans Ole Andersen
Holluf Park 15. hul
(144 meter) 06.09.18

Jens Gerner-Rasmussen
Holluf Park 7. hul
(152 meter) 04.09.18

Martin Haas
Pilebanen 8. hul
(176 meter) 29.08.18

Ib Pedersen
Pilebanen 3. hul
(101 meter) 09.08.18

Svend Skøtt
Holluf Park 15. hul
(144 meter) 19.07.18

Kristoffer Boje-Petterson
Pilebanen 6. hul
(143 meter) 03.07.18

Claus Hansen
Holluf Park 15. hul
(144 meter) 21.06.18

Steen Fonnesgaard
Holluf Park 7. hul
(152 meter) 21.06.18

Kaja Schilling
Holluf Park 7. hul
(108 meter) 20.06.18

Preben Herner
Holluf Park 4. hul
(146 meter) 12.06.18

Conny Petersen
Holluf Park 13. hul
(134 meter) 06.06.18

Lene Holm
Holluf Park 15. hul
(152 meter) 12.05.18

Maja Sandhus
Holluf Park 7. hul
(152 meter) 28.04.18

Kurt Henning Mortensen
Pilebanen 1. hul
(152 meter) 28.04.18

Andreas Haas
Holluf Park 7. hul
(152 meter) 13.04.18
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af Mogens Hüttel

Golfen har givet mig
umådeligt meget.
Jeg har lært mange
mennesker at kende,
som jeg ellers aldrig
ville have mødt.

Hans Laurits
Johansen

– 90 år og aktivt medlem af Odense Golfklub
Et medlem af Odense Golfklub gjorde mig opmærksom på,
at Hans Laurits i sommeren – 18 fyldte 90 år og fortsat var
aktiv mandagssenior – spillende på Holluf Park – og bestemt
kunne være sit golfspil bekendt!
Det er grunden til at jeg i dag sidder i den hyggelige stue på
Hvenekildehaven og hører på fortællingen om hvordan
denne landmandssøn endte som engageret golfspiller.
Hans Laurits voksede op på en gård på Østfyn som nr. 2 af
2 og som eneste dreng var det ventet, at han skulle overtage gården efter faderen. Efter realeksamen startede han
da også som Landvæsenselev og var som 19-årig i lære på
Hollufgård. Det var dengang en stor herregård med 40-50
ansatte.
Som følge af en skade på den venstre hånd måtte han opgive at overtage gården, og besluttede i stedet at uddanne
sig som agronom på Landbohøjskolen.
Erhvervsmæssigt kom hele hans liv til at udfolde sig i frøfirmaet Dæhnfeldt hvor han både fik ledelsesposter samt
bestyrelsesansvar og sluttede som administrerende direktør. Uden at der dengang var tænkt på muligheden for at
spille golf kom han jo rundt til mange danske sportsklubber
– herunder også golfklubber.
I drengeårene var det først og fremmest holdgymnastik,
der jo den gang på landet blev dyrket i forsamlingshuse.
“Fodbold sagde mig ikke noget, men interessen for gymna-

stik har jeg holdt ved”. Således starter dagen – hver dag –
med ½ times morgengymnastik!
Ifølge vort medlemskartotek har Hans Laurits været medlem siden januar 1987, men der blev nu ikke rigtigt spillet
før 1990. Det år gik han som 62-årig på pension og ved receptionen der markerede afgangen, fik han foræret et komplet golfsæt. Dette blev starten på “et nyt liv”. Den første
træning fik han i Odense Golfklub ved Peter Dixon, men
ellers havde han i mange år klubben i Glamsbjerg som hjemmeklub. I en periode har han faktisk været medlem af 3
fynske golfklubber, men nu er det fremadrettet vores klub
der skal have glæde af hans medlemskab.
I sæsonen spiller han fast med om mandagen med Seniorerne og gerne runder på Pilebanen på fredage – og faktisk
mange tirsdage på Vestfyens bane. Han har været aktiv i
Fynske Golfveteraner og har selvfølgelig også spillet på en
del andre danske baner.
Sammen med Ingrid er der også blevet tid til at arrangere
busture med golfvennerne til ind- og udland – startende
med ture til Alsace.
“Golfen har givet mig umådeligt meget. Jeg har lært mange
mennesker at kende, som jeg ellers aldrig ville have mødt
– og jeg har planer om at spille længe endnu! Først og fremmest på vores egen bane, som jo er velegnet til at blive
(rigtig) gammel på.”
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af Mogens Hüttel

Det kan ske vi springer en dag
over, men det er ikke tit”, så i
sæsonen opholder parret sig
de fleste dage på banen.

GOLF
som arbejde?
Bente Pløger fortæller, at barnebarnet til stor moro oplyser, “farfar og farmor arbejder med
golf”, når der tales arbejdssituationer i familien. Såvel Egon som Bente er pensionister, men
for den 4-årige må det jo være arbejde, når man kommer på anlægget mindst 5 gange om
ugen!
Når vi i dag befinder os i Odense Golfklub, skyldes det en
bemærkning fra vores nye manager der tidligere har fortalt
mig, at “jeg hilser stort set hver morgen på Bente og Egon,
når de er på vej ud på banen”. – Det må jeg høre lidt mere
om.
De er begge fra Esbjerg (ja, faktisk var Bente naboens datter) og flyttede i 1976 sammen til Århus, hvor Egon (som
er uddannet assurandør) arbejdede i annonceafdelingen
hos Jyllands Posten, medens Bente fungerede som advokatsekretær sideløbende med, at hun læste til ejendomsmægler og juridisk assistent.
I ungdomsårene stod den for Egons vedkommende på håndbold – Bente spillede tennis.
I 2011 flyttede de til Fyn, idet sønnen under en rejse i Costa
Rica fandt en pige fra Fyn, og som mange ved er fynboer
meget glade for øen, så da de unge stiftede familie og der kom
et barnebarn til; ja, så måtte Bente og Egon forlade Århus. Det
blev først til et lejet hus i Kerteminde som siden blev udskiftet med det nuværende hus i samme dejlige by.
Sønnen introducerede parret for golf på Sølykke GK, og det
viste sig at være noget, der var spændende for begge, så i
2014 blev de indmeldt i Odense Golfklub. Her blev de hurtigt handicapspillere, men har aldrig glemt den gode tid i
begynderafdelingen, hvor de begge fortsat er aktive deltagere, idet det sociale element i klubben også spiller en stor
rolle.
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Egon fortæller med en (berettiget) stolthed at han i 2016 i
Kaninklubben blev valgt til årets handicapspiller – en titel
man kun kan gøre sig fortjent til – ikke spille sig til!
Udover deltagelse i arbejdet med nye golfspillere, spiller
parret hovedsageligt sammen når de ikke deltager i senioreller kaninturneringer “ja, det kan ske vi springer en dag
over, men det er ikke tit”, så i sæsonen opholder parret sig
de fleste dage på banen.
Da Bente desværre har en øjensygdom der gør, at hun ikke
er så glad for at køre bil, er dette Egons opgave, ligesom han
ofte må hjælpe med at holde øje med boldene, når Bente
spiller.
Udover at jeg havde hørt at parret spiller de fleste af ugens
dage, blev jeg også fortalt at deres baghave stort set støder
op til den nye bane i Kerteminde.
I sidste sæson havde de derfor i et halvt år dobbeltmedlemsskab – det måtte prøves – men selvom det er en spændende (og svær!) bane – blev medlemsskabet i Great
Northern ikke forlænget – “vi savnede det sociale i Odense Golfklub”.
Derfor køres der stort set hver dag i sæsonen ind til Hollufgård og de efterhånden mange gode venner de har fået
i klubben.
Glæden ved golfen har vokset sig så stor, at det er blevet en
tradition at sæsonen forlænges med en måneds ophold på
et resort i Spanien i oktober-november. – Også i år er rejsen
bestilt.

Sakset af Mogens Hüttel med tilladelse fra Svend Novrup
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Billeder af Mogens Hüttel

Skt. Hans aften

blev fejret i greenkeepergården idet der på
grund af tørken var afbrændingsforbud
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af Mogens Hüttel

Ulla Pedersen
– frivillig i Odense Golfklub

Ulla er en rigtig Odense pige. Hun har dog i sine unge år i et par år været bosiddende i henholdsvis Scotland og på Sjælland – men som mange “ægte fynboer” er hun vendt tilbage til
Odense – og her bliver hun.
Det var også på Sjælland hun første gang blev introduceret
til golf. Under et besøg hos søster og svoger i Køge blev hun
“slæbt med ud på banen”, og i første omgang fandt hun det
dødkedeligt og forestillede sig overhovedet ikke, at det var
noget for hende. Da hun alligevel henvendte sig til vores
daværende klubsekretær Per Seebach og ville undersøge
muligheden for at blive medlem af Odense Golfklub, forespurgte hun, om hun ikke kunne få et halvt års medlemskab –“så jeg kunne finde ud af om det overhovedet var
noget for mig”.
En sådan mulighed fandtes ikke og Per overbeviste hende
om at det selvfølgelig var noget for hende.
I dag kan jeg ikke forestille mig et liv uden golf.
Golfen har faktisk hjulpet mig i mine alvorlige sygdomsperioder. Ulla blev ramt af brystkræft i 1991. 12 år senere
fik hun tarmkræft, og endelig fik hun tilbagefald af brystkræft i 2016 (og er fortsat i vedligeholdelsesbehandling for
dette). Det har selvfølgelig været hårdt, men det har hjulpet mig at komme ud på golfbanen og få støtte af de mange gode venner, jeg har fået gennem de mange år.
På den baggrund kan det ikke undre, at Ulla har været et
endog meget aktiv medlem af den gruppe, der arrangerer
den årlige Pink Cup turnering i Odense Golfklub.
Det er den landsdækkende turnering der hvert år samler
penge ind gennem Kræftens Bekæmpelse til kvinder med
brystkræft. Ulla er her især aktiv med at skaffe præmier
til turneringen, og hun har mange spændende initiativer
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til de kommende år. Hun glæder sig over den store imødekommenhed hun oplever, når hun hvert år henvender sig
til sponsorer. I Kræftens Bekæmpelse har Ulla gennem 15
år været vejleder for brystopererede – og gennem de sidste
12-13 år været indsamler med især koordinatoropgaver.
Da Ulla blev meldt ind i klubben var det fra starten naturligt for hende at engagere sig, og noget af det meget givende har været de 17 år jeg har siddet med i Turneringsudvalget. Det giver noget særligt at møde de mange
engagerede medlemmer – og samtidig være med til at give
noget tilbage til Odense Golfklub.
Ud over glæden ved at komme på banen igennem året har
jeg fået rigtig mange venskaber gennem klublivet. Ja, det
føles faktisk som om det er min anden familie.
En helt særlig gruppe udgør de 7 piger jeg udenfor golfsæsonen mødes med den sidste mandag i hver måned. Her
spiller vi 9 huller på Pilebanen efterfulgt af frokost i res
tauranten – hvorefter der spilles bridge. Vi har også en
traditionel julefrokost i Odense Golfklub.
Jeg tænker med stor glæde på den dag i Køge, hvor søster
“slæbte mig ud på banen” og derved introducerede mig til
denne fantastiske fritidsaktivitet – og glæder mig over at
vort anlæg er en bane man kan spille på højt op i årene.
Forarbejdet til Pink Cup den 12.maj 2019 i Odense golfklub
er gået i gang og Ulla har mange ideer til de kommende år,
så der kan indsamles endnu flere penge til brystkræftramte kvinder.

