NYHEDSBREV DECEMBER 2020

Klubmesterskaber i OEG er for ALLE
Uanset alder, køn, handicap, år med golferfaring …
Vi håber, at du vil være med 😊😊
Der er nedsat et nyt udvalg, som arbejder på at modernisere klubmesterskaberne i Odense Eventyr Golf.
Formålet er at gøre det mere attraktivt at deltage. For
nogle af rækkerne kigger vi f.eks. på handicapgrænser
og på muligheden for nettomesterskab, hvor der spilles
modificeret stableford.
Vi kigger også på at ændre forløbet i forhold til semifinaler og finaler, så der gives bedre tid til de indledende
runder i hulspil. Og vi vil gerne gøre det mere festligt
på finaledagen for begge spilformer.
Der følger flere informationer i de næste nyhedsbreve.
NYHED i GolfBox appen
Det er nu muligt at indberette sin score, samt godkende sin tid i GolfBox appen. Har du godkendt din
tid via appen, behøver du ikke at godkende via skærmen i klubhuset.
Rekruttering
Rekrutteringsudvalget mødtes i december måned og
lagde planer for 2021. Vi forsøger hele tiden at både
rekruttere samt fastholde vores eksisterende medlemmer, således at klubben kan fortsætte med at trives.
Der vil komme flere informationer i nyhedsbrevet i løbet af 2021.
Regeludvalget
WHS - World Handicap system
Handicapreguleringen for 2020 ophørte sidst i november måned og vi afventer nu årsreguleringen, som sker
på baggrund af det nye handicapsystem WHS.
Ønsker du at læse mere om handicapreguleringen, kan
du følge dette link
G5-samarbejdet bliver i 2021 til G6-samarbejde.
2 nye klubber er kommet med, mens Sct. Knud har
ønsket at udtræde.
Samarbejdet består herefter af
•
•
•
•
•

Barløseborg Golfklub
Blommenslyst Golfklub (ny)
Golfklubben Lillebælt (ny)
H. C. Andersen Golfklub
Midtfyns Golfklub

•

Odense Eventyr Golfklub

Prisen bliver kr. 1.000, - og antal spillerunder hos hver
klub begrænses til 10.
Kortet vil for 2021 være trykt i en ny farve ift. tidligere
år. Sammen med kortet vil der blive udleveret en lille
folder, som beskriver betingelserne for køb og anvendelse af G6-kortet.
NB: Det er ved at være sidste chance, hvis du
gerne vil give G6 kortet i julegave, da shoppen
snart lukker! Tjek åbningstiderne på hjemmesiden.
Medlemstal

1635

Her kan du løbende følge med i udviklingen af medlemstallet ved Odense Eventyr Golf. Pr. december måned har vi 1635 medlemmer!
Når vi passerer 1. januar, vil de udmeldte blive trukket
fra dette tal, hvilket naturligvis vil give et fald i medlemstallet. Vi er dog stadig langt foran medlemstallet
på samme tid sidste år, så det er meget positivt 
Begynder- og kaninudvalget
Begynderudvalg:
Møde afholdt i det nye begynderudvalg den 28. oktober.
Ny formand for udvalget er Ralph Grønnegaard
Larsen. Øvrige opgaver i udvalget og til sæson 2021
blev fordelt.
Der er aftalt GolfBox undervisning til de nye medlemmer af udvalget primo 2021.
Eliten
August Høst er blevet udtaget til herrelandsholdet
2021 – mega flot!
Herretruppen består i øvrigt af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexander Frances, Møn Golfklub
Anders Emil Ejlersen, Silkeborg Ry Golfklub
Christoffer Bring, Næstved Golfklub
Rasmus Neergaard-Petersen, Furesø Golfklub
Frederik Kjettrup, Brønderslev Golfklub
Hamish Brown, Aalborg Golf klub
Malthe Tandrup Laustsen, Brønderslev Golfklub
Sebastian Friedrichsen, The Scandinavian
Victor Sidal Svendsen, Asserbo Golf Club

Du kan læse mere om landsholdstrupperne, her:

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/landsholdstrupperne-2021-er-udtaget

Baneudvalget
Baneudvalgsmøde den 12. oktober:
Bendy vil få fremstillet følgende skilte:
- Oversigts skilt over banerne i A3-størrelse
- Henvisningsskilte til Nord - Vest og Syd
Endvidere huske skilte på 1. teested med:
•
•
•
•

Husk hele riven i bunker
Buggy og trolley - kør på stierne
Ret nedslagsmærker
Riv efter dig

•

Gå aldrig mellem green og bunker.

