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 Formandens ord/Hans Henrik Søllested 
 
En ny sæson står for døren og vi arbejder på højtryk for 

at blive klar med det hele.  

Vi går en spændende sæson i møde med nye tiltag og i 

løbet af sommeren kan vi forhåbentligt indvie vores nye 

teested til Nord 1. 

Vi håber at I som medlemmer (fortsat) vil bakke op om 

de tiltag og arrangementer vi laver. Det gør en forskel 

om du deltager eller ej!  

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om hvad der rør sig 

inden for nærmeste fremtid.  

God fornøjelse med læsningen og på glædeligt gensyn i 

klubben   

 

 Åbningsturnering 

 

Lørdag den 23. april afholder vi Åbningsturnering.  

Åbningsturneringen spilles som Pro-Am. Dvs. at der 

spilles holdformat med 4 mand/kvinde på hvert hold. 

De tre bedste scores på hvert hold er tællende på hvert 

hul, og udgør sammenlagt holdets score.  

Der er gunstart kl. 09.00. 
Tilmelding via linket:  
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3181065 
 

 

 Generalforsamling 2022 
 
Sæt et stort kryds i din kalender til årets GF i OEG 
mandag den 25. april kl. 19.00. 
Ankom gerne kl. 18.30 til indskrivning og ”hilsen på 
hinanden” over en kop kaffe og kage. 
 
Af hensyn til det praktiske vil vi gerne bede om 
tilmelding via:  
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3335018 
 
 

 

 Mandagsmix 

Mandagsmix starter op den 25. april  

Man kan læse mere om Mandagsmix på dette link:  

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/mandagsmix-

464/ 

 

 

 Fyraftensgolf 

 

Vi prøver igen i år kræfter med Fyraftensgolf (Ecco 
Days). Fyraftensgolf er 9 huller fourball (2 personer 
spiller sammen og bedste score tæller på hvert hul). I år 
ligger de på 4 forskellige hverdage, i håb om så mange 
som muligt vil deltage:  
Onsdag den 11/5 
Tirsdag den 14/6 
Mandag den 4/7 
Fredag den 12/8 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3181065
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventyrgolf.dk%2Fdk%2Fmedlem%2Fmandagsmix-464%2F&data=04%7C01%7Cagi.szocska%40bms.com%7C28f3b53c98bf47f152c308da072a2109%7C71e34cb83a564fd5a2594acadab6e4ac%7C0%7C0%7C637830174772140975%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BD%2BJK9RcjEwjsh0ipmBkJYj0IYMiBFfJClFnLVBG9VQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventyrgolf.dk%2Fdk%2Fmedlem%2Fmandagsmix-464%2F&data=04%7C01%7Cagi.szocska%40bms.com%7C28f3b53c98bf47f152c308da072a2109%7C71e34cb83a564fd5a2594acadab6e4ac%7C0%7C0%7C637830174772140975%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BD%2BJK9RcjEwjsh0ipmBkJYj0IYMiBFfJClFnLVBG9VQ%3D&reserved=0


 

 

Læs mere om turneringen i turneringskalenderen: 
https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turneringska
lender-2022-266/    

   

Medlemstal 

Medlemstallet er pr. 1. marts 2022 
 

 

 

  

Padel/Morten 

 

Vi har en tro og en forventning om at 4 nye padelbaner 

bliver klar til spil i juni måned. Byggesagen er i 

behandling hos Odense Kommune, og afgørelsen herfra 

er det som desværre fortsat udgør forsinkelsen 

 

 

 
 

  
Begynder- og Kaniner/Ralph 

Vi starter igen med Begynder- og Kaninturneringer 
tirsdag den 12. april. 
Turneringerne ligger allerede nu klar til tilmelding i 
Golfbox. 
  
Fælles for Begyndere og Kaniner: 
Tjek ind fra kl. 16.00 - 16.15 ved skranken i klubhuset 
Fælles info kl. 16.30 og Gunstart kl. 17.00 
Tilmeldingsgebyr er 10 kroner, og indbetaling skal ske 
på MobilePay 882112.  
Notér dato for spil og navn hvis du betaler for andre 
end dig selv. 
Pengene går til gevinster, når vi kårer månedens spiller, 
samt ved sommer- og sæsonafslutning. 
  

