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 Bestyrelsen har ordet – Generalforsamling tirsdag den 7. 
september  

Vi håber på at se rigtig mange af jer til årets 

generalforsamling, da vi ønsker at skabe en klub for alle. Vi vil 

gerne have viden om ”rigets tilstand” bredt ud samt indgå i en 

åben og konstruktiv dialog om klubbens nutid og fremtid – så 

vi foretager os de rette valg og prioriteringer til fordel for flest 

mulige medlemmer  

Mere information følger! 

 

 

 Klubturneringer 

I den kommende tid er der Fredagsmatch den 13. august og 

den 10. september. Ægteparturneringerne slutter med finale 

den 3. september. 

Klubmesterskaber i slagspil spilles den 28.-29. august. 

Tilmeldingen lukker den 24. august. Mere info 

på https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/klubmest

erskaber/oversigt-over-klubmesterskaber-435/ 

Den 29. august vil der være Congratulationsturnering med 2 x 

9 huller Scramble. Tilmeldingen er åben på 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2748118 

 

 

 

  Medlemstal 

Fortsat stigning i medlemstallet. Se det nyeste tal her 
 

 

Sidste måned: 1692 

 

 

 Regeludvalget 

EKSTRA REGELUNDERVISNING/BANEVANDRING! 

Regelundervisning/banevandring tilbydes nu tirsdag den 31. 

august kl. 19.00, hvor Lone Krog og Uffe Hafstrøm vil tage imod 

jer. Tilmelding sker via golfbox. Vi mødes ved flagstængerne på 

pay and play banen.  

Vi glæder os til at se jer   

 

 

 

  
Kæmpe stort tillykke til vores egen August Thor Høst – 
EM guldvinder  

Læs denne fine artikel fra Ugeavisen med portræt af August 
samt fra hyldestdagen i OEG 

(Foto: Hasse Frimodt, Ugeavisen og August T. Høst) 

https://ugeavisen.dk/ugeavisenodense/artikel/golf-succes-em-
guldvinder-blev-hyldet-p%C3%A5-sin-hjemmebane 
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 Eliten 

Søndag den 22. august spiller 1. holdet mod Hillerød i 

Danmarksturneringen. Det er den sidste puljekamp, og 

afhængig af resultaterne fra d. 21 august, skal der enten spilles 

om overlevelse i Elite Divisionen eller muligheden for at nå 

medaljespillet. Uanset hvad er der meget på spil, så kom og 

bak op om spillerne, og se flot golf fra Peter Launer Bæk, 

August Thor Høst og de andre spillere. Det gør en forskel!  

Vi mødes i restauranten kl. 12.15. 

Programmet er: 

12.15 – Vi mødes i restauranten 

12.30 – Holdkaptajn og et par af spillerne kommer og 
fortæller lidt om dagen og svarer på spørgsmål. Deltagerne 
inddeles i grupper som skal følge de 6 singlematches. 

13.00 (ca) Singlerne slår ud efter tur. 

Det er gratis at deltage.  

Har du gæster med som ikke har medlemsnummer er de 
også meget velkomne. Skriv venligst deres navne i 
kommentarfeltet, ved tilmelding. 

Spillerne er i gang allerede fra morgenstunden med 
foursomes, der er alle naturligvis også velkomne.  

Vi håber at se mange jer! 

Tilmeling via linket: 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3075000 

 

 

 

 
 

 Restauranten  
 
Vi glæder os over en dejlig sommer, næsten uden Corona 

restriktioner. Men, man skal stadig kunne fremvise 

vaccinationsattest eller gyldig coronatest, hvis man vil sidde 

INDE i restauranten. 

Og så er vi, ligesom mange af vores kollegaer, ramt af 

personalemangel. Desværre har 2 af vores ellers trofaste 

køkkenmedhjælpere valgt at sige op, til fordel for et arbejde 

uden aftenvagter. 

Så vi er presset, da vi ikke umiddelbart kan finde afløsere til 

disse stillinger. 

Det vil desværre kunne medføre længere ventetid for jer på 

nogen dage, men vi håber på jeres forståelse - køkkenet 

arbejder så hurtigt de kan! 

 

 

Kort fra bestyrelsens aktuelle og ”ongoing” arbejde: 

Generalforsamling, Frivillighedsdag, Shortgamebane, diverse udvalgsarbejde, matcher/turneringer mv. 

Bestyrelsen - Hans Henrik (formand), Ove (Næstformand), Steen (sekretær), Mikael (kasserer), Kasper 
(eliten), Daniel (juniorer), Tina (regel), Agi (rekruttering/fastholdelse og kommunikation)  

 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3075000

