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 Konstitueret bestyrelse 

Efter generalforsamlingen den 31. august 2020 er vi 
glade for at kunne præsentere den nye konstituerede 
bestyrelsen i Odense Eventyr Golf klubben 

• Hans Henrik Søllested (Formand) 
• Steen Knudsen (næstformand)  
• Mikael Korsgaard (kasserer) 
• Ove Nelleman Laursen  
• Kasper Sø  
• Agi Szocska  
• Daniel Svendsen 
• Tina Gammelgaard  

samt vores tidligere ”føl”, Anne Szocska, der nu er of-
ficielt bestyrelsesmedlem, som kommer til at sidde 
med PR, rekruttering og kommunikation.   
 
Læs mere om bestyrelsens specifikke roller i klubben 
og find kontaktoplysninger via dette link: 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/bestyrelse-
og-generalforsamling-19/  

 

 G5 

Sct. Knuds Golfklub har valgt at trække sig fra G5 
samarbejdet fra 1. januar 2021. Vi arbejder på alterna-
tive muligheder i G5-samarbejdet.  

 
 

 
 
 

 Turneringer 

Kommende turneringer i Odense Eventyr Golf: 

Klubmesterskab i slagspil — den 19.9.2020 og 
20.9.2020 
Congratulationsturnering — den 20.9.2020 
Andeturneringen — den 8.11.2020 

Vi har desværre været nødt til at aflyse Afslutningstur-
neringen og Halloween på de nuværende datoer.  
 
Vi håber at se mange af jer til de forskellige turnerin-
ger. Tilmelding via linket nedenfor eller via GolfBox   

Læs mere om de kommende turneringer her:  

https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turnerings-
kalender-2020-266/  

  Banekontrol 

OBS – Husk at man altid skal have scorekort med sig, 
når man spiller på banen (på alle tidspunkter af døg-
net). Scorekortet skal udskrives inden du går ud!  

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/bestyrelse-og-generalforsamling-19/
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https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turneringskalender-2020-266/


 
 

Læs mere om klubbens banekontrol her: 
https://www.eventyrgolf.dk/dk/info/golfregler/ba-
nekontrol-119/ 
 
 
 
 

 
 
 

 Nye handicapregler 

Fra mandag den 14. september 2020 kan du få et bedre 
indtryk af, hvad de nye handicapregler vil betyde for 
dit handicap! Her vil det nemlig være muligt at gå ind 
på GolfBox og se en simulering af, hvad dit handicap 
ville være, hvis vi overgik til det nye handicapsystem i 
dag.  
 
Læs mere her: 

https://www.golf.dk/artikel/check-dit-nye-handicap-i-
golfbox-simulering 
 
eller her, hvor du kan se en hel folder fra Dansk Golf 
Union om de nye handicapregler: 
  
https://ipaper.ipapercms.dk/DanskGolfUnion/det-
nye-handicapsystem/?page=1 
 

  Medlemstal  
 
Endnu engang er medlemstallet steget – flot! 

 

 
 

 

 Begynder- og kaninudvalget 

Begynderudvalget er udvidet med Ralph Grønnegaard 
Larsen og Michael Miclos Andersen. 

Der er udvalgsmøde onsdag den 9. september. 

Begynder- og kaninspil tirsdage kører fint med 30-40 
deltagere hver tirsdag. Stadig flot og stor opbakning. 
Spillerne indberetter selv scoren via link i GolfBox. 
God stemning og god modtagelse af de nye tiltag med 
Mobile Pay – GolfBox. 

Uagtet at både Pay & Play og 9 huls banen er spærret 
til begynder og kaninspil på tirsdage, er der jævnligt 
spillere på banerne. Specielt på 9 huls banen giver det 
udfordringer, idet vi benytter gunstart på alle huller. 

Der afholdes sæsonafslutning lørdag den 3. oktober 
med holdspil – fejring af månedens spiller og dagens 
hold gevinster – tak for året til hcp spillere – tak til ud-
valget. Spisning er obligatorisk for alle. 

 

 
 

 Regeludvalget 

OBS! Banevandring den 17. september 2020.  

Seddel hænger på opslagstavlen i klubhuset 

1608
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 Vidste du godt…. 

- at hver gang du handler på www.odendo.dk, kan du 
vælge at støtte Odense Eventyr Golf klubben med 5 % 
af det betalte beløb  

- at du kan støtte Odense Eventyr Golf klubben gen-
nem et OK benzinkort. Tilmelding via dette link: 
https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoet-spor-
ten 
 
- at vi i Odense Eventyr Golf klubben får 500 kr. for 
hver nye kunde i Spar Nord, der henviser til os.  

Tak til alle jer, der allerede har støttet os via de forskel-
lige kanaler! Det er vi enormt glade for   

 

 

 Juniorer 

Jungletræf - En sjov mulighed for de mindste juniorer 
DGU har i år indført en ny aktivitet for de mindste ju-
niorer (op til 10 år) - Jungletræf. 

Vores juniorer indgår i et træf-fællesskab med en 
række andre fynske klubber, hvor "stafetten" går på tur 
til at afvikle et golfarrangement i absolut børnehøjde. 

Næste runde afholdes i Odense Golfklub (ved Holluf-
gård) d. 27/9, kl. 10-12. Dette er en super sjov og god 
måde at komme igang med golf/matcher på (og 
mor/far må gerne komme med).  

Seneste tilmelding er lørdag d. 19/9, kl. 12 via dette 
link:  

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/junior-spi-
rer/arrangementer-118/ 

I tilmeldingen bedes I angive navn og evt. medlems-
nummer på spilleren og antal voksne). 

