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Velkommen ind i det nye år!
Vi glæder os til endnu et godt år i Odense Eventyr
Golf med forhåbentlig flere afholdte aktiviteter og
mere samvær blandt klubbens medlemmer. Vi vil i
hvert fald gøre vores for at gøre det til endnu et
aktivitetsrigt og spændende år i Danmarks bedste
golfklub!
Vi glæder os til at se jer på banen.
Æret være Harry Pape Henriksen
Vores æresmedlem og mangeårige formand Harry
Pape Henriksen er tirsdag d. 12. januar 2021 gået bort.
Æret være Harrys minde.
"Som formand siden klubbens start i 1993 har du med
ildhu og professionel forretningssans udviklet og
udvidet klubben til at være en af Danmarks største og
mest veldrevne golfklubber".
(Artikel om Harry og Ruth ved æresmedlemsoverrækkelsen i
2014)
EventyrUgen 2021
Vi er glade for at se, at så mange allerede har tilmeldt
sig til EventyrUgen 2021!
Vi ser frem til 5 dage med fantastisk golf og superglade
deltagere. Som altid spiller vi i uge 28 den 12. juli til 17.
juli på vores fantastiske bane i Odense.
Vil du også være med? Tilmelding via GolfBox!

Har du styr på de nye handicapregler?
I efteråret udgav Golf.dk et podcast afsnit om det nye
handicapsystem og hvad det betyder for dig.
Ved at følge linket kan du høre – eller genhøre
afsnittet om, hvis du stadig er lidt i tvivl om, hvordan
systemet er skruet sammen og hvordan det kommer til
at påvirke dit handicap.:
https://www.golf.dk/nyhed/nu-har-du-f%C3%A5etdit-nye-handicap-forst%C3%A5-systemet-bag
HUSK at du altid kan spørge regeludvalget * hvis du
har spørgsmål til handicap og reglerne på banen.

Turneringer
Turneringskalenderen for 2021 er lige på trapperne.
Hold øje med hjemmesiden!
Vi har besluttet at udskyde åbningsturneringen til maj
måned i håb om at vi på det tidspunkt er fri for Covid19 restriktioner.

COVID-19
Vi følger fortsat regeringens, sundhedsmyndighederne,
DGU’s og Centerets corona restriktioner, men satser
naturligvis på, at vi så snart det er muligt igen, kan
invitere til en masse gode, hyggelige, sociale og sjove
arrangementer i klubben!

Medlemstal
FLOT stigning i medlemstallet det seneste år:

1522

Januar 2020:
1412 medlemmer
Januar 2021:
1522 medlemmer
Dejligt at vi fortsat tiltrækker nye golfspillere til vores
skønne klub! Hjerteligt velkommen til alle de nye
ansigter.

Greenkeeper information
Der vil blive udskiftet gelænder på terrassen mod Vest,
så det står klar til den kommende udesæson.
Udskiftningen vil bevirke bedre udsyn til banerne, da
det skiftes ud til glas – så glæd jer!

Restauranten
Vi ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår!
Desværre er det i skrivende stund uvist, hvornår vi får
lov at åbne restauranten. Men vi er klar, så snart der
bliver mulighed for det, og med de restriktioner der til
den tid må komme.
Vi har desværre måttet sige farvel til et par af vores
ansatte, men Marlene som er køkkenchef, vil stadig
være her, når vi åbner op.
Der er blevet ordnet gulve i Nord og Vest, og i den
kommende uge står caféen for tur, så her er fint når i
kommer og besøger os igen😊
Vi håber at 2021 viser sig fra sin bedste side, når
foråret kommer, og golfsæsonen starter.
PS. Husk at vi stadig har Take Away fra tirsdag-lørdag,
se mere på hjemmesiden eller følg med på Facebook.
De bedste hilsner
Jeanette og Jørn
Månedens portrætter:
Jane Lange (70 år) og Mogens Lange (75 år).
Medlemmer i OEG siden ”golfens dage” i foråret
2016, efter 17 års pause fra golfen. Tidligere
medlemmer i Vestfyns golfklub. Du ser dem ofte
glade, friske og smilende i klubben – sammen eller
hver for sig Jane spiller og har været i
onsdagsdamernes bestyrelse, og de har begge været
frivillige i klubben, spiller ofte og gerne med i
klubmatcher af enhver art, mandagsmix, den private
søndagsmix-gruppe og deltager i seniorklubben om
tirsdagen – så er rigtige klubgolfere, da de benytter sig
af et bredt udvalgt af klubben talrige tilbud.
Vi har stillet dem et par spørgsmål:
1. Hvordan har I tacklet corona situationen gennem
det seneste års tid?

Vi har spillet golf hele tiden, fortrinsvis med få og faste
medspillere. I den korte nedlukningsperiode i foråret
gik vi ture rundt på det flotte område omkring banerne
– det skulle alle prøve at gøre!
2. Hvordan trives I i klubben?
Vi er meget udadvendte og sociale mennesker, så vi
stortrives i OEG, da vi deltager i mange
arrangementer, og dermed møder adskillige mennesker
i klubben. Vi ville dog ønske at endnu flere
medlemmer deltog i alle de gode tilbud klubben
udbyder, så vi kunne blive endnu flere socialt aktive
spillere.
3. Har I som medlemmer nogle ønsker til
klubben/bestyrelsen?
Sekretariatet er altid meget imødekommende, banen
velplejet, restauranten velfungerende og bestyrelsen
med Hans Henrik Søllested som formand har sørget
for, at der gennem de seneste år er kommet et stort og
bredt udvalg af gode og sociale aktiviteter samt
matcher, som alle klubbens medlemmer har mulighed
for at deltage i. Vi håber at klubben vil fortsætte med
at have stort fokus på at udvikle golfklubben, og dens
sociale kultur.

Vi vil i bestyrelsen - Hans Henrik (Formand), Steen (Næstformand), Mikael (kasserer), Kasper
(Eliten), Daniel (Juniorer), Ove (Begynder og Kaniner), Tina (Regel), Agi (Rekruttering,
Kommunikation og PR) og Anne (Rekruttering og PR) ønske jer alle en dejlig vintersæson.

