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 Generalforsamlingen 

HUSK tilmelding til GF den 31. august kl. 19.00  

Mulighed for middag før selve mødet. Der vil blive 

serveret sensommermiddag for 100 kr., såfremt man 

tilmelder sig dette.  

Vi forudser ikke aflysning af denne GF, idet det er 

tilladt at samles op til 500 personer indendørs, blot det 

er et sidende arrangement.  

 

Tilmeldingslink: 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2580862  

 
 
 

 
 
 

 

 

 Turneringer 

Åbningsturneringen er blevet udskudt til den 9. 

august, hvilket vor altid gode sponsor Mr. Isaksen var 

med på. For at overholde forsamlingsforbuddet vil 

turneringen være med løbende start, idet der er mere 

end 100 tilmeldte.  

Short Game: Dansk Golf Union har meddelt at de 

afholder landsfinale i Short Game 2020 Challenge 

den 26. september. Der er sendt information til de 

ansvarlige i OEG 

Tilmeldingen til Klubmesterskaber i Slagspil åbnes i 

weekenden den 8.-9. august. I år er der oprettet særlige 

rækker til Superveteraner (70+) og til U15 (til og med 

14 år), hvorefter juniorerne på 15 til 18 år skal spille 

samme antal runder som herrerne. Dette åbner 

mulighed for at kåre en samlet klubmester for junior- 

og herrerækken. Alle damerækker skal spille fra samme 

teested og samme antal runder, hvorfor der her vil 

være mulighed for at køre en samlet dameklubmester. 

Husk på at der spilles uden handicap! 

Afslutningsturneringen bliver afholdt den 4. oktober 

og Andeturneringen med Mesterslagteren Fåborgvej 

som sponsor bliver afholdt den 8. november. 

 
 
 

 

 EventyrMatcherne 2020 og EventyrUgen 2021 

EventyrUgen måtte jo desværre aflyses i 2020 på grund 

af grænsen for størrelsen af forsamlinger. 

I stedet opfandt vi hurtigt EventyrMatcherne, som 

bestod af en 18-huls og en 9-huls match hver dag i uge 

28, begge dele naturligvis med begrænset deltagertal. 

Vores medlemmer og en del gæster tog rigtig godt 

imod dette initiativ, hvor der hen over de 5 dage var 

mulighed for at prøve 10 forskellige matchformer. 

Det blev en god uge med glade spillere og gode 

sponsorer. Tak til dem og alle jer deltagere. Desværre 

måtte 9-hulsmatcherne torsdag og fredag aflyses på 

grund af tilstrækkelig interesse. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2580862


EventyrUgen 2021 er allerede nu under forberedelse. 

Der kommer mere nyt i næste nyhedsbrev. 

 
 

 FREDAGSBAR FOR UNGE OG STUDERENDE  

Er du en ung +18 golfer ved Odense Eventyr Golf?  

Så sæt kryds i kalenderen: 

Fredag den 18. september fra kl. 16.00 

Hvor der vil blive afholdt fredagsbar for alle de unge i 

golfklubben + venner (alle, både inden- og udenfor 

golfens verden, må hives med). Mere info på Facebook 

senere på måneden!  

PS. Eventet inkluderer et gratis måltid mad, 1 

øl/sodavand og happy hour – what’s not to like  

  Medlemstal  

Endnu engang er medlemstallet steget – flot!  

Det er tydeligt, at mange har været hjemme i Danmark 

denne sommer, og har fået øjnene op for golfsportens 

herligheder! Det er SÅ dejligt at se så mange kendte og 

nye ansigter ude på banerne   

 

 
 

 

 Begynder- og kaninudvalget 

Velkomstmøde for nye medlemmer: 

Torsdag den 13. august kl. 17.00 - vi mødes ved 

klubhuset 

Der vil være informationer om: 

• Banerne, herunder hcp krav for spil, 

tidsbestilling. forklaringer på golfudtryk m.v. 

• Muligheder for træning 

• Regler, etikette og beklædning - ganske kort 

• Klubben og faciliteterne 

• Begynderspil og mentorordning 

• Tavleinfo, herunder klubber i klubben, 

hjemmesiden og Facebook 

• Klubturneringer 

• Rundvisning 

• Og selvfølgelig svar på spørgsmål 

 

 
 

 Regeludvalget 

For at du kan blive frigivet kræver det en form for 

regelundervisning, herunder banevandring eller 

baneundervisning på hold, samt beståelse af 

regelprøven. 