Det bedste udvalg af golfrejser til hele verden

t
Stol tner
r
i
epa
rejs proen
med nse GK
Ode
Book din rejse online på golfplaisir.dk

DIN ODENSE

Albani ligger i Tværgade lige midt i Odense.
Her har vi brygget øl siden 1859, og det bliver
vi ved med. Gennem generationer har vi
leveret den gode øl, til store og små
begivenheder, på Fyn og andre fine steder.
Tak for tilliden!

149532 Albani Odense_2019_annonce_A3_tvær.indd 1

25/01/2019 07.40

Billeder af Mogens Hüttel

Åbningsmatch
15. april
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af Mogens Hüttel

GOLFENS DAG
i Odense Golfklub den 22. april 2018
I strålende solskin mødte de frivillige op for at være klar til
at modtage dagens gæster, og som der er tradition for, startede de første med at komme næsten 30 minutter før det
annoncerede starttidspunkt men da var alt også klappet og
klart.
Der var gæster i alle aldersgrupper og da de 4 timer var gået
havde vi haft besøg af 52, af hvilke 31 meldte sig ind som
prøvemedlemmer. Der var enkelte der meldte sig ind direkte, og 7 børn der aftalte at komme igen på et senere tidspunkt.
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Dagen blev krydret med et besøg af journalist og fotograf
fra TV2 Fyn, der ville høre noget om Odense Golfklubs fokus
på at gøre noget særligt for diabetikere. I samarbejde med
Diabetesforeningen afviklede Odense Golfklub senere på
sæsonen et målrettet træningsprogram for disse samt deres
pårørende. Håbet med dette arrangement er at inspirere og
motivere til at anvende golf som motionsform og dermed
holde diabeten på afstand.

SPIL GOLF
med Jack & Morten

Der er en fantastisk stemning i vores dejlige klub.
For at bevare den dejlige stemning og fællesskabsfølelse
har vores chefgreenkeeper Jack Rasmussen og cheftræner
Morten Beck været ude
på anlægget og lave nogle små videooptagelser.
I disse små film kommer Jack og Morten med
tips til hvordan vi kan hjælpe hinanden, passe
på hinanden samt passe på vores fantastiske
bane.
Du kan se filmene via QR koden eller ved, at
klikke ind på hjemmesiden under “aktuel info”

Så se lidt film og “Spil golf med Jack & Morten”.
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af Mogens Hüttel

Ole og Renés
1-års fødselsdagsfest

Vore to fantastiske forpagtere i henholdsvis shop og restaurant fandt som
noget helt naturligt på at fejre – med klubbens medlemmer – at de nu begge
havde fungeret i 1 år i Odense Golfklub. Det blev et brag af en fest den
12. maj med god golf og ikke mindst herlige stunder i og omkring klubhuset.
Stor tak til dem begge – vi ser frem til at matchen gentages den 18. maj 2019!

af Mogens Hüttel

Peter
Therkelsen
– Danmarksmester i Mid-age 2018

Mesterskabet for klubspillere der kan deltage fra det kalenderår, hvor de fylder 30 år. Der
kan højst deltage 54 herrer og maks. hcp er 7,0. Turneringsformen er 54 hullers slagspil over
2 dage med cut efter 36 huller.
I år blev mesterskabet afviklet på Fredericia Golfklubs bane
i dagene 26.-27. maj i den sommer, der vil blive husket som
én af de varmeste og tørreste i mange år.
Peter, der som mange vil vide er en rigtig Odense dreng, er
født og opvokset her og blev af sin mor lokket til at spille golf
som 11-12 årig (indmeldt sommeren 91).
Efter tidligere at have flirtet med såvel fodbold som badminton fandt han i golfen “sin sport”. Det viste sig hurtigt at han
havde evner til at spille golf, og da der samtidig var en rigtig
god junior afdeling i klubben blev det golfen der vandt. Det
hjalp også at han i Odense Golfklub i de år fik mange venner.
Efter gymnasiet og uddannelse på Tietgenskolen fik han en
kontor uddannelse i faderens ejendomsmæglerfirma og blev
siden uddannet som ejendomsmægler. Denne karriere kunne fint passe sammen med golfen og siden 1996 har Peter
været en del af elitetruppen i Odense Golfklub.
I 2014 lagde Odense Golfklub græs til DM-Midage, hvor han
prøvede kræfter med Mid-age rækken for første gang, og det
blev til en delt 10. plads. De efterfølgende år blev det til blandede resultater ved DM-midage.
I 2017 prøvede han igen kræfter med denne turnering uden
synderligt held – men i år skulle det være – så med tro på egne
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evner (og med kæresten Lea på baggen) blev banen i Fredericia prøvespillet og Peter blev tilmeldt med hcp. på 0,5.
En 1. runde i 3 over par blev på 2. runden fulgt op af en par
runde og efter cuttet var der 29 spillere i finalen. Peter gik
ud i førerbolden 3 slag efter den førende spiller fra SilkeborgRy Golfklub – der havde gået banen i par begge dage. Efter 9
huller var denne spiller kommet yderligere et par slag foran,
så nu gjaldt det om i det mindste at få “metal med hjem“ –
som der blev sagt til Lea, hvorfor Peter nu koncentrerede sig
om at “holde bolden i banen”.
Om det var dette der hjalp, skal lades været usagt men efter
15. hul var stillingen all square. Ikke engang en bold “out of
bounds” på 15. hul kunne ryste Peter, da han på 18. green
havde 2 put for sejren. Bolden lå godt nok 12-15 meter fra
flaget og så går det jo som det en gang imellem gør: Puttet
blev holet – birdien var hjemme og sejren i hus med 2 slags
forspring i + 4 efter runder i 75-72 og 73.
Stor forløsning og glæde og fuld koncentration omkring scorekortet og så – medens damerne blev fejret – nervøsitet
omkring “Winners Speech”.
Det gik nu også godt, og nu er der allerede fokus på næste
års DM der skal spilles på Royal Oak banen ved Jels, ligesom
der i gameplanen indgår overvejelser om deltagelse ved EM
der spilles i Finland i 2019.

Å R S M AG A S I N 2 0 18 -2 0 1 9 | O D E N S E G O L F K LU B

39

HUSK
BESKYTTELSE

FØR FØRSTE HUL

LUKSURIØS SERIE MED SOLBESKYTTELSE OG SELVBRUNER.

Smør Dig Ind - Rollosvej 23 - 5200 Odense V - Tlf. 7027-1500 - www.smørdigind.dk

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

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

VI TILBYDER:
•
•
•
•

Førstehjælpskurser fra 3-26 timers fra kr. 250,- pr. deltager
Brandkurser: elementærbrandbekæmpelse 3 timer kr. 300,- pr. deltager
Psykisk førstehjælp 3 og 7 timers pris fra kr. 350,- pr. deltager
Sikkerhedsgennemgang af bygninger og virksomheder
Kontakt os for et uforpligtende og gratis møde
• Salg af førstehjælps udstyr og hjertestartere, samt servicering 550,- pr. år

Kontakt: Per Kildelund
Mail pbk@safeday.dk
Telefon 2325 0461
Bondovej 14, 5250 Odense SV

Find os på

SAMARBEJDS

MURERMESTER

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

40 27 27 70

fahlenskilte.dk
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Aut. Kloakmestre · Entreprenører

Tlf. 66 114 114

CVR. 20 93 77 93

… takker for
godt samarbejde
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2018 Elitens
Tak til alle spillere og holdkaptajner for sæsonen 2018.
Vi glæder os til mange spændende matcher igen i 2019.

Ping Masters – Odense Golfklub – Odense Golfklub
11. plads til Emil Løvstrup

KLG Wilson Staff junior open – Kaj Lykke Golfklub
1. plads til Emil Løvstrup
DGU Elite Tour Junior – Fredensborg Golfklub
11. plads til Emil Løvstrup
DM Junior – Helsingør Golfklub
3. plads til Emil Løvstrup i slagspilskvalifikationen

Tulip Golf Challenge – Holland
11. plads til Emil Løvstrup
Titleist West Coast Masters – Breinholtgaard Golfklub
4. plads til Emil Løvstrup

DM Mid-age – Fredericia Golfklub
1. plads til Peter Therkelsen

DGU Elite Tour Damer – Dragør Golfklub
9. plads til Anna Frandsen (Pigen nr. 3 fra venstre)
Damernes oprykning til Elitedivisionen
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Resultater
af Morten B.Beck

Vejlematchen – Vejle Golfklub
4. plads til Helene Hviid Jørgensen

Næstved Junior Open – Næstved Golfklub
5. plads til Magnus Hallundbæk Hansen

Bravo Tours Masters – Herning Golfklub
9. Plads til Kristian Madsen

Langesø Slot Open – Langesø Golfklub
11. plads til Nicolai Rossau
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Drømmen
vil være at
vi igen skal
spille om
medaljer!!