Skal Odense Eventyr Golf Restauranten stå for
nytårsmenuen 2020?
Støt restauranten i Odense Eventyr Golf og overvej at
købe jeres nytårsmenu hos dem i 2020.
Se den lækre nytårsmenu her:

Julehilsen fra restauranten:
Vi vil gerne sige medlemmerne tak for støtten i vores
første år tilbage på Eventyr golf. Et år der ikke blev
helt som forventet. Men vi håber på et 2021 hvor der
bliver mere plads til hygge og fælles arrangementer. Indtil den nye sæson starter, vil der stadig være
take away og menuer osv. kan ses på hjemmesiden!
Vi ønsker alle en glædelig jul og et fantastisk nytår
hvor vi håber at se jer alle i restauranten.
OBS!
Det er ikke kun lækker nytårsmad, du kan købe ved
Odense Eventyr Golf Restauranten.
Husk at du også kan bestille Juleand ud af huset, takeaway og julebuffeter til årets små julefrokoster.
Læs mere om restaurantens øvrige julemenuer her:
https://www.eventyrgolf.dk/dk/restaurant/julog-nytaar-431/

Greenkeeperne
Jo bedre ALLE medlemmer/spillere passer på vores
baner SAMT kører mest muligt på stierne, og ikke
mellem bunker og green – jo bedre bliver vores baner i
det nye år 2021. Så hermed en opfordring til allerede
nu at skifte til bærebag - inden det bliver reelt påbud!

Centeret
Teebox:
Teebox er kommet godt fra land, der er pt. købt 30
årskort til Teebox.Teebox arbejder på en masse nyheder, så der kan blive spillet en masse indendørs golf de
næste par måneder 😊😊
Ny padelbane og nye padel-tiltag
De to nye padel baner er åbnet op for booking, og
med december tilbud til Odense Eventyr Golfmedlemmer. Der arbejdes på nye tiltag, som vores to ny ansatte freelancere Nikolaj og Heidi vil stå for. Dette giver golfmedlemmerne mulighed for at prøve den mest
voksende sport i norden, og som kan spilles af alle
uanset alder. Følg med på vores nye Padel Facebook
side, Odense Eventyr Padel og på Instagram, odenseeventyrpadel.
Juleferie
Sekretariatet holder juleferie fra den 14. december
frem til den 4. januar 2021, vi gælder os til en ny spændene sæson, og glæder os til at se alle medlemmer i det
nye år.
God jul og godt nytår til jer alle,
Hilsen fra Sekretariatet

Pro-trænerne Martin & Yannick
Julen nærmer sig hastigt, og står du og mangler en gaveidé, så kunne et gavekort til træning måske være noget. Gavekortet kan naturligvis bestilles i forskellige
beløb, men kan også øremærkes et kursus, træningsforløb eller en lektion. Det kan bestilles på mail eller
pr. telefon (31131638), hvorefter du modtager det pr.
mail. Da afregningen kan klares med MobilePay, kan
det hele klares hjemmefra.
Træningsforløb i januar
I starten af det nye år starter nye træningsforløb op.
Konceptet er det samme, som vi har kørt uden for sæsonen de seneste par sæsoner: 3 deltagere pr. hold, 1 times træning i 4 uger. Ønsker du en plads på et hold,
kan du tilmelde dig pr. mail til martin@eventyrgolfakademi.dk. Se mere om tidspunkter mm. her på hjemmesiden.
Rigtig god jul til jer alle – vi glæder os til at se jer i 2021

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR FRA HELE BESTYRELSEN TIL ALLE
MEDLEMMER I ODENSE EVENTYR GOLF
Vi ser frem til et nyt år, hvor dagsordenen ikke er så meget præget af corona, hvor vi alle igen kan mødes fysisk til vores vanlige, men også nye arrangementer 
Pas godt på jer selv og hinanden, til vi ses igen!