Du kan tage regelprøven på dette link: 

https://www.golf.dk/regelproeve  

Du kan også læse om golfreglerne i bogen 

”Lommeguiden”, som begyndere får udleveret ved 

indmeldelse, og som i øvrigt kan købes i shoppen. 

OBS: Næste banevandring er den 20. august 

1543

** 

 

https://www.golf.dk/regelproeve


 
 

 Juniorer 

Juniortræningen starter op igen fra uge 33 

I næste uge starter træningen op igen efter 

sommerpausen, så det bliver med opstart onsdag d. 

12/8 og lørdag d. 15/8. 

Vi fortsætter med tilmelding på dokumentet I finder 

via linket på Facebook... MEN lørdage kl. 10 - 11 har 

vi en spirer træning man kan komme til uden 

tilmelding. I er dog fortsat velkommen til at tilmelde 

jer, da vi så kan fordele spirerne på flere hold, hvis der 

skulle komme rigtig mange.  

Spirerne op til 9 år træner kun lørdage mens dem der 

er ældre kan træne både onsdage og lørdage. 

Til onsdagstræningen tilmelder man sig senest 

mandage, og tirsdage kan man på dokumentet finde 

træningshold og det præcise tidspunkt. 

Lørdagstræningen er det tilmelding senest torsdag og 

fredag, findes hold og tider på dokumentet. 

Vi glæder os til at se jer igen⛳️ 

 

 Eliten 

God juli måned for Peter Launer Bæk - 12. plads ved 

Jyske Bank PGA Championship i Himmerland og en 

delt 5. plads ved Stockholm Trophy i Sverige.  

Ved DM i slagspil i Holstebro blev bedste Eventyr 

spiller August Thor Høst med en flot 7. plads.  

Nu står den på forberedelser il DK-turneringen d. 

15/8 hvor 1. holdet skal forsøge at spille sig frem til 

medaljespillet med en sejr over Smørum. Kampen 

spilles på neutral bane i Kokkedal. 

 
 

 Baneudvalget 

Der er kommet nye medlemmer og nyt liv i 

baneudvalget – baneudvalget består af: Ove 

Nellemann, Bendy Sørensen, Trine Lytzen, Mikael 

Korsgaard, Uffe Hafstrøm. 

Mødets formål var at afstemme forventninger og 

opgaverne i baneudvalget Overordnet skal vi ved 

fælles indsats passe på banen og spillerne i fælles 

forståelse. Vi kom på mødet frem til at nedenstående 

opgaver kunne være mulige opgaver for udvalget. 

(Opgaverne er ikke i prioriteret orden) 

• Baneafmærkninger - f.eks. blå streger: Er der 

behov for info fra udvalget så alle forstår og 

spiller efter de samme regler? 

• Lukke igennem - er der brug for anbefalinger til 

at lukke igennem samt informere herom? 

• Skiltning - er der korrekte skilte og er de 

forståelige? Hvad kan gøres for at skilte 

respekteres? 

• Brækkede tees - hvorfor findes de stort set kun 

på tee 59? - hvordan kan vi ændre kulturen? 

• Nedslagsmærker - findes desværre alt for ofte - 

hvordan kan vi ændre kulturen? 

• Gå mellem green og bunker - alle kender 

etikettereglen. hvorfor respekteres den ikke af 

alle? 

• Gå på tværs af banerne - f.eks. fra Vest 6 hen 

over Nord 3 - kan der skiltes bedre? - der er 

blindt område så der er risiko for at blive ramt af 

bold når banen krydses. 



• Besøg på greenkeepergården: Fælles forståelse og 

samarbejde mellem greenkeepere og spillere om 

banepleje og udførsel af opgaverne. 

• Baneændringer: (f.eks. som på nord 6 og nord 7) 

- kan udvalget tages med på råd på fremtidige 

ændringer, samt være med til at give info til 

medlemmerne. 

• Stierne må gerne bruges - Hvordan får vi fokus 

på det så de anvendes som tiltænkt? 

• Rågekoloni - kan der gøres mere og hvordan? 

• Banerating: Udvalget vil gerne inddrages i 

beslutningerne 

 

 
 

 Restauranten  

 

VIP kort tilbage fra Kai Thors periode, skal 

ombyttes inden 15. august 2020 - herefter kan der 

kun købes nye VIP kort. 