af Mogens Hüttel

Der findes Hole in One og så findes der

Hole in One!
Lørdag den 15. september 2018 skulle Odense Golfklubs damer på Storådalen Holstebro Golfklub spille om oprykning
til Santander Elite Damedivision i kamp mod de indtil da
ubesejrede damer fra Silkeborg-Ry Golfklub.
Mette Buus Beck – der spillede 2. single – gik en rigtig solid
runde i det ikke særligt golfvenlige vejr og bragte sig med
en Birdie på 10. hul 7 up – hermed var hun faktisk 1 under
banens par – og havde derfor honnøren på 11. tee. Da hun
gjorde sig klar til at spille hullet på 122 meter, så hun 3.
singlen Helene tæt på greenen, og vidste derfor at denne
havde vundet sin match.
Med et 7 jern i hånden slog hun op af bakken i en lille modvind til en green med flaget placeret forrest i venstre side.
Bolden ramte greenen ca. 1,5 meter før flaget og med en
lille draw fandt den cuppen!! – Mettes 4. Hole in One!
High fives fra modspilleren der naturligvis var klar over at
slaget var ved at være tabt, men jo naturligvis forsøgte om

hun kunne gentage Mettes slag – men nej, matchen var afsluttet og det viste sig samtidig, at med denne Hole in One
havde Odense Golfklub vundet oprykningsspillet og endda
med de flotte cifre 11-1.
Ved samtalen understreger Mette at resultatet afspejler en
betydelig holdindsats; ja, egentlig overrasker det hende at
damerne overhovedet nåede til at spille om oprykning.
I gruppespillet tabte vi nemlig den 1. match på vores egen
bane til Kolding med cifrene 5-7, så da vi i august tog til
Kolding, skulle vi ikke bare slå dem på deres bane, men også
med bedre cifre idet vi – ifald vi vandt, ville stå med samme
point antal – og vi vandt 10-2!
At vinde oprykningsspillet var en fantastisk afslutning på
en sæson, hvor vi kom fra baghjul. Det giver ekstra gejst til
forberedelserne frem mod spillene i Elitedivisionen hvor vi
skal møde Vejle, Aalborg og Mollerup.
Drømmen vil være at vi igen skal spille om medaljer!!
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af Ib Voss, klubkoordinator

REGIONSGOLF
Regionsgolf Danmark er Danmarks største holdturnering for klubgolfere med deltagelse fra
184 golfklubber fordelt på 1040 hold og ca. 10.000 spillere. Holdturneringerne afvikles, som
hulspilsmatcher.
I 2018 havde Odense Golfklub 12 tilmeldte hold og 3 af disse vandt deres
respektive puljer og gik videre til slutspillet.
DGU Superveteran 1. Division v/
Holdkaptajn Marijke Myhring
Vi var i pulje med Faaborg, Sønderjylland og Juelsminde.
Vi startede den 5. maj mod Faaborg på
deres bane og spillede 7-7.
Næste dag spillede vi mod Juelsminde
hjemme og vandt 9-5.
Den 16. juni spillede vi i Juelsminde og
tabte 8-6.
Næste dag spillede vi mod Faaborg
hjemme og vandt 10-4.
Den 18. august spillede vi hjemme mod
Juelsminde og vandt 14-0. Næste dag
spillede vi i Sønderjylland og tabte 9-5.
Vi var nu klar til DM!!!
Vores hold bestod af Ellen Pedersen,
Franco Ulisse, Walther Richter, Karsten

Wiingreen, Villy Bøgelund , Lars Johansen og Marijke Myhring.
Som den trofaste reserve havde vi
Aage Lars Jensen og vi havde rigtigt
brug for ham!!! Tænk en 87 årige, der
spiller så flot og hjælper os.
Vi spillede finalen på Lyngbygaard
Golfklub og havde igen behov for Aage
Lars, fordi en spiller blev syg.
Vi spillede mod Københavns Golfklub
og tabte stort. Den eneste der vandt sin
match var Aage Lars!
Næste dag mødte vi Aarhus for at spille om bronze, men det lykkedes ikke
som sidste år og vi blev nr. 4!
Vi prøver igen næste år og håber at vi
fortsat kan være med. Faaborg er rykket ud og nu er Kolding med næste år.
Stort tak til mine spillere!!!
Odense Golfklub deltager naturligvis
også med hold i 2019, hvor der udvides
med en DGU Senior række.
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Tak til alle spillere og holdkaptajner for
sæsonen 2018.
Vi glæder os til mange spændende
matcher igen i 2019.

OGK’s placeringer
i de respektive
rækker i 2018:
A-rækken:
B-rækken:
C-rækken:
Senior A-rækken:
Senior B-rækken:
Senior C-rækken:
Veteran Elite:
Veteran C-rækken, hold 1:
Veteran C-rækken, hold 2:
Superveteran A:
DGU Veteran – 1. div:
DGU Superveteran – 1. div:

1
2
4
4
1
4
3
4
3
4
3
1

DANSKERNES FORETRUKNE BANK

TAK

”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

Vi er kåret som danskernes foretrukne
bank 10 år i træk.
Ring og få en uforpligtende snak på tlf. 38 48 48 48 eller
besøg www.al-bank.dk/bedstebank

Skovsbovænget 10B | 5230 Odense M | hunderup@al-bank.dk

Voxmeter, januar 2019

007 som Grandstand Marshall

Odense Golfklubs

DOUBLE 00-7
– skiftede job i september 2018, til Grandstand
Marshall på # 7 – på Le Golf National, Paris
Da jeg i 2017 skulle tilmelde mig på European Tour RyderCup
ticket info, klikkede jeg også i en lille 4-kant, hvis jeg var
interesseret i at blive Volunteer til Ryder Cup (RC) 2018.
Herefter skete der ikke så meget i et par uger men så dumpede en mail ind i mailboksen fra Ryder Cup med et spørgeskema, som skulle udfyldes for at komme i betragtning
til Volunteer på Le Golf National, Paris. Det fyldte ca. 3 sider
og der blev spurgt ind til meget. Meget spændende at udfylde og spændingen steg da også et par grader – hvad nu
hvis jeg blev udtaget, hvad skulle jeg så arbejde med.
Der gik et par måneder og så fik jeg igen en mail i min indbakke. Ryder Cup kunne meddele mig, at jeg var blevet udtaget som Volunteer og jeg skulle arbejde som Grand Stand
Marshal. Wouv! Grand Stand Marshall – mon jeg skulle have
sheriffstjerne på osv.
Men hvad betød det egentlig? Mange spørgsmål – men det
løste Ryder Cup helt fint, idet RC havde oprettet en hjemmeside for Volunteers, hvor en masse oplysninger kunne
søges. Her skulle jeg også udfylde yderligere oplysninger i
forhold til tøjstørrelser, om man kom i bil eller med andet
transportmiddel.
Til info så var der ansøgninger fra personer fra 60 lande til
Ryder Cup 2018, som ønskede at arbejde som Volunteers.
I løbet at foråret 2018, kom der yderligere mail info og det
blev jo mere og mere spændende – jo mere vi nærmede os
september.
Jeg begyndte samtidig at søge bomuligheder i Paris og
jeg fandt gennem AirBnB en stor studielejlighed i Boulogne Billancourt – en forstad til Paris, i området hvor
Roland Garros og Parc de Prince ligger. Samtidig lå den
i den anden ende af Paris tæt på Le Golf National. Det
tog ca. 20 min om morgenen at komme ud til Golfbanen.
I begyndelsen af september kom så min endegyldige sikkerhedsgodkendelse – de må have haft noget omkring
Double 07 – og så kom der info om, at min Teamleader
ville kontakte os via WhatsApp og jeg skulle være Grand
Stand Marshall på green #7.
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Grand Stand er navnet for en tribune, hvor tilskuerne kunne komme gratis ind. Herfra de kunne se verdens bedste
golfspillere på meget tæt hold.
Jeg var lidt skuffet over, at det ikke var på T-stedet på #1
eller en af de andre Grand Stands med mange tilskuere, jeg
skulle arbejde på – men jeg kom til at elske denne lille tribune på green #7. Der var kun 240 pladser og mange af de
gæster der kom for at følge den spændende green på #7, var
gengangere hele ugen, så det var samtidig lidt hyggeligt
også.
I ugen inden RC kom der en meddelelse på WhatsApp fra
vores Teamleader. Hun var fransk med nordiske rødder
– Ingrid Best-Belpomme og havde i mange år arbejdet for
den franske del af European Tour. Vores team bestod af 2
fra England, 2 fra USA, 2 fra Frankrig og så 2 fra Danmark.
Vi havde meldt os til at arbejde om formiddagen fra kl.
06:00 til kl. 12:30 – med en fridag midt i perioden fra tirsdag til torsdag. Vi fik info om hvor vi skulle mødes om
mandagen.Her var der præsentation fra organisationen
Ryder Cup og en velkomst til alle de frivillige fra bl.a. den
tidligere European Tour spiller
Thomas Levet.

Mit RYDER Cup gear

Thorbjørn Olesen på # 7
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Klar på # 7.

Lørdag den 22. september landede jeg i Kastrup – efter at
have været på en messe nogle dage i Oslo – for at sætte ”Bimmeren” på kurs mod Paris. Jeg tog en overnatning i Hamburg
tæt på motorvejen lige før Elb tunnelen. Op søndag morgen
tidlig og så fuld fart sydover mod Paris og Le Golf National
– her skulle jeg gerne ankomme søndag eftermiddag inden
kl. 17:00 for at blive registeret og modtage midt Volunteer
tøj – jeg fik en regnjakke, 2 poloer, 1 Fleecetrøje, 1 Cap og en
lille rygsæk. Det hele i Ryder Cup farver – tror mere jeg lignede en svensker – jeg fik også spisebilletter, 15 € per dag.
Jeg nåede det inden kl. 17:00, selvom køreturen til Paris var
lidt træls med regn det meste af vejen.
Herefter kørte jeg tilbage mod Paris, for at få mig indlogeret
i min AirBnB studie. Det var helt perfekt – det kostede kun
4400 kr. for 7 nætter og lå tæt på indkøbsmuligheder og
restauranter.
Mandag morgen kunne jeg sove lidt længe, for vi skulle efter
aftale med Ingrid (vores Teamleader) først mødes i det store Volunteer telt på Le Golf National kl. 12:00. Her var der
mulighed for afslapning, samt varme og kolde drikke.
Vi fandt hinanden hurtigt og faldt allerede den første dag i
hak – og dette teamspirit havde vi helt til det hele var slut
– vi var et rigtig godt team – havde en god humor og vores
gæster var vist lidt vilde med os – sagt i al beskedenhed
selvfølgelig.
Men den green på #7 var en skønhed – par 4 hul – T-stedet
lå helt skævt for greenen, så der skulle først slås op på et
plateau med farer lurende i venstre side, med en meget stejl
tung græsskrænt – flere spillere var nede i den skrænt –
puha. Fra plateauet skulle der slås ned mod green – nærmest
i en lille slugt – med Out-of-Bounds i venstre side og pinden
var flere dage placeret ovre i den side af green, hvor den OoB
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kom i spil. Der blev i mange af boldene spillet safe og det var
de meste mærkelig indspil vi så til greenen – helt i stil med
007 på Odense Golfklubs flotte Parkbane – nå men det #7 var
lidt af en skønhed.
Paris viste sig fra den helt perfekte vejrside i hele RyderCup
ugen, med masser af blå himmel og solskin, så der op ad
formiddagen kom fine temperaturer.
Som jeg nævnte tidligere så skulle vi møde kl. 06:00 – og det
var mørkt og koldt – men spændingen til den første dag, var
intakt. Og det hele spillede helt fra start, med en god logistik
fra den kæmpe P-plads, med bus-shuttle ind til banen, det
tog ca. 5 minutter, scanning af Volunteer kortet og så hen til
Tribunen #7, som lå ret tæt på indgangen.
De første 3 dage var der træning for begge teams, formiddag
var det f.eks. USA der spillede front-Nine og Europe backNine og så skiftede det efter frokosten
Og jeg skal love for, at der var mange med rundt, kendte og
ukendte – altså selv at være en del af det set-up – med Tiger,
Phil, Thorbjørn, Thomas Bjørn og hvad de nu hedder allesammen – var en kæmpe oplevelse. De var super flinke, gav
High 5’s, autografer og selfies. Det var mega positivt at se
deres attitude mod os, både Volunteers og tilskuere.
Nå, men efter 3 dages træning og show blev det endelig alvor
og nu var hele vores lille tribune fyldt op og folk stod i kø for
at komme ind. Mange af tilskuerne havde været der i de 3
første dage. Mange af dem kom fra de store sponsortelte /
pavilloner der lå ud til #7 og vores team var klar. Den første
bold ville ankomme til #7 kl. 10:45 og allerede kl. 08:00 var
der fyldt op. Så vi sørgede for god stemning og folk kunne
forlade deres plads for at hente spise- og drikkevarer, for så
at vende tilbage til deres plads inden for max. 30 min. – Det
krævede lidt logistik men det løste vi med højt humør.

