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Blandede informationsgodter 
 
G6 kort information 
1100,- kr i 2022 og ingen begrænsinger på runder på de forskellige golfbaner/klubber. Skal du 
bruge et G6 kort som julegave, så skriv til info@oegc.dk, så kan vi forhåbentlig nå at hjælpe dig 
inden jul.  
 
Efter DGU rating af banerne i 2021 bliver konverteringstabellerne ændret med virkning fra den 
1. april 2022. Den nye rating viser at banen er sværere end den tidligere rating, så det betyder 1 
slag ekstra for de fleste spillere.   
 
Vi mangler en ”revisor” på frivillig basis, som kan revidere vores regnskaber. Så henvend dig til 

vores formand Hans Henrik Søllested, hvis det har din interesse. Tak       
 
Tordenvarsel/alarmeringssystem 
Der arbejdes på at finde en god løsning til opsætning, som kan dække hele banen. Dette system 
vil blive brugt til turneringer og arrangementer i klubben. 
 
 

 

 Turneringer 

Vi er i fuld sving med at lægge sidste hånd på 
turneringskalenderen for 2022. Det bliver til gensyn med 
flere af de velkendte turneringer. Skt. Hans Match 
udelades i 2022.  

   Aktuelt nyt medlemstal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eliten 

2021 har været en spændende sæson for mig med mange 

gode oplevelser. Den har blandt andet budt på en T40 til 

Made in Himmerland, en sejr ved Great Northern 

Challenge, men størst var forløsningen, da det kunne 

bekræftes, at jeg slutter sæsonen som nr. 5 på Road to 

Europe. En femteplads på ranglisten giver mig adgang til 

Challenge Touren, som vil være min primære 

arbejdsplads i 2022. Jeg har allerde spillet 11-12 

turneringer ude på Challenge Touren, så jeg ved hvad der 

venter, og jeg glæder mig til opgaven.  
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Begynder- og kaninudvalget 

Jette Kristensen er udtrådt af udvalget og Niels Peter 
Tougaard er indtrådt, og valgt som tovholder for kanin-
og superkaninmatcher med øvrige klubber. Tak for 

indsatsen til Jette og velkommen til Niels       

 

 

 
 

 Regeludvalget 

Stort tillykke til Uffe Hafstrøm, som har bestået R&A 

Level 2 eksamen. Uffe er nu Odense Eventyr Golfs 

turneringsdommer, og en del af regeludvalget.  

  

 
 
 

 
 

 
 

 Centeret 

Morten Møller er vores nye golfmanager som afløser Bo 

Damgaard. Morten starter den 12. januar 2022. Han har 

erfaring fra tidligere lignende job, og er et kendt ansigt i 

OEG, hvor han har været medlem 2008-2017. Han 

glæder sig til at ”komme hjem igen”. Så velkommen til 

Morten 😊  

Sekretariatet går på juleferie fra fredag den 10. december 

og er tilbage mandag den 10.januar 2022 frisk til en ny 

sæson. Bo har sidste arbejdsdag 31.januar 2022. 

Teebox kan med fordel benyttes, nu hvor vintervejret 

sættes ind. 

Padel 

Vi håber på at kunne påbegynde byggeriet af de to ekstra 
baner og overdækning i begyndelsen af det nye år 
afhængig af vejret. 

 
 
 
 

    

 
 

 

 Eventyr Golfakademi 

Juletiden er pr. definition en stressende tid for mange, 

men som golftræner er det den mest rolige tid på året. 

Det betyder ikke at vi holder helt fri, men vi arbejder 

meget mindre end i sæsonen. Udover forskellig 

undervisning er det nu tiden, hvor sæsonen 2022 så småt 

skal til at tage form på tegnebrættet. Vi har for nylig 

deltaget i PGA’s årlige trænerseminar i Himmerland. Her 

er altid lidt god inspiration, som man kan tage med hjem 

og arbejde videre med.  

Yannick er igen denne vinter på skoleophold som en del 

af sin PGA-træneruddannelse. En PGA-uddannelse er en 

3-årig mesterlære-uddannelse med 2 skoleophold 

undervejs. På skolen undervises der både i golfteori 

herunder svingteknik, club-fitting, fysisk træning mm. og 

diverse akademifag som oplevelsesøkonomi, 

oplevelsesledelse, præsentationsteknik etc.  

Herudover tager Yannick og elevholdet til Abu Dhabi en 

uge denne vinter for at tage deres praktiske eksamen, der 

består af en uges undervisning af elever der er rejst med 

fra deres respektive klubber.  

Yannick afslutter sin uddannelse til marts 2023, og har 

således 1 år tilbage i Eventyr Golf som elev efter 

skoleopholdet.   

I januar starter der nye hold op igen. Så vil du med på et 

træningsforløb á 4 x 1 times varighed, så se nærmere her 

på hjemmesiden! 

Derudover kan træning aftales pr. telefon (31131638) eller 

mail (info@eventyrgolfakademi.dk) 

 

Til marts afholder vi to golfrejser til henholdsvis 

Almerimar og La Sella. Den første rejse er udsolgt, men 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/vintertraeningsforloeb-376/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/vintertraeningsforloeb-376/
mailto:info@eventyrgolfakademi.dk


vi har fortsat plads på turen til La Sella d. 20. – 27. marts. 

For mere info se her eller kontakt os. 

Giv en julegave der giver glæde langt ind i den nye 

golfsæson: 

Hvad med kurset: ”Golfkørekort på en weekend” til en 

kommende golfspiller? 

Et klippekort til 6 eller 10 lektioner? 

Eller et beløb til Eventyr Golfakademi, der kan bruges på 

valgfrit kursus eller træningslektioner 

 

 
 

 Greenkeeper information 

Banen er fortsat lukket pga. alt for meget vand. Dette for 
at passe bedst muligt på vores bane, så den kan stå flot 
igen til foråret. Der vil naturligvis blive sendt en golfbox 
mail ud, så snart den kan genåbnes! 

 

 

 

 Restauranten 
Vi vil ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 
I januar og februar vil der hovedsageligt være åbent i 
restauranten i weekenden, eller ved forudbestilte 
arrangementer. 
 
Husk du kan bestille din Nytårsmenu hos os senest den 
19. december. Klik på billedet for at se større udgave:  

 

 

 

 

Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig & fredelig jul samt et 

lykkebringende år 2022 – på gensyn       

Bestyrelsen 

Hans Henrik Søllested (formand), Ove Nellemann (næstformand, bane, begynder/kanin), Mikael 
Korsgaard (kasserer), Kasper Sø (eliten), Daniel Svendsen (juniorer), Tina Gammelgaard (regel) og Agi 
Szocska (fastholdelse, nyhedsbrev)  

https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/billeder/traenerne/LaSella_Marts22.pdf
https://www.eventyrgolf.dk/dk/vis-nyhed-boks2-251/?id=154