 

 
 

 Centeret 

Husk at benytte Top Nordic, en mega fed 

medlemsfordel: 

GRATIS GREENFEE I FØLGENDE KLUBBER: 

• Kokkedal Golfklub, Danmark 

• Ledreborg Palace Golf, Danmark 

• Bokskogans Golfklubb, Sverige 

• Österäkers Golfklubb, Sverige 

• Kalmar Golfklubb, Sverige 

• Forsgården Golf Club 

• Miklagard Golfklubb, Norge 

• Stavanger Golfklub, Norge 

• Tyrifjord Golf Club, Norge 

• Losby Golf Club, Norge 

• Bjaavann Golf Club, Norge 

• Estonian Golf & Country Club, Estland 

• Kollu Golf Club, Finland 

SAMT 50% RABAT I FØLGENDE TOP NORDIC 

KLUBBER: 

• Esbjerg Golfklub, Danmark (bookes i 

Golfbox) 

• Aalborg Golfklub, Danmark (bookes i 

Golfbox) 

• Silkeborg Golfklub, Danmark (bookes i 

Golfbox) 

Læs mere om TNG på: 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/medle

msfordele/top-nordic-golf-303/  

 
SPIL GOLF MED EN VEN DEN 23. AUGUST 
Vi holder en spil med en ven dag, du opfordres til at 
invitere en ven med på dagen 
og spille en 
runde golf sammen. Golf er sjovt og godt for både 
krop og sjæl. 
Vi starter kl. 08.30 og er færdige 14.30 
 
Tilmelding på følgende mail: info@oegc.dk  

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/medlemsfordele/top-nordic-golf-303/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/medlemsfordele/top-nordic-golf-303/
mailto:info@oegc.dk


 
 

 Nyt handicap system 2021 

Da der kommer nyt handicap system i 2021, når det 

verdensomspændende handicapsystem træder i kraft i 

Danmark, opfordres der til, at man sender flere 

scorekort ind!  

Handicapsystemet vil nemlig blive baseret på de 

scorer, som de danske golfspillere har i deres 

scorearkiv og kommer derfor til at påvirke det nye 

system.  

Ergo: Jo flere scores, jo mere præcist bliver det fra 

starten af.  

(Ifølge Nick Hüttel, handicapkonsulent i Dansk Golf 

Union, er det lige nu kun 71 % af de danske 

golfspillere der har afleveret tre eller færre scores i 

2020) 

Læs mere på: https://www.golf.dk/nyhed/nyt-
handicapsystem-i-2021-send-flere-scores 
 

 
 

 MÅNEDENS PORTRÆT  

Christian Gregersen 

Personen valgt til månedens portræt er en af vores 

dygtige og succesfulde elitespillere, Christian 

Gregersen, der i juni måned tog en flot bronzemedalje 

med hjem fra DM i hulspil!  

Vi har stillet ham 3 spørgsmål, som du kan læse 

svarene på her: 

Hvordan opstod din lyst til at spille golf?  

” Jeg startede med at spille golf i september 2015 ved 

at jeg en weekend kedede mig og min far derfor fandt 

nogle gamle golfkøller frem. Jeg prøvede at slå lidt 

med dem og det blev jeg ret optaget af. Ca. 2 uger efter 

meldte min far mig til et opstartskursus i en Vestfynsk 

golfklub og der startede jeg med at spille golf rigtigt.” 

Hvad øver du dig oftest og mest på, når du 

træner?  

”Det jeg bedst kan lide at træne er: putning - hvilket 

også er noget af det jeg bruger mest tid på. Putning er 

den del af spillet, som er noget af det vigtigste at være 

god til og derfor bruger jeg rigtig meget tid på det for 

at blive rigtig god til det.” 

Hvis du måtte lave en golf regel om eller fjerne 

den, hvilken skulle det så være?    

”Det kunne være rigtig sjovt at lave en golf regel med 

at man har 1 mulligan på runden. Hvis man nu har 

slået en væk eller lignende....” 

Du kan desuden læse mere om Christian Gregersen 

på: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/christian-

gregersen 

 

Vi ses forhåbentlig til den kommende GF i klubben  

Bestyrelsen - Hans Henrik (Formand), Steen (Næstformand), Mikael (kasserer), Kasper (Eliten), 

Daniel (Juniorer), Ove (Begynder og Kaniner), Tina (Regel), Agi (Rekruttering, Kommunikation og PR) 

og vores ”føl” Anne (Rekruttering, ”de unge voksne” og kommunikation) 

https://www.golf.dk/nyhed/nyt-handicapsystem-i-2021-send-flere-scores
https://www.golf.dk/nyhed/nyt-handicapsystem-i-2021-send-flere-scores
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/christian-gregersen
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/christian-gregersen