 

 Frivillighedsfest 

Fredag den 9. oktober takker vi årets frivillige i OEG 
med lidt sjov og hygge. Uden alle vores frivillige hjæl-
pere i vores talrige udvalg og til alle vores turneringer, 
matcher og arrangementerne i klubben gennem året - 
ville vi ikke kunne have så rigt og godt et klubliv! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Eliten 

Flot 5. plads til Peter Launer Bæk 

19-21/8 lagde Esbjerg bane til Ecco Touren, da der 
blev spillet Esbjerg Open med deltagelse af mange af 
Danmarks bedste spillere, heriblandt naturligvis også 
Peter Launer Bæk fra OEG. Efter en skidt første 
runde, viste Peter formatet frem, og specielt finalerun-
den i -4 (dagens bedste runde) gav det et flot avance-
ment til en samlet 5. plads.  

Derefter gik turen til Sverige, og Peter fulgte op med 
en 12. plads i Tanum Strand Fjällbacka Open.  

Resultaterne bringer Peter op på en 20. plads på Road 
to Europe 2020! 

Eventyr deltagelse ved EM for herrer 
DGU har udtaget truppen der skal repræsentere Dan-
mark ved Herre EM d. 9-12 sept. i Holland. Holdet 
består af 4 spillere, heriblandt August Thor Høst fra 
Odense Eventyr Golf. Hep, hep! 
 
Oprykningsspil i Kalundborg 

https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoet-sporten
https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoet-sporten
https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/junior-spirer/arrangementer-118/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/junior-spirer/arrangementer-118/


 Klubbens 2. hold, herrer, spillede d. 12. sept. om op-
rykning til 2. division, modstanderen er Sydsjælland, og 
vandt flot og suverænt med 12-0. 
 

 
 

 Greenkeeper 

Mandag den 19. oktober går Bendy & Co. i gang med 
søen på Nord 7, og derefter går turen til Nord 6 – så vi 
fra næste sæson har 2 nye flotte huller og søer igen, 
uden fremtidige oversvømmelser. 

 

 

 

 

 Restauranten  
 
Åbningstiderne ændrer sig i takt med efterårets kom-
men og sæsonafslutning.  

Du kan se de gældende tider på hjemmesiden eller via 
dette link: 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/restaurant/aabnings-
tider-255/ 
 

 

 
 

 Centeret 

Padelsporten stormer frem i Danmark, og derfor udvi-
der Odense Eventyr Golf Center med to nye padelten-
nis baner på den store grusparkeringsplads.  
Vi forventer at banerne kan bookes fra uge 43. 
Med de kommende 3 baner i alt, kan vi fremover 
holde arrangementer for grupper/firmaer. 
  
Udover to nye padeltennis baner, kommer der en god 
nyhed mere. TEEBOX POWERED BY TRACK-
MANN kommer til Odense Eventyr golf 😊😊 

TEEBOX POWERED BY TRACKMANN er et hus 
med nyeste trackmann installeret, så dermed får I mu-
ligheden for at spille masser af fede baner indendørs 
og få trænet golfsvinget. Nærmere info følger. 

 
 

 
 

 MÅNEDENS PORTRÆT 

Bendy Sørensen 

Han har benene solidt plantet i den fynske muld, han 
har sine meningers mod, og han er ikke bange for at 
give klart udtryk for, hvad han tænker og føler. Han er 
autodidakt (selvlært), han er en dygtig leder, han er al-
drig bange for selv at tage fat, når det er nødvendigt, 
kort sagt, han er Bendy Sørensen, chefgreenkeeper i 
Odense Eventyr Golf, stort set siden banen blev an-
lagt. 

Vi har stillet Bendy 3 spørgsmål: 

Hvilket hul og green på banen er din yndlings? 

Uden tvivl Nord 7 – det er det perfekte golfhul, med 
både sand og vand i spil! Og så er det flot klippet med 
mønster. 

Hvilken golfbane i verden kunne du bedst lide at 
spille på? 

Pine Valley, New Jersey, USA. Den er teknisk svær og 
meget flot med skov. Og så har jeg været så heldig, at 
jeg har hjulpet med at passe banen – en helt unik ople-
velse! 

Hvad er din bedst oplevelse i OEG? 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/restaurant/aabningstider-255/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/restaurant/aabningstider-255/


Da jeg i 2000 gik banen (Nord/Vest) i 72 brutto – 54 
stableford point! Og hvis ikke jeg havde været så ry-
stende/nervøs til sidst, og havde undgået bunkeren, så 
var det måske endda blevet til en runde i 70 😊😊 

 

 FØLG os på Facebook og Instagram 

Vil du også gerne følge med i diverse nyheder fra 
Odense Eventyr Golf, både fra klubben, centeret og 
medlemmerne? Så følg os på Facebook eller Insta-
gram, eller bliv medlem af vores informationsside, 
hvor der jævnligt kommer relevante opslag fra særligt 
medlemmer og udvalg.  
 

 

Facebook (hovedsiden): 

https://www.facebook.com/odenseeventyr 
 
Facebook (information siden):  

https://www.facebook.com/groups/506453592786556 
 
Instagram  

https://www.instagram.com/odenseeventyrgolf/ 
 

 

Mange dejlige september-hilsner fra 

Bestyrelsen - Hans Henrik (Formand), Steen (Næstformand), Mikael (kasserer), Kasper (Eliten), Da-
niel (Juniorer), Ove (Begynder og Kaniner), Tina (Regel), Agi (Rekruttering, Kommunikation og PR) og 
Anne (Rekruttering, ”de unge voksne” og kommunikation) 
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