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 Bestyrelsen har ordet 

DU kan være med til at gøre en forskel i Sanderum! 

Odense Kommune har afsat penge til at gøre Sanderum 

by et mere attraktivt sted at bo. Jeg har valgt at være 

med i styregruppen (partnerskabet), fordi jeg tror at vi 

kan som golfklub, kan være med til at gøre en forskel 

for Sanderum. Det er vores håb at du som medlem vil 

hjælpe med inputs via linket nedenfor. Alle forslag er 

velkomne og det gør ikke spor, hvis de på en eller anden 

måde involverer vores dejlige golfklub. Du kan dele 

dine inputs på dette link: www.odense.dk/sanderum 

 

Formanden - Hans Henrik Søllested 

 

 

 Turneringer 
 

Mandag den 26. april starter SPAR NORD CUP 2021 
op, som er en spændende hulturnering for medlemmer 
af OEG i både single- og mixed foursome rækker. 
Tilmelding via hyperlink her senest den 19. april kl. 8.00: 
Spar Nord Cup (eventyrgolf.dk) 
 
Årets Åbningsturnering Pro/AM stableford med 
klubben som sponsor afholdes søndag den 16. maj. 
Tilmelding dig via hyperlink: 
Åbningsturnering - (eventyrgolf.dk)  
 
Status på tilmeldte til EventyrUgen: 
Single 75 spillere og 86 par. 
 
OBS! Tilmelding til Klubmesterskaber i hulspil åbner 
19. april. 

 

 STØT klubbens juniorer 

Brug Nybolig Odense – Thomsen, Demirhan & 
Led til dit næste hussalg – så støtter du klubbens 
juniorer med 2000 kr. 

Husk blot at nævne formålet. 

 

 Begynder- og kaninudvalget 

Grundet forsamlingsforbuddet er opstart af tirsdags spil 

ændret til 11. maj. 

Tilmelding til tirsdagsspil senest mandage kl. 19.00 på 

GolfBox. 

   
Medlemstal 

Fortsat flot stigning i medlemstallet. Det nyeste tal er: 
 

 

Sidste måned: 1560 

1610 

http://www.odense.dk/sanderum
https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turneringskalender-2021-ret-til-aendringer-forbeholdes--266/?turnering=10
https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turneringskalender-2021-ret-til-aendringer-forbeholdes--266/?turnering=7


 

 Baneudvalget 

Nyt skilt opstillet på vejen fra drivingrange ud for 

shoppen, som viser vej til faciliteterne. Skiltene er en 

hjælp til nye spillere samt gæster til Odense Eventyr 

Golf. 

Endvidere nyt skilt som viser vej til Nord 4 og Vest 7. 

Flotte og neutrale skilte som ikke skæmmer i 

landskabet. 

Vilde sommerblomster er sået ved Nord 1 og 6 – så I 

kan nyde dem fra maj måned til september. 

 

 

 

 
 

 Regeludvalget 

 

Banevandring for nybegyndere torsdag den 15. april kl. 

16.30. Vi mødes ved Pay & Play banen. 

Tilmelding skal ske via GolfBox.  

Vi glæder os til at se jer. 

 

 
 

 Restauranten  
 
Vi kan næsten ikke vente, og glæder os virkelig til vi må 

åbne  
 
Den 21. april: Vi må åbne for udendørs OG indendørs 
servering. Udenfor kræves hverken coronapas eller 
mundbind, og man må være 50 pers. sammen, så det 
giver gode muligheder på den store terrasse. Der skal 
dog stadig være 1 meter mellem hvert selskab udenfor. 
Så vær obs på, at der ikke sættes stole for bordender 
osv. 
 
Indendørs skal der være en BORDRESERVATION.  
Så husk at bestille bord før du går ud på banen, eller når 
du ellers har lyst til at sidde inde. 
Man må være maks. 10 personer i en forsamling inde i 
lokalerne, og der skal være 1 meter mellem hvert 
selskab, så der skal fremvises en negativ coronatest, og 
der skal bæres mundbind, når man står/går i lokalet. 
 
I skrivende stund er det de regler vi kender, men hold 
øje med vores opslag. 
 
VI HÅBER ALLE MEDLEMMER VIL GØRE SIT 
TIL AT OVERHOLDE DE RESTRIKTIONER DER 
OPLYSES OM, SÅ VI IKKE SKAL "LEGE POLITI" 
OVERFOR JER! 
 
Vedr. VIP kort: 
Kortet fortsætter i 2021. Det giver rabat på varer der 
nydes i restauranten, men IKKE på vores ”take away” 
menuer. 
Har du endnu ikke et kort, kan det erhverves ved 
henvendelse til Jørn eller Jeanette.  
Der skal indsættes min. kr. 1000,00 ved oprettelse, 
efterfølgende min. kr. 500,00. 
 

 

  

Månedens profil: Geert Mørk 

Jeg startede med golf i 2005 i Blommenslyst, da jeg 

boede kun 1 km fra banen. Her spillede jeg i 6 år inden 

flytning og nyt job satte golfen på pause indtil 2018, 

hvor jeg så meldte mig ind i OEG. Jeg har tidligere 

spillet turneringer og været på en del kurser. Har spillet 

baner i Spanien, Tyskland og Sverige. Heldigvis er min 

hustru også begyndt at spille i OEG, og vi har meget 

fornøjelse af spillet - både sammen og hver for sig.  

Det seneste år har jeg været medlem af 



 rekrutteringsudvalget i OEG. 

Vi har stillet Geert 3 spørgsmål som medlem. 

Hvilke 3 fordele oplever du ved at spille golf i 

OEG?  

Vi har kun 5 minutters kørsel til banen. 

Super velholdte baner og dejlige forhold med klubhus, 

restaurant og træningsfaciliteter. 

Super gode trænere og altid imødekommende personale 

og bestyrelsesmedlemmer. 

Hvor ser du stadig rum til mulige forbedringer i 

OEG?  

Vi kunne alle sammen hjælpe hinanden med at forbedre 

OEG ved f.eks. at sætte kurve på plads efter brug på 

drivingrange og undlade at smide cigaretskodder og 

andet affald på banen  

Hvad har været mit bedste golfslag? 

Jeg har lavet en Eagle til en Pro-Am turnering på Samsø 

på et par-4 hul. Mit førsteslag havnede i bunker og 

herfra lykkedes det at slå bolden i hul  

   

Kort fra bestyrelsens aktuelle og ”ongoing” arbejde: 

Generalformsamlingen udskydes indtil det bliver muligt i forhold til corona restriktioner og 
forsamlingstallet. Vi vil melde ud, så snart det bliver muligt, og mindst 14 dage før efter gældende 
vedtægter. Og så er vi gået i fuld gang med planlægning af årets turneringer, match’er og andre 
aktiviteter. 

Bestyrelsen - Hans Henrik (Formand), Steen (Næstformand), Mikael (kasserer), Kasper (Eliten), 
Daniel (Juniorer), Ove (Begynder og Kaniner), Tina (Regel), Agi (Rekruttering, Kommunikation og PR)  

 