Vores tilskuere var en god blanding af amerikanere og europæere, så der blev sunget, heppet osv.
Fredag formiddag var jo ikke den bedste start på Ryder Cup
for Europa, men Europa kom jo stærkt igen de næste par
dage så stemningen steg adskillige grader i løbet de 3 dage.
Som dansker var det jo lidt specielt og med stolthed, at Thomas Bjørn klarede opgaven til punkt og prikke og Torbjørn
fik vist, at det var en fejl, at han kun spillede én gang fredag
og lørdag. Han gav jo Jordan Spieth (nummer 18 på World
Ranking) en regulær øretæve – 5&4 hvis I har glemt det.
Mine teamkammerater og jeg blev allesammen på green #7
Tribunen efter vores vagt var slut, så vi kunne følge spillet
om eftermiddagen – en af de fedeste golfoplevelser jeg nogensinde har haft!
Søndag eftermiddag kl. 14:00 var den sidste single kommet
forbi #7 og nogle af os gik over i de kæmpe telte hvor der var

udskænkning. Her kunne vi på storskærme følge de sidste
bolde inden Europa endelig trak sig sejrrigt ud af Ryder Cup
2018 – 17 1/2-10 1/2 – sikke en stemning der var.
Så drog vi ned mod #1/18, hvor der var opbygget en kæmpetribune med plads til ca. 12.000 tilskuere. Her var der
sejrsceremoni og kæmpe “Islands-brøl” – mega fedt.
Inden jeg tog fra Le Golf National, var der et mindre afskedsparty for alle de frivillige og det var en hyggelig måde at få
sagt farvel til hinanden. Mandag morgen stod jeg tidligt op
og kørte hjem mod Danmark.
Om små 2 år er der Ryder Cup i USA, up State Wisconsin
– men det syntes jeg ligger lidt for langt ude; og der er også
noget med logistik, flybilletter osv. – men i 2022 er det i
Europa igen og skal afholdes i Rom, så hvis det er muligt,
vil jeg prøve det her igen. Det var en kæmpe oplevelse og
jeg kan kun varmt anbefale, at andre går i Double O7’s fodspor.

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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af Mogens Hüttel

Her er jeg blevet taget godt
imod uden drillerier og har
fået mange gode venner.

Christian Wulff
– JUNIOR I ODENSE GOLFKLUB;
GOLF MED NÆRVÆR
Da denne skribent I 1986 flyttede til Odense, blev jeg opfordret til at begynde at spille golf. På grund af mit manglende venstre knæ troede jeg ikke det var muligt at lære
at svinge jernene – men det kunne dygtige trænere da
hurtigt overbevise mig om.
Hvorfor nu denne indledning til en artikel om Christian?
Fordi jeg en dag så på juniortræning og der så en dreng,
der tydeligt havde besvær med at styre sine ben – det var
Christian – og med cheftrænerens mellemkomst fik jeg
en aftale i stand.
Christian er 16 år gammel – går i 9. klasse i Dalum og har
en drøm om at komme på HTX og siden få en uddannelse
som ingeniør, arkitekt eller programmør.
På grund af problemerne med at “styre benene” har barnelivet ikke indeholdt de samme fortællinger om glæden
ved fodbold (“har dog altid kunnet stå målmand”), men
spejderlivet har fyldt i en 6-7 år, og cyklen bringer mig til
og fra, så det eneste der er anderledes i skolen for mig er,
at jeg er fritaget for gymnastik!
For snart 4 år siden tog far (der tidligere selv har spillet
golf) mig og min lillebror med til et Åbent Hus i Odense
Golfklub, hvor jeg blev meldt ind i april 2015. I dag glæder
jeg mig over, at vi alle tre spiller i klubben.
Her er jeg blevet taget godt imod uden drillerier og har
fået mange gode venner, så det har været en stor glæde
for mig at blive en del af den spændende juniorafdeling i
Odense Golfklub.
At spillet også fungerer for Christian kan jeg se i score
arkivet, idet han i sæsonens løb har bevæget sig fra hcp
34,4 til 30,5.
Historien understreger at der er plads til alle i golfens
verden!
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Min far skyder aldrig

MINE
DRØMME
NED
Klubmesterskabet i slagspil i Herrerækken i Odense Golfklub blev i år vundet af Emil Løvstrup – der egentlig
endnu tilhører klubbens Junior afdeling. Det mest imponerende er imidlertid nok at Emil efter 3 runder (69; 70;
70) vandt med 12 slag til nummer 2 og – som det kan ses
af runderne endte med et samlet resultat i -7!
Det gør naturligvis at denne signatur måtte have en snak
med Emil, og da vi skulle have taget nogle billeder fra
banen spurgte jeg om der er et hul der har en særlig betydning. Han var ikke i tvivl. Billedet skulle tages på Holluf Parks hul 16, idet han på alle tre runder ved klubmesterskabet lavede en eagle 3!!
Emil fik golfen ind med “modermælken” idet far Ivan i
perioden 2006-2008 var Manager i Odense Golfklub, så
de første bolde blev allerede slået i 2-3 års alderen. Der
blev også spillet såvel fodbold som ishockey i OKS, men
i 8-10 års alderen fik han interesse i at spille bordtennis
og så blev der ikke tid til at spille golf.
I 10-11 års alderen kom interessen imidlertid igen, og
det ses nu i scorearkivet at golfen kommer til at fylde
mere og mere. Måske også inspireret at morfar Hans-
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af Mogens Hüttel

Jeg er fyldt 18 år i
denne sommer og
håber og tror på,
at jeg ved fortsat
fokuseret arbejde,
kan fortsætte min
udvikling som golfspiller – og en dag
kunne konkurrere
på højeste niveau.

Jørgen Bach (som mange af os kender i klubben) og som
Emil kalder “mit store forbillede og professionel livs
nyder”.
Emil fik 9. klasse fra Odense Friskole og taler varmt om et
Efterskoleforløb på Idrætsskolerne i Ikast. Her var der fokus
på golfen og “her blev jeg voksen” og fandt ud af, at jeg måske kunne begå mig på et højere niveau i golfens verden.
Skoleforløbet er derfor fortsat på Tornbjerg Gymnasium på
et særligt eliteforløb hvor der er plads til de sportslige aktiviteter. Dette afsluttes i 2020.
Jeg er rigtig glad for at være en del af sportsmiljøet i Odense
Golfklub. Vi har gode træningsfaciliteter og oplever gang på
gang at klubbens medlemmer er interesserede i junior- og
eliteafdelingen, men først og fremmest er det vigtigt for mig
at fremhæve vores cheftræner Morten der yder en uvurderlig indsats for alle i gruppen. Der er plads til at vi skal have
det sjovt, samtidig med at der skal være fokus på den enkeltes golfmæssige udvikling.
Personligt finder jeg det “megafedt” at være en del af miljøet i Odense Golfklub, og kunne ikke forestille mig et bedre sted til at udvikle mig som golfspiller.

Emil – der aktuelt har et hcp. på +0,6 – er meget struktureret
i sit arbejde med golfen. Jeg holder meget af at træne og har
jo som følge af min aftale med skolen gode muligheder for
at få den nødvendige træning. Jeg træner egentligt hver dag
(prøver dog at holde mandag fri). Morgentræning er tirsdag
og torsdag og samme dag også træning efter skolearbejdet.
Dertil kommer fællestræning med truppen og så jo ofte turneringer i weekends.
Jeg har stor støtte i dette arbejde fra hele min familie – også
når jeg udtrykker mine golfdrømme – og er
ydermere så heldig at min kæreste spiller håndbold på højt niveau og derfor har let ved at forstå – hvorfor
jeg bruger så megen tid på
golfen.
Jeg er fyldt 18 år i denne
sommer og håber og tror
på at jeg – ved fortsat fokuseret arbejde – kan fortsætte min udvikling som
golfspiller, og en dag kunne
konkurrere på højeste niveau.
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af Morten Beck

ÅRETS
JUNIOR
For seks år siden startede jeg en ny tradition.
Denne tradition går ud på, at trænerteamet
hvert år vælger “årets junior”.
For at blive tildelt den eftertragtede titel skal man leve op til
nogle vigtige værdier.
Disse værdier er:
- en god kammerat
- en god repræsentant for spillet og for klubben
- stor træningsflid
- viser fremgang i sit spil
- går forrest når træneren giver opgaver
Årets junior 2018 blev Magnus Hallundbæk Hansen.
Morten siger: “Magnus lever til fulde op til de værdier som
Odense Golfklubs juniorafdeling står for.
Det er altid svært for mig at vælge, da vi har så utroligt mange fantastiske unge mennesker, men der er alligevel altid en
som lige skiller sig lidt ud.”
Morten nævner i øvrigt: “Som golfklub og forening, har vi et
ansvar for, at være med til at forme de unge mennesker, til gode
børn og senere gode voksne. Vi skal via vores kultur lære dem
hvordan man behandler hinanden, hvordan man agerer i konkurrence samt hvad det vil sige, at have en sund fritidsinteresse. Dette arbejde kører virkelig godt i klubben, pga. af et tæt
samarbejde mellem trænere, ledere og forældre.”
Stort tillykke til Magnus med titlen som årets Junior.
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...Det hyggeligste sted i verden

FYNSK KØKKEN NÅR DET ER BEDST!
Smag f.eks. vores berømte Æggekage eller vores lækre Ribeye Steak.
HUSK vi altid har is til børn for kun kr. 20,00.