Vi glæder os til at se jer   

 

 

 
 
 

 Regeludvalget/Tina 

Regelundervisning afholdes følgende datoer i 2022 på 

Pay and Play banen:  

Tirsdag den 24. maj 2022 fra kl. 19.30-20.30 

Torsdag den 16. juni 2022 kl. 17.00-18.00 

Torsdag den 18. august 2022 kl. 17.00-18.00 

Tirsdag den 23. august 2022 kl. 19.30-20.30 

Torsdag den 15. september 2022 kl. 17.00-18.00 

Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 17.00-18.00 

Tilmelding på golfbox 

Frivillige søges: 

For at vi i klubben fortsat kan tilbyde regelundervisning 

til vores nye medlemmer, efterlyses der 2 -3 frivillige til 

denne tjans. Du skal ikke have styr på alle reglerne, men 

kunne fortælle om de mest gængse situationer vi 

kommer ud for på banen f.eks hvordan rettes 

nedslagsmærker, hvor må jeg køre med min vogn, out 

of bounds regler osv. 

Du skal ca. undervise hver 2. gang, er det noget for dig, 

så ring til Tina Gammelgaard på tlf. 4298 8239. 
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 Centeret/Morten 

Sæsonen 2022 er allerede godt i gang med en masse 

spillede runder. I løbet af 2022 vil der være udvalgte 

fokusområder i relation til spillet på banen. Et af disse 

vil være bekræftelse af starttid i GolfBox inden man slår 

ud. Øvrige fokusområder er beskrevet på hjemmesiden 

her Fokusområder i 2022. 

Sekretariatet og shoppen er gået over til 

sommeråbningstider som er:  

mandag-torsdag 09:00-17:00 

fredag 09:00-16:00  

weekend/helligdage 08:00-15:00 

    
 

 

 Trænerne/Martin og Yannick 

En rigtig god og hyggelig golftur på Almerimar er vel 
overstået, og i weekenden går turen atter til Spanien - 
denne gang til La Sella på endnu en golftur denne gang 
med 23 medlemmer. 
Til april starter alt vores forskellige holdtræning op. Du 
har mulighed for at melde dig på holdtræning der løber 
hver anden uge gennem sæsonen og nogle andre 4-ugers 
træningsforløb. 
Kender du nogen som skal i gang med golfspillet, har vi 
kurset ”Golfkørekort på en weekend”, der er et 
intensivt opstartskursus. 
 

 

 
 

 

 Greenkeeper information/Bendy 

Husk at der kan forekomme nattefrost helt ind i maj 
måned, og vores erfarne og dygtige greenkeepere derfor 
stadig forbeholder sig retten til at lukke af for spil til 
sommergreens! Det er ikke usædvanligt at gøre dette på 
de klubber/baner i Danmark, som gerne kontunierligt 
vil passe på, og have de bedst mulige greens til 
medlemmerne og gæsterne i sommerhalvåret. Så 
orientér dig og overhold de givne anvisninger jf. mails 
og skilte, inden du går ud på banerne – og nyd så ellers 
golfspillet ud fra de givne vilkår på selve dagen. 

 

 

 
 

 Restauranten/Jeanette og Jørgen 
 
Vi glæder os SÅ meget til I alle sammen kommer og 

besøger os igen   
  
Så er terrassemøblerne kommet frem, og vi åbner pr. 1. 
april alle ugens dage. 
Vi glæder os til at se jer, og har det nye menukort klar, 
bl.a. med den "gamle" club sandwich, 
fiskeanretning og Croque Madame - og selvfølgelig 
Golfburger! 
Det vil også være sådan i år, at dele af kortet bliver 
ændret efter noget tid, hvor der så kommer nye retter 
ind og nogen retter tages af menukortet. 
  
