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 Bestyrelsen har ordet – Tag din pli med på banen 

Det er altid en stor og dejlig oplevelse at spille på en 

bane, som bare er trimmet og i god stand i smukke 

omgivelser. 

Vi ved alle som medlemmer af OEG, hvad vi rigtig 

gerne vil møde, når vi skal ud på en herlig runde golf på 

én af vores baner– men kan vi egentlig hver især hjælpe 

hinanden med at få den bedste oplevelse? 

Ja bestemt – vi skal alle huske at tage vores pli med på 

banen! 

Vi ved godt alle, at vi skal rette nedslagsmærker op, rive 

i bunker, lægge hele riven i bunkeren, aldrig gå mellem 

green og bunker, undgå at lægge affald i beholdere til 

knækkede tees samt alle de andre gode etiketteregler, 

som alle med god pli efterlever. 

Vi kan da godt forstå, at enkelte måske tænker, at der 

ikke sker noget ved at gå mellem green og bunker ex. på 

Vest 6 – dét sker der vist ikke noget ved at gøre én 

enkelt gang… MEN på en god dag, er der over 150 

spillere, som ”turner” Vest 6 - og hvad sker der så??? 

Det gør også en stor forskel om banen er knastør eller 

fugtig i/efter regnvejr. Tjahh – det nemmeste er vist 

bare at lade være og ALTID følge reglerne. Både her og 

i andre situationer – gør som vi alle har lært omkring 

golfetikettereglerne, så passer vi bedst muligt på vores 

baner. 

Lad os derfor alle hjælpe til med, at vi hver dag kommer 

til en indbydende bane – de smukke omgivelser har vi jo 

i forvejen. Egentlig ret enkelt. Vi ønsker en rigtig god 

klubkultur i OEG, og vi skal alle bidrage. 

Vi ser desværre alle at spille- og etikette regler bliver 

”bøjet”, og det kan være svært lige i nuet at reagere, for 

hvad nu hvis det bliver opfattet forkert… 

SÅ lad os få en endnu bedre kultur i vores golfklub, 

hvor det er ” helt i orden” at gøre opmærksom på, at 

reglerne gælder for os alle  - og hvis vi lige skulle 

komme til at glemme det, at vi så minder hinanden om 

det i en god tone ex. ”du glemte vist lige…” – ”tror det 

er bedst du gør sådan….” – ”må jeg foreslå…” 

Kort sagt - ”Gør det i klubben og på banen, som 

du/vi selv forventer af andre” 

Så tag din pli med på banen – af hjertet tak  

 

 

 Klubturneringer 

Åbningsturneringen er afviklet den 16. maj, med det 

højest mulige antal deltagere, 144. 

Den næste klubturnering er Nielsens Open den 6. juni. 

Nielsens plejer at have særskilte præmier til damerne, så 

der er god grund til at spille med. Tilmelding senest 

fredag den 4. juni kl. 10 på dette 

link: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2748105 

Ægteteparturneringerne startede den 21. maj.  Næste 

gang spilles den 25. juni- 

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

2748112 

 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2748105


 

 

 

Fredagsmatcherne starter den 11. juni. 

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

2748108 

EventyrUgen – Frivillige hjælpere søges  

EventyrUgen skal bruge hjælpere til alle dage. 

Vi har lavet en lille tilmeldingsmatch i GolfBox, hvor 

man kan angive hvilke dage og hvilke tidspunkter, man 

har mulighed for at hjælpe. 

Alle hjælpere får polo udleveret og får forplejning, der 

passer til det tidspunkt man er på vagt. Hver en lille 

hjælp er kærkommen  

Tilmeld dig på dette 

link: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2906300 

 

  Juniorer – ”Slaget om Odense” 

 Nu varer det ikke længe inden det går løs med "Slaget 

om Odense", som er den årlige turnering hvor vores 

juniorer spiller mod Odense Golfklub i Ryder Cup 

format, den 4.-6. juni  

Holdet er sat, og vi er total klar til tre sjove dage med 

golf  

I forbindelse med turneringen samler vi penge ind til 

juniorafdelingen i Eventyr Golf. Derfor har alle, fra helt 

ned til 5 kr., mulighed for at blive pointsponsor. Kort 

fortalt går det ud på, at man kan donere X- kr. pr. point 

vores juniorer vinder (der spilles i alt om 24 point - 

sidste gang vi spillede fik vores hold 12½ point). 

Klik på linket nedenfor for at se nærmere   

https://www.eventyrgolf.dk/.../junior.../pointsponso
r-336/ 

 

  Medlemstal 

Fortsat stigning i medlemstallet. Se det nyeste tal her 
 

 

Sidste måned: 1560 

 

 

 Nyt ansigt i shoppen 

 
Vi byder Cecilia Dybmose Frank Madsen velkommen 
som ny kontorelev i centeret de kommende 2 år. Tag 
pænt imod hende. 

 

 

 

 
 

  
Nem Golfbox App – lær at bruge den! 

 
Vi opfordrer dig til at lære at anvende og bestille samt 
bekræfte din tid via Golfbox App’en – det er meget 
nemt, du sparer tid, og så er det 100 % corona sikkert  
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 HUSK at tilmelde dit kontingent til 

betalingsservice! 

Tilmeld venligst gerne din kontingentbetaling til 
Betalingsservice – det gør det meget lettere for dig og 
for os i forhold til prisjusteringer, for sent indbetaling 
samt rykkere.  

På forhånd mange tak. 

 

 

Begynderudvalget 

Hcp spillere op til 48 må gå ud på 18 hulsbanen 

sammen med en hcp-spiller på 36 eller under.  

Ligger du i hcp. 40 eller under må du altid gå ud på 18 

hulsbanen!  

Ved uklarheder så henvend dig til shoppen eller 

regeludvalget (Tina Gammelgaard, tigam@icloud.com - 

og få kvalificeret hjælp/vejledning. 

 

Næste banevandring den 17. juni – tilmelding i golfbox. 

Vi mangler en der har lyst til at videreformidle regler og 

gå banevandring x 3-4 årligt – så har det din interesse så 

kontakt Tina Gammelgaard (tigam@icloud.com) 

 

 

 Centeret 

Der var 110 tilmeldte til Golfens dag, hvor 
konverteringsraten efterfølgende har været 30% af de 

fremmødte. Flot, flot, flot   . Så skal vi bare alle sikre 
os,at vi tager super godt imod alle de nye medlemmer så 
de ”forelsker” sig fuldstændigt i sporten og forbliver 
medlemmer på sigt - som alle vi andre er blevet 
afhængige! 

Der sættes nye lækre ”vandfaldsbruse”- amaturer op i 
baderummene – så glæd jer til at omklædningsrummene 
åbnes, når vi igen får muligheden. Mere information 
følger.   

 

    

 

 
 

 

 Baneudvalget 

Flere udefra kommende spillere, har givet udtryk for at 
vi pt. Har en af ”Danmarks flotteste baner” i forhold til 
teesteder, fairways og greens – så dejligt med denne ros 
og anerkendelse – som går til greenkeeperne og til alle 
jer som medlemmer/spillere. Så nyd banen og pas 
fortsat godt på den som altid - samt husk god golf 
konduite og det gode humør/den gode tone på banen/i 
klubben  

 

 

 
 

 Restauranten  
 
Vi er super glade for at åbne op og komme i gang igen 

med at servicere jer som medlemmer