Fruens Bøge Skov 7 - 5250 Odense SV - Tlf. 66 11 99 11 - www.carlslund-restaurant.dk

af Thomas West Sieburg

Junioråret

2018
Når man ser tilbage på golfåret 2018 har det
været endnu et fantastisk år, det er lige fra
de mindste på miniputholdet til de store
elite spillere. Vi har været stærkt repræsenteret i mange turneringer rundt i landet, Pro
Golf Fyn Tour, JDT og ranglisteturneringer
og vores egen Fredagsturnering.

FREDAGSTURNERING
I løbet af sidste sæson har der været hele 27 spillere der har
stillet op til fredagsturnering, og dette har medført i alt 123
starter på Holluf Park og Pilebanen.
Vinderen på Holluf Park i A+B rækken blev Kristoffer BojePetterson (68 points) med Andreas West Sieburg (61 points)
som nr. 2
Pilbanen C+D rækken blev vundet af Heidar Johan Ingvarsson (69 points) med Laura Husted (59 points) som nr. 2.
Fredagsturnering A-B vinder

Fredagsturnering C-D-vinder
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DGU SHORT GAME
OGK var godt repræsenteret ved landsfinalen som blev
afholdt i Odense Eventyr. 5 spillere havde igennem vores
klubkvalifikation fået adgang. Nikolaj Holbech (drenge 1),
Victor List (drenge 2), Lucas Hyrup (drenge 3), Emma Frølich (Pige 2) og Laura Holgersen (Pige 3).
Victor opnåede 76 points og Lucas fik 56 og det rakte til to
flotte 3. pladser.

DGU ÅRGANGSMESTERSKABER
Mikkel spillede sig til en flot 4. plads ved DGU Årgangsmesterskaber i Nivå Golfklub.

JUNIOR MATCH PLAY
Det bredde felt bestod af 17 spillere af mange niveauer hvor
det blev til mange tætte dueller. Finalen blev ligeledes en
tæt match hvor de 2 finalister Søren og Tobias måtte ud på
19. hul før Søren kunne trække det længste strå.

“SLAGET OM ODENSE”
3 dage med fantastisk golf hvor der blev kæmpet med alt
hvad vi havde, der blev åbnet af Morten Ankerdal.
OGK førte med 3 inden finaledagen som skulle spilles ved
Odense Eventyr, efter vi havde spillet et par fantastiske
matcher der bestod af Fourballs og Foursomes.
Vi måtte desværre aflevere pokalen tilbage igen til Odense Eventyr, efter at de spillede meget sikkert i deres 12
singler søndag så vi tabte 12½ – 11½.
Holdet bestod af: Anders (reserve for Tobias), Tobias L
(reserve for Emma), Camilla, Ask, Mathias, Lasse, Nicklas,
Andreas, Victor, Nikolaj, Magnus og Søren. Kaptajn Esben
og Vicekaptajn Emil Glue.
Slaget om Odense spilles igen d. 31 maj til 2 juni 2019
hvor vi skal forsøge at vinde pokalen tilbage til OGK.

DGU Holdturnering

DGU’s JUNIORHOLDTURNERING
Vi havde igen i år hele 5 hold med i holdturneringen, Junior Elite, U22C, U16B, U16C og U16D.
U22C og U16D kvalificerede sig flot til landsdelsfinalen
som på afholdt i Give. U22C måtte dog se sig besejret af
Mollerup Golfklub og tage hjem med en flot 2. præmie ved
landsdelsfinalen. U16D besejrede Odder Golfklub og spillede sig derved i landsfinalen. U16D spillede landsfinale
d. 6 Oktober i Søhøjlandet Golfklub, hvor de dog måtte se
sig besejret af et godt spillende hold fra Søllerød Golfklub.
De drog hjem med masser af erfaring og en flot 2 . plads
i bagagen. Holdet bestod af Anders, Christian Andre’,
Laura og reserve Rasmus og holdleder Gert.
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LOTTERISALG, FLYERS OG KLUBTØJ

SOCIALE ARRANGEMENTER
Sæsonen blev vanen tro startet op med hygge og sammenhold, hvor turen gik til Bowlinghallen.
Sommeren bød på 3 fantastiske dage med Sjov Sommer
Golf, hvor turen i år gik til Odense Eventyr for at spille en
anden bane end den man kender.
Tøzetour er nyt tiltag for skabe noget for pigerne – hvor
der var strengt forbudt for drenge – den stod bl.a. på brætspil, speedgolf og shortgame. Vi har også holdt det årlige
puttemesterskab, hvor Magnus løb med sejren i A-rækken
og Line i B-rækken.

Vores turneringsjuniorer har igen været ude med julelotteri, og det er lykkedes at sælge op imod 1000 lodder for
Børnehjælpsdagen. Det er et flot signal juniorerne sender,
ved selv at skaffe tilskud til deres klubtøj og samtidigt
støtte en god sag. Vores tøjsponsor Sct. Hans Flytteforretning har også fået hjælp fra juniorerne, som har delt
tusindvis af flyers ud som tak for det flotte sponsorat, der
gør det muligt, at vores juniorer er blandt de mest velklædte.
Andre – som også er med til at skabe en fremtid for OGK
– er selvfølgelig vores miniput spillere. Vi har ikke mindre
end 24 drenge og piger.

PRO GOLF FYN TOUR

JDT (DGU Junior Distrikt Tour)
Der var udtaget 10 spillere hvor det i alt blev til 50 starter
på 6 forskellige baner i Jylland og på Fyn.
Det blev igen i år flere fine placeringer igennem sæsonen.
Følgende er via deres flotte placeringer kvalificeret til
distriktsholdet og Super Cup i uge 42 (en Ryder Cup mellem de 5 distrikter i Danmark)
U14 rækken: Andreas West Sieburg, U16 rækken: Nikolaj
Holbech, Victor List Jensen
U19 rækken: Camilla Sahl Hansen
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Igen i år stillede vi stærkt op med hele
25 spillere. 108 starter over 6 turneringer. Nr. 2 på listen har 39 starter.
Det viser bare hvor stærk en junior
afd. vi har her i OGK. Største klubdeltagelse i alle 3 rækker! Masser af flotte placeringer til OGK
spillere så det lover godt for fremtiden.
Order of Merit: (på podiet var)
A Rækken: nr. 1. Andreas West Sieburg, nr. 2. Victor List
Jensen, nr. 3. Nicklas Hemmingsen
B-Rækken: nr. 1. Anders Wulff, nr. 3. Kristoffer BojePettersson
C-Rækken: nr. 1 Lukas Hyrup.

KLUBMESTRE 2018
Hele 8 drengespillere var tilmeldt årets klubmesterskab i slagspil og hulspil. Klubmester i slagspil blev Magnus Hallundbæk Hansen med 5 slag bedre end Søren
Frankfurt Jackobsen på en flot 2. plads. Ligeledes blev det Magnus der rendte med
1. pladsen i hulspil hvor sejren lød på 3/2 imod Søren.
Det skal også nævnes at klubmesteren i herrerækken i både: slagspil og hulspil
blev en juniorspiller, Emil Løvstrup løb suverænt med titlen.

2018 MINIPUTTER
Vores miniputhold på hele 24 spillere der bliver trænet af vores 2 fantastiske trænere.

DGU JUNIOR CUP
5 spillere fra OGK spillede junior cup landsdelsfinale i Dejbjerg/Skjern, hvor de havde
kvalificerede sig til via klubkvalifikation.
Ask, Andreas, Christian André, Victor og Mikkel.
Mikkel toppede med en 1.
Plads i JC17 drenge og spillede
sig videre, men måtte melde
fra til landsfinalen grundet en
skade.

ÅRETS JUNIOR
2018
Magnus Hallundbæk Hansen
blev fortjent kåret til Årets Junior 2018 oven på en flot sæson med stor træningsindsats, gode resultater og som
en god kammerat.
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Sakset af Mogens Hüttel med tilladelse fra Svend Novrup

Slaget om Odense er blevet en tradition, hvor stoltheden lyser ud af de 12 udtagede
juniorer, når de møder holdet fra Odense Eventyr Golf. Turneringen gentages i 2019
for 5. gang i dagene 31. maj, 1. og 2. juni. Der spilles i år på Holluf Park på sidstedagen.
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DANARTIST PRÆSENTERER

REVYEN PÅ FYN ER SOLEN BAG SKYEN
SVENDBORG

30. maj til 24. august 2019

136. SÆSON

Billetbestilling: rottefælden.dk eller 6614 0914

Musikere
Guy Moscoso
Ole Caspersen

Jens Krøyer

Kiki Brandt

Christine Astrid

Mikkel Schrøder

W W W . K E O F I T T . D K

W W W . K E O F I T T . D K

W W W . K E O F I T T . D K

Jan Schou

Beatyourage
Vi har 2 baner i Odense Golfklub: Holluf Park og Pilebanen.
I 2018 er der tale om 2 spillere, der har „slået deres egen alder
i slag på banen“
Pilebanen

Holluf Park

Mogens Møller
(74 år)

Aage Lars Jensen
(87 år)

1 runde
(73 slag)

4 runder
(2 gange 85 slag)
(2 gange 86 slag)
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PH 3½-2½ Kobber
Gulvlampe
Design:
Poul Henningsen

Køb nu
Kun få
dage tilbage

Leveres med to
overskærme, én i
kobber og én i
mundblæst glas

Nyhed

PH Glas
Metalliseret Messing

louispoulsen.com
Design: Poul Henningsen

LIMITED EDITION
1. OKTOBER - 31. DECEMBER 2016

PH 3½-2½ Kobber
Lysmesteren · Lundsager 1 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 20 77
Gulvlampe
Design:
Poul Henningsen

ALT I EL-ARBEJDER

Leveres med to
overskærme, én i
kobber og én i
mundblæst glas

- Vi hjælper også med at få lampen
monteret og hængt op

REPARATION OG SALG AF HÅRDE HVIDEVARER
- Vi giver 4 års garanti på hvidevarerne

louispoulsen.com
FYNS FLOTTESTE
LAMPEBUTIK MED ALLE DE
KENDTE DESIGNERLAMPER

- Lån lampen med hjem, inden du beslutter dig for købet

flemmingnielsen.nu
Lysmesteren · Lundsager 1 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 20 77