Se åbningstider på hjemmesiden - dog med forbehold 
for vind og vejr i april måned... 
 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/fokus-omraader-i-2022-465/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/traeningshold-2022-155/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/traeningshold-2022-155/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/traeningsforloeb-april-438/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/traeningsforloeb-april-438/
https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/billeder/traenerne/Golfkoerekort_paa_en_weekend.pdf


 

 

Juniorer/Daniel 

Nu varer det ikke længe inden sæsonen går i gang.        

Træningen starter d. 5/4. Juniorudvalget sender inden længe 

et informationsbrev ud til alle juniorer, hvor træningstider og 

anden praktisk information om sæsonen vil fremgå. 

Der er brug for nye kræfter i juniorudvalget. Casper 

Christensen og Daniel Svendsen er stoppet i udvalget, hvor 

Michael Friis nu er ny udvalgsformand. Derfor vil vi 

opfordre alle, som har interesse i at give vores juniorer en 

hjælpende hånd og sikre gode golfoplevelser, til at melde sig 

til enten udvalgsmedlem eller hjælper (dvs. hjælpe udvalget 

med at afvikle enkelte aktiviteter i løbet af sæsonen). Skriv 

gerne til junior@eventyrgolf.dk ved interesse.  

 

 

 

 Månedens portræt 

Ny Golfmanager – Morten Møller 

Min interesse for golf startede i 1999, hvor jeg begyndte 

at spille golf Breinholtgård ved Esbjerg. I forbindelse 

med flytning til Odense i 2003 blev jeg først medlem i 

Blommenslyst indtil jeg i 2010 skiftede til Odense 

Eventyr. I forbindelse med min stilling i hhv. Great 

Northern og Gyttegård var det naturligt at have disse 

som hjemmeklub. Og nu er jeg så igen ”kommet hjem” 

til Odense Eventyr.  

Forinden mit arbejde i de nævnte golfklubber var jeg i 

biludlejningsbranchen i 16 år.   

 

Privat er jeg gift med Mette. Marcus (vores ældste barn), 

fandt interessen for golf for første gang for ca. 2 år 

siden. Siden da har vi nydt mange timer sammen på 

baner i hele verden. I år har vi endnu kun nået 1 runde 

sammen i Odense Eventyr. 

 

Vi har stillet Morten 3 spørgsmål: 

 

Hvad ser du som positivt/helt unikt - i OEG? 
 

Medlemmernes venlighed og imødekommenhed ramte 

mig allerede fra starten i min ansættelse. Det er af 

enorm betydning at blive taget godt imod på den måde, 

og er med til at gøre mit arbejde endnu mere givende.  

27 hullers bane, pay&play og padel gør OEG til et 

særligt sted, hvor såvel dygtige golfspillere, nybegynder 

og slet ikke golfspillere kan komme og trives med deres 

sport.  

 

Hvis du ser ind i krystalkuglen omkring 

visioner/drømme… hvor ser du så OEG om 5 -10 

år?  

 

Klubben vil selvfølgelig fortsat være en velfungerende, 

veldrevet og velbesøgt golfklub. Banen vil undergå en 

naturlig forandring, med forbedring i høj kvalitet.  

Lige som jeg følte, at jeg ”kom hjem”, ser jeg også at 

eksisterende medlemmer og tilbagevendende 

medlemmer oplever det samme som jeg gjorde - også 

om 5-10 år.  

 

Hvilket er dit yndlingshul i OEG, og hvorfor? 

 

Syd 9 er mit favorithul. Dette primært pga. designet 

med dogleg (venstre, som passer godt til min draw), 

bunkere, sø med springvand, og en forhøjet green. 

Herudover er det et smukt hul med udsigt til vider og 

med klubhuset i baggrunden.  

 

 

 

mailto:junior@eventyrgolf.dk


 

 

Kort fra bestyrelsens aktuelle og ”ongoing” arbejde: 

Regnskab, budget og diverse bestyrelsesforberedelser til GF samt kommende aktiviteter. 

Fokus på nyt samarbejde med den nye Golfmanager og Centeret. 

Bestyrelsen - Hans Henrik (formand), Ove (næstformand og baneudvalg), Mikael (kasserer), Kasper 
(eliteudvalg), Daniel (juniorudvalg), Tina (regeludvalg), Agi (kommunikation mv.)  

 