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

Årets møde

med udvalg, klubber i klubben, ansatte og bestyrelsen

MØDEDATO: 30. oktober 2018

DELTAGERE:
Sieburg (Juniorudvalget),
Fugl (Turneringsudvalget), Thomas West
Fra Udvalg, klubber og ansatte: Henning
elen (Torsdagsherrer),
udvalget og Cheftræner), Hans Henrik Capp
Ib Voss (Regionsgolf), Morten Beck (Elite
Pedersen (Begynderud
Rasmussen (Chefgreenkeeper), Leo Kølle
Vibeke Bechtold (Mandagsseniorer), Jack
Lea Bolander Krengel (Onsdagsdamer),
valget), Bent Th. Jensen (Bjørnebanden),
en (Golfmanager)
w og Mogens Hüttel, Esben Hallundbæk Hans
Fra Bestyrelsen : Rud Thomsen, Johnny Krono
nsen (Best yrelsen),
(Handicapudvalget), Tina Marie Lund Kriste
FRAVÆRENDE: Afbud: Marijke Myhr ing
(Sponsorudvalget)
ld (Bestyrelsen) Uden afbud : Leif Rasmussen
Anne Mette Jensen (Bestyrelsen), Peter Enevo

MANDAGSSENIORERNE:

ONSDAGSDAMERNE:

• Nyt udvalg = nye øjne, fungerer godt
• 210 spillere i år (369 tilmeldt som mulige deltagere)
• Analyserer hvem der spiller (150 hver
mandag)
• Udfordringer med at få nye ind. Kan
løses ved deltagelse på begynder udvalgsmøde samt info fra sekretariat
når nye meldes ind så der kan tages
kontakt.
• Meld fra tidligst muligt så nye kan
deltage
• Ændrer på rækkeinddeling i 2019 så
rækkerne bliver mere homogene
hvad angår antal
• Tak til sekretariatet for hjælp til uddeling af vinpræmier
• 70 deltagere på turen til Gut Appeldör

• Afholdt match mod Eventyr kaldet
“Kvindernes kamp om Odense”. Årligt tilbagevendende.
• 87 medlemmer i klubben og 30-40
spillere pr. gang i onsdagsmatcherne
• Hcp. inddelingen i rækkerne vil blive
ændret før sæsonstart
• Pink Cup en succes igen. Kr. 13.900,indsamlet.
• Søger et samarbejde med kaninerne.
• Hjemmeside opdateres.
• Vil gerne hjælpe til med juniorernes
Tøze Tour

BEGYNDERUDVALGET:
• God sæson med 120 begyndere gennem hele sæsonen
• For få kaniner i tirsdagsmatcher
• For mange nyslåede hcp. spillere bliver “hængende”
• Tak til sekretariatet for hjælp med udsendelser i Golfbox og turneringshjælp
• Kunne ønske sig “et 9-huls medlemskab for seniorer”

TORSDAGSHERRER:
• 90 deltagere i gns. i 2016 er faldet til
80 deltagere de seneste 2 sæsoner
• Økonomien er strammere
• Til 16:08 afslutningen blev der samlet ind til “Slå et slag for kuglerne”
kr. 7.500,-
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BJØRNEBANDEN:
•
•
•
•
•

Tilfreds med antal tildelte tider.
Max. 55 medlemmer af Bjørnebanden
Max. 24 spillere pr. turnering
Valgfrit teested for spillerne
Spiller hele året

TURNERINGSUDVALGET:
• Skåret ned i antal matcher
• God tilslutning +100 deltagere pr.
match
• Åbnings- og Afslutningsturnering
hurtigt fuldtegnet
• Stor ros til Jack & Co. også fra gæstespillere herunder DGU
• Stort set uændret antal turneringer i
2019
• Stor tak til Morten i sekretariatet
• Overvejer ny match i 2019 mod Eventyr over en weekend

ESBEN:

JUNIORUDVALGET:

ELITEN:

• Ny juniorformand i 2018
• Fortsat stor aktivitet og mange flotte
resultater både individuelt og hold
• Vi tabte desværre pokalen i “Slaget
om Odense”
• Vi er suverænt den mest turneringsaktive klub på Fyn
• Vi afviklede i år Ping Masters 54 hullers Ranglisteturnering og havde selv
7 deltagere med
• Også i år har juniorerne tjent penge
til eget tøj ved salg af lodsedler
• Mange sociale aktiviteter så som Sjov
Sommergolf, Bowling, Tøze Tour etc.

• 8 hold hører under eliten = ca. 60 spillere
• Oprykning til Eliterækken for damerne
• Peter Therkelsen vandt danmarksmesterskabet i Midage.
• Mange træningshold

JACK:
• Glad for info fra udvalg
• Sæsonen er foranderlig. Intet vand i
år, masser af vand i 2017.
• Få skader på banen trods mange spillere
• Mindre klipning, stort vandforbrug,
vandingsanlæg hårdt testet.
• Medarbejdere trives fint. Godt miljø.

REGIONSGOLF:
• Stor aktivitet med i alt 12 hold, gode
resultater, herunder en finaleplads til
A-holdet
• 118 spillere har været i gang.
• Vi har 4 hold i Veteranrækken samt 1
i Divisionsturneringen

MORTEN
• Ny assistent Kristian er et plus for
klubben
• Stor træningsiver iblandt klubbens
medlemmer
• Tilfredshed med deltagelse i Golf
Medley samt Short Game Championship
• Glæder sig til at møde ind hver dag og
stortrives med teamet i sekretariatet

• Tak til alle udvalg for den store indsats. Ingen frivillige = ingen klub.
• Fokus 2019: “Den blå tråd” (intet over
klubben = ensartet retning for alle
udvalg og klubber i klubben under
hensyntagen til forskelligheder)
• Klubbens fokus: Økonomi, Banen og
Medlemmer herunder at lette overgangene for medlemmerne
• Tiltrække nye medlemmer under
mottoet “Golf med Nærvær”
• Forhallen og indgangsparti får et
“facelift” hen over vinteren. Opslagstavler flyttes til kælderetagen.
• Der arbejdes med mulighed for at
udvide arealet til golfscootere
• Der vil i vinter blive afholdt regelmøder som følge af de store ændringer
der er varslet
• Der har været afholdt 1 Giv Liv kursus ud af 5
• Deltager i 2019 i 2 udvalgsmøder pr.
udvalg. Primo første halvår og primo
andet halvår.
• Stor anerkendelse til Jack & Co. samt
trænerteam og Margit samt vores
forpagtere René og Ole. ALLE er medspillere og byder konstruktivt ind
med nye ideer og tiltag.
• I 2019 vil onsdagsdamer og torsdagsherrer benytte sig af digital betaling
og tilmelding. Denne mulighed kan
andre klubber i klubben også benytte sig af. Der vil være en omkostning
pr. betaling på kr. 2,50 pr. transaktion, men det frigiver ressourcer i
sekretariatet.
• ALLE som har kontaktoplysninger og
fotos på hjemmesiden bedes gennemgå dem for rettelser og tilføjelse.
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af Vibeke Bechtold – På vegne af udvalget

2018

Mandagsseniorerne
2018 blev igen et godt år for vores lille klub i klubben – Mandagsseniorerne. Tilslutningen
var stor som altid, og vi kunne gennemføre alle planlagte spilledage med stor opbakning.
Som alle andre, nød vi virkelig godt af, at vejret og spilleforholdene var optimale. Kun én
spilledag var der dårligt vejr, men matchen blev gennemført.
I gennemsnit var der ca. 150 deltagere hver mandag. Det er
tæt på det maksimale, der kan håndteres inden for det tildelte tidsrum. I alt har der været registreret 253 forskellige
deltagere på vore to baner.
Tilslutningen til kvartalsafslutningerne var næsten overvældende. Alle nyder dagen og det fungerer godt med Texas
Scramble. Man møder hver gang nye spillere og får nye bekendtskaber. Det virker meget positivt. Stemningen er god
under spillet og ikke mindst til aftenarrangementet med
fællesspisning og præmieoverrækkelse. Med ca. 150 deltagere er det tæt på det maksimale restauranten kan håndtere, hvis vi skal være nogenlunde samlet.
I juni var der tilrettelagt en seniortur til Gut Apeldör, Tyskland. Der var fuldtegnet, så vi besatte alle værelser – ganske
som tidligere – og det var igen en rigtig god tur. Det var det
afgåede udvalg, som stod for meget af praktikken omkring
spil og forplejning. Kaj Aage Hansen og Erik Malmmose var
matchledere, og satte derved et værdigt fingeraftryk på dagene, og dermed, på afslutningen af mange års arbejde i
udvalget for Mandagsseniorerne. Det nye udvalg var naturligvis med, og deltog aktivt i arrangementet.
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Det er allerede besluttet, at seniorturen i 2019 igen bliver til
Gut Apeldör, hvilket blev meddelt ved årsafslutningen. Det
blev meget positivt modtaget, og turen er næsten fuldtegnet.
Årets golfere på Holluf Park Banen blev:
1. Walther Richter
2. Erik Munk
3. Claus Durck
På Pilebanen blev vinderen Birgit C. Diabelez.
Sammensætningen af udvalget for Mandagsseniorerne fortsætter uændret næste år. Erfaringerne fra første år bliver
drøftet og vurderet. Der arbejdes bl.a. med, om handicapgrænserne for de forskellige spillegrupper skal justeres, så
der bliver en bedre fordeling. Der er stor forskel på, hvor
mange der spiller i hver gruppe, og det kan virke uhensigtsmæssigt.
Udvalget glæder sig til en ny god sæson.
Vibeke Bechtold (Formand),
Vivi Biermann, Steen Schjødts og Ejgil Juul Nielsen

Mandagsseniorerne blev
også i 2018 bakket op af
gode sponsorer, og vi vil
gerne sige tak for støtte
gennem året til:

Sponsorer:
Arbejdernes Landsbank
Golfklubbens
Restaurant
Golfshoppen
MFA-Biler – Toyota
H.J. Hansen
Nielsen’s
Tryde André
BRF Kredit
Pro Golf
Benefit
Fysioterapeuterne

Kun med sponsorernes
store opbakning, kan det
lade sig gøre, at komme
ud med så mange og
flotte præmier.
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af Poul Henning Knudsen

2018

Begynderudvalget
2018 har jo været et fantastisk golfår med flere måneder med vedvarende tørt og solrigt
vejr, hvor kaninernes handicap rigtig stod for fald. Ja faktisk så meget, at vi sidst på året
sommetider havde flere handicapspillere end kaniner til vores tirsdagsturneringer!
Og hvilke tilbud har vi så haft til de nye spillere i vores klub?
De fleste onsdage i sæsoner har de helt nye spillere – der
endnu ikke har bestået baneprøve – haft mulighed for at
prøve Pilebanen fra sort tee sammen med en handicapspiller. Noget en del har benyttet sig af, og dermed har fået et
første indtryk af at spille “rigtig” golf uden for driving range.
Til de normale tirsdagsturneringer har der været pæn tilslutning. 44 deltagere når vi har været flest. En enkelt tirsdag
har vi spillet short game og en anden gang slagspil, men
ellers stableford. Sidste tirsdag i hver måned har vi haft
gunstart. Den samlede start har været en stor succes, hvor
hyggen og det sociale aspekt har været i højsædet, og den
efterfølgende spisning mv. har tiltrukket op til 47 deltagere.
I alt har vi i årets løb haft deltagelse af 101 forskellige spillere, og som sædvanlig – fristes man næsten til at sige – har
Birgit Diabelez været den der har været med flest gange.
Kanin/handicapturneringer på Holluf Park har vi haft 3 af i
løbet af sæsonen. Her har været spillet foursome, hvor en
kanin og en handicapspiller har spillet sammen. Det er en
turnering vi kun kan anbefale, at alle kaniner deltager i – helt
uanset handicap – da det giver mulighed for at prøve “den
store bane” på en god måde.
Morten og Kristian har en del lørdage eller søndage lavet
klub 37 turneringer for alle kaniner, også uafhængig af bestået baneprøve. Der har, efter en kort træningsintroduktion, været spillet Texas-scramble, og begynderudvalget har
efterfølgende deltaget med præmier og en opfølgende snak.
Sammen med de øvrige fynske klubber har begynderne også
haft mulighed for at deltage i de så kaldte 12-kaninersturneringer og for de bedstes vedkommende også i superkaninturneringer. Gode muligheder for at komme ud på andre
baner og afprøve færdighederne – og det ganske gratis.

Selv i 2018 blev der brug
for paraplyerne – eller var
det mon parasoller?
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I forbindelse med årsafslutningen har vi haft uddeling af
3 priser:
• Order of merit, gældende for såvel handicapspillere og
kaniner – Heidi Juhl Jensen.
• Årets kanin – Liselotte Lemvig Larsen.
• Årets handicapspiller – Povl Christensen.
Den første hæder skal man jo spille sig til, medens man for
de to andres vedkommende skal gøre sig fortjent på baggrund af sin indstilling til spillet – regler, etikette mv. – samt
for sin sociale indstilling og gode klubånd.
Hvad skal der så ske i 2019? Mere af det samme, blot meget
bedre, og så måske flere andre turneringsformer, evt. mere
short game. Måske også en form for mentorordning for de
nye spillere, der måtte have behov for det; og så har vi brug
for, at flere handicapspillere melder sig på banen til at hjælpe med om onsdagen.
Tak fra begynderudvalget for en dejlig sæson og for den gode
opbakning til vore arrangementer i 2018 og på gensyn i 2019.

Sponsorer:
Midtfyns Bryghus
Rema 1000, Seden
Klubbens golfshop
ved OJ Golf
Klubbens restaurant
ved René Pedersen
Benefit
A-udlejning,
Jørgen & Ulla Svendsen
Ovethi dæk

Årets handicapspiller, Povl Christensen

Ved kanin/handicapturneringen i juni havde vi deltagelse
af klubbens næstformand, der selvfølgelig løb med
præmien, dog godt støttet af Bodil Nielsen

Årets kanin, Liselotte Lemvig Larsen
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af Niels Henrik Cappelen – På vegne af udvalget

2018

Torsdagsherrer
Afslutningsfest 16.08.
Sæsonens store afsluttende match havde 76 deltagere. Vejret var overskyet og banen var tung.
Den tunge bane var nok årsagen til endnu et år med lave
hold-scores. Vores sædvanlige sprechstallmeister Lars Rex
var til Ryder Cup i *Paris og kunne således ikke deltage ved
formiddagens sweepstake. Han blev afløst af Henrik Leerberg fra Højby-klanen. Det gik meget fint. Der var nye vitser
på programmet.
Præmierækken for årets 16.08 blev:
1. Jens C. Krogsgaard, Kenney Wiig,
Niels Jørgen Jørgensen, Lars Bastholt, 112 points.
2. G
 ert Tander, Michael Nielsen, Jorge Odd Pedersen,
Kim Nielsen, 107 points.
3. Jørgen Elmer, Kenneth Pontoppidan, Lasse Kragh
Frandsen, Flemming H. Nielsen, 105 points.
4. Henrik Leerberg, Jørn Bjarne Hansen, Kjell Titlestad, Jan
Madsen, 104 points.

koordineres med sponsoren, restauranten og naturligvis
sendes meddelelser ud til alle deltagere (der fik vi god hjælp
af Morten Beck – tak for det). Det blev en ganske hyggelig
eftermiddag i restauranten for de 20-30 spillere, der var mødt
frem, inden aflysningen blev rundsendt. Gunstarten blev
efter aftale med sponsor (Bernt) rykket til ugen før 16.08 med
starttidspunkt kl. 15.00 – ½ time tidligere end normalt. Det
viste sig at fungere rigtig godt. Vi har aldrig haft så mange
deltagere den sidste torsdag i sæsonen. Normalt er der 60-65
deltagere til sidste torsdagsmatch. Denne gang var vi 79
deltagere. Det er simpelthen manglen på starttider i ydersæsonen, der har afholdt en del fra at deltage. En anden
fordel var, at vi fik gjort rent bord med hensyn til uddeling
af præmier. Så skulle vi ikke bøvle med det til afslutningsfesten 16.08. Som en konsekvens af alt dette vil udvalget fra
næste sæson afholde gunstart på sidste spilledag. Så flytter
vi gunstarten efter sommerferien fra primo august til medio
august.

Aflysning af gunstart
Så har man oplevet det med. Årets sidste gunstart (30.
august) måtte aflyses da mange greens stod under vand. Det
var lige før udvalget fik sved på panden. Banen skulle besigtiges, beslutningen om aflysning skulle tages, der skulle

Bekæmp kræft
Nu er det en tradition – også i år var matchen tilmeldt ’Slå
et slag for kuglerne’ til bekæmpelse af testikelkræft. Hver
deltager støttede med 100 kr. – så der blev sendt kr. 7.600 til
Kræftens Bekæmpelse til det gode formål.

Det overraskede vinderhold ved præmieoverrækkelsen. De troede

Så sjovt har vi det til afslutningsfesten. Her er det Torben Pieler og

ikke, at deres score var god nok til at komme i præmierækken.

Carsten Rasmussen, der griner af Henrik Leerbergs vitser under
opvarmning i klubhuset.
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Årets
torsdagsherre

Betaling samtidig med tilmelding i 2019!
Vi har fået sat stolen for døren af sekretariatet. De vil ikke
længere være behjælpelige med at håndtere kontantbetaling. Så fra næste sæson går vi over til, at der skal betales
samtidig med tilmelding i golfbox. Tag godt imod ændringen. Det vil hjælpe udvalget med arbejdet med at afstemme betaling torsdag efter torsdag. Den gode ordning med
betaling af 600 kr. for de første 15 gangs spil i sæsonen
fortsætter naturligvis også i 2019. Så den mulighed kan
man bruge, hvis man synes, at det andet bliver for besværligt.
Tak fra udvalget for denne sæson. Vi er klar igen til sæson
2019.

Slutstillingen i toppen af Order-of-Merit blev:
1. Claus Hansen
83 points
2. Kim Madsen
62 points
3. Casper Petersen
59 points
4. Flemming Lassen
50 points
5. Ole Kaspersen
48 points
6. Gert Tander
47 points
7. Leif Christiansen
45 points
8. Peter Thinggard
45 points
9. Nicolai Rossau
43 points
10. Magnus Hallundbæk
42 points
Claus Hansen vinder titlen for anden gang. Første gang var i 2015. Claus har haft en god sæson,
hvor pointene kom i hus jævnt fordelt hele året.
Claus lå i spidsen praktisk talt hele året. Nummer 2 Kim Madsen var sammen med Palle Bryld
de eneste, der deltog i samtlige 22 matcher i sæsonen.

Top 3 i årets torsdagsherre. Fra venstre årets torsdagsherre Claus
Hansen, Kim Madsen og Casper Pedersen.

Å R S M AG A S I N 2 0 18 -2 0 1 9 | O D E N S E G O L F K LU B

75

af Peter Enevold og Mogens Hüttel

Nyt samarbejde med
Ældre Sagen i Odense
Golf er en ideel sport for ældre, med kombination af motion, naturoplevelser og det vigtige sociale samvær. Odense Golf Klub har
derfor – med inspiration fra DGU – i 2018
startet et samarbejde med Ældre Sagen.
I to omgange af 5-6 ugers varighed har hold på 16 deltagere
mødtes hver mandag – og det er faktisk ikke til at se forskel
på nye potentielle golfere fra Ældre Sagen og andre voksne
der første gang prøver kræfter med køllerne. Under kyndig
ledelse af vores nye trænerassistent Kristian har der lydt de
velkendte begejstringsråb og mishagsytringer afhængig af
resultatet af anstrengelserne.
Deltagerne har prøvet alle golfspillets facetter, med henholdsvis langt og kort spil, putning og spil på Pilebanen.
Flinke frivillige har hjulpet specielt i forbindelse med det
sociale samvær efter træningen.
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Begge hold har været overtegnet, og såvel Ældre Sagen som
Odense Golf Klub er indstillet på at fortsætte samarbejdet i
2019 – første hold starter mandag den 29. april. Vi forventer,
at en pæn portion af deltagerne vil starte et prøvemedlemsskab – til gavn for såvel deltagere som klub.
Tilbuddet til medlemmerne fra Ældre Sagen er favorabelt,
for kun 300 kr. tilbydes 5 gange fællestræning á 1½-2 timers
varighed, socialt samvær over en øl/vand, lån af udstyr og
bolde. Udstyret – der består af “sammensatte golfsæt” skænket af nogle af klubbens medlemmer – kunne også lånes
mellem træningerne, og det tilbud har nogle af de mere ivrige deltagere benyttet sig af.
I den kommende sæson har vi et mere værdifuldt tilbud til
vore kursister, idet det er lykkedes Odense Golfklub – via
Danmarks Idrætsforbunds særlige Foreningspulje – at få
midler til at indkøbe et antal nye begyndersæt.

Spil golf året rundt
Kom og besøg os i Odense V, hvor vi byder jer
velkommen i 5 flotte golfsimulatorer.
Du kan blandt andet prøve de populære baner
“St. Andrews Old Course” eller “Pebble Beach”
og nyde en pariserbøf og en velskænket fadøl

Bestil boks på:

Telefon: 66 16 81 13
Email: reception@odensebowlinghal.dk
Hjemmeside: www.odensebowlinghal.dk
Adresse: Møllemarksvej 80, 5200 Odense V

*Vi holder lukket i juli samt julehelligdagene
Se vores hjemmeside for yderligere information
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af Mogens Hüttel

Skiltemalerne

Aage Lars Jensen og Christian Thorup
I de fleste danske golfklubber har man tradition for at hædre de dygtigste af klubbens spillere med tavler, hvor man
kan læse om Klubmestre samt de “heldige” der laver Hole
in One – det gælder også i Odense Golfklub; hvor vi også
markerer når dygtige spillere har spillet så godt at scoren
på runden er lavere end personens alder – Beat Your Age!
I gamle dage fandtes der et specielt fag – Skiltemaler – der
sirligt malede begivenhederne på de smukke tavler. Omkring årtusindskiftet ophørte Fyns sidste skiltemaler sit
virke (faget uddøde!) men ved et tilfælde fik Hans Jørgen
Hoff fat i en brochure for en maskine, der var i stand til at
overføre navnene til tavlerne. Ydermere viste det sig at maskinen kunne bruges når der skulle laves skilte af forskellig
art på banerne, herunder de kendte sponsorskilte.
Bestyrelsen bevilgede indkøbet, hvorefter de frivillige overtog arbejdet og siden år 2000 har Aage Lars stået i spidsen
for dette ret omfattende arbejde. Christian kom til i 2012 og
der er blevet lagt rigtig meget arbejde i udformningen af
skiltene. Trætavlerne tages ned, afvaskes og klargøres og
navnene og datoer mv. overføres via computer til maskinen,
der på en særlig folie med lim på bagsiden printer det ønskede. Derefter renses tekst mv. for overflødig folie, hvor
efter den/det meget sirligt overføres til tavlerne/skiltene.
Det har ofte krævet hele arbejdsdage!
Det færdige resultat kan beskues i klublokalet og på banerne.
Med en ny font er arbejdet blevet lettere og i dag skal der ikke
længere bruges op til 2 timer for at printe et enkelt navn – alligevel er de to frivillige glade når “navnet ikke er for langt”.
Aage nævner også at der i en tidligere sæson blev lavet i alt
33 Hole in One! – det gav meget arbejde det år.

ofte have set de to slæbe rundt på tavlerne i klubhuset for
at udføre dette smukke stykke arbejde.
De to frivillige har nu ønsket at bruge mere tid på golfbanen,
men er glade for at der allerede er fundet en ny frivillig idet
Werner Kalk – som det kan ses på de næste sider er fingersnild – har påtaget sig at fortsætte arbejdet som Skiltemaler.

info@exotictravel.dk

+45 70 202 402

Skal du til Sydafrika, og har du brug for vejledning
til din Golf, Safari, Vin eller MC-tur – og om at
rejse på egen hånd eller med en privat chauffør guide,
så kontakt Jill Poulsen.
Efter 14 år med rundrejser i Sydafrika
vil jeg tilbyde dig min ekspertise
og sammensætte den optimale odysse,
som er skræddersyet til dig og dine rejsefæller.

Herrerne arbejder ud fra princippet om, at tavlerne skal opdateres “så hurtigt som muligt”, så gennem årene vil mange
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af Mogens Hüttel

Werner Kalk

– et håndværkssnildt medlem af Odense Golfklub
Ved klubbens generalforsamling i marts 2018 var der en
herre der rejste sig op og tilbød sin hjælp – det var Werner,
som jeg siden hen har lært at kende.
Han fandt at “vi i klubben ikke kan være bekendt at have en
så dårlig stand på vore terrassemøbler, når vores udeforhold
ellers er så pæne”!!
Så var det jo nærliggende at tage imod hans tilbud om at
renovere alle møblerne.

pensionen har en passion været at bygge modelskibe, og vel
at mærke nogle af de store klassiske sejlbårne sådanne. Det
første var en model af fregatten Jylland og siden en lang
række andre klassiske skibe. Han holder mest af de danske
og spanske skibe med deres store detailrigdom.
Ud over denne omfattende hobby skal der være tid til at
passe det store hus med have i Munkebo med samme akkuratesse som skibene – samt morgen svømmeturene.

Werner er født Berlin i 1943 “tæt på muren” og voksede op
som enebarn hos Mor og Mormor (Far faldt på østfronten)
og de trods alt gode og frie børneår i efterkrigsårene rummede ikke mulighed for sportsaktiviteter – men mange
udendørs aktiviteter.
I årene 1959-62 fik han en uddannelse som værktøjsmager,
og da der ikke var noget der længere bandt ham til Berlin,
søgte han i 1964 til Danmark og Odense – som han havde
lært at kende på ferier. Han var især faldet for “de åbne vidder” samt kysterne. – Det var jo en stor kontrast til det lukkede Berlin.
I 1969 fik han her arbejde som servicetekniker for plastsprøjtemaskiner med hele Skandinavien som sin arbejdsplads. I
1979 etablerede han sit eget firma indenfor branchen og drev
dette frem til 2002, hvor han trak sig tilbage.
Werner er en person der har svært ved at sidde stille og siden

I 1994 blev han af en ven lokket til at spille golf i Odense
Eventyr, hvor han sammen med hustruen Jonna var medlem
frem til 2004. Derefter blev det golfklubben i Blommenslyst
der fik glæde af dem, men da denne klub gik konkurs (i
øvrigt mens parret var på en golfferie i Portugal) blev det til
en indmeldelse hos os i Odense Golfklub 1. april 2014 – “og
her bliver vi”. Ud over at det er en god bane med et dejligt
klubliv – som især Jonna er glad for, så nyder vi at vi ikke
længere skal køre igennem byen for at komme til golfbanen.
Det er for intervieweren svært at få Werner til at anerkende
at det er et kæmpe arbejde, han har leveret for klubben:
“Efter et liv med metal og plast kan jeg bare konstatere, at
ud over modelskibene er det min hobby at arbejde i træ”.
Billedserien taler vist for sig selv og, i Odense Golfklub er vi
taknemmelige over den kæmpe indsats Werner har leveret
til glæde for såvel medlemmer som gæster!
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af Mogens Hüttel og Esben Hallundbæk Hansen

HVAD SKER DER
I SÆSON 2019 OG KOMMENDE
SÆSONER I ODENSE GOLFKLUB

1.

Renovering af forhal med nedbrydning af skranker.

2.

Dørudskiftninger (med hjælp fra Odense Kommunes 2:1 Pulje).

3.

Tidsbestilling på Holluf Park nedsættes til 7 og 8. minutter.

4.

Tidsbestilling med hver anden tid på Pilebanen muliggøres i en forsøgsordning.

5.

Med faglig hjælp fra et af vore egne medlemmer kommer der øget fokus på Fundraising.

6.

Alle leverandøraftaler efterses med henblik på at øge sponsorindtægter herfra.

7.

Fokus på et effektivt og målrettet Sponsorudvalg.

8.

2 Nye teams iværksættes: Frivillighedsteam & Idéteam (egne medlemmer).

9.

Driving Range “ombygges”.

10.

Topdressing af alle fairways iværksættes som et 5-7-årigt projekt.

11.

Teestedsrenovering og optimering på udvalgte teesteder.

12.

Nyt teested etableres på højen ved Holluf Park 6.

13.

Søen ved Holluf Park 12 udgraves (med henblik på vand opsamling).

14.

Dræningsarbejde på Pilebanen 1-2 samt hul 5.
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… og meget mere

lytter
Vi

før vi trykker

Hos os starter verdens bedste tryksag ikke
med, at vi tegner og fortæller. Den starter
faktisk med, at vi lytter, før vi trykker.
For det kræver indsigt, dialog og indlevelse
at få et klart billede af, hvad tryksagen skal
bruges til. Først derefter kan vi give dig den
optimale rådgivning omkring valg af trykteknik, papirkvalitet, færdiggørelse, pakning
og distribution.
Undervejs bringer vi gerne ideer til forbedringer og spændende alternative løsninger
på banen.
Er du bare nysgerrig, er clausengrafisk.dk
et godt sted at starte

Velkommen til LB Bilcenter
Peder Wesselsvej 11
5220 Odense SØ
Tlf. 6341 0200

Hos LB Bilcenter forhandler vi Suzuki og har et bredt udvalg af nyere brugte biler.
Vi er autoriseret Suzuki-værksted, men servicerer gerne din bil uanset mærke.

www.lbbilcenter.dk

Kig ind og se vores store udvalg!

Fremtiden er grøn
Fjernvarme er fremtidens varme. Og fremtiden er grøn.
Derfor arbejder vi målrettet på at gøre brugen af fossile
brændsler endnu mindre. Og vi er allerede nået langt.
I dag er halm, affald og træflis blandt de vigtigste
ingredienser i den fynske fjernvarme. Ligesom overskudsvarme fra en række industrivirksomheder hver dag
finder vej til kundernes radiatorer. Varme som ellers ville
forsvinde op i den blå luft.

Farvel til kullene
Kul er fortsat nødvendige for at producere tilstrækkelig
varme til vores kunder. Men en fremtid uden kul rykker
hver dag nærmere. Og senest i 2025 er de fortid hos
Fjernvarme Fyn.
Derfor arbejder vi netop nu med forskellige scenarier til
fremtidens varmeproduktion, som kan bestå af en høj
integration af el, biomasse eller af en robust kombination
mellem disse. Det er komplekse beregninger, hvor også
energipolitik, afgifter og EU-direktiver spiller en rolle.
Men uanset vejen dertil, kender vi allerede målet: At sige
farvel til kullene senest i 2025.

... holder dig varm på Odense Golfklubs 19. hul
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DE
VIGTIGSTE ÆNDRINGER
I GOLFREGLERNE 2019
1.

Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter

2.

Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen
straf)

3.

Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden
straf i det generelle område (fairway og
rough)

4.

Udmåling til droppeområde – den længste
kølle, undtagen en putter

5.

Drop fra knæhøjde

6.

Forkert green – lempelse skal nu også tages
ved gene for stance eller sving

7.

Bold rammer spiller eller udstyr – ingen
straf

8.

Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen
straf)

9.

Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)

10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som
helst
11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig
12. Vandhazard hedder nu – Strafområde
13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i
strafområde – og slå prøveslag
14. Bold bevæger sig på greenen efter markering – genplacér uden straf
15. Bold flyttet tilfældigt på greenen – genplacér
uden straf
16. Skader på greenen – reparér alle skader fra
sko, sten i overfladen, m.m. Bring greenen
tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation
17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp
til opstilling
19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved
putt fra greenen
20. Bold hviler mod flagstang i hullet. I hul, hvis
blot en del af bolden er under jordoverfladen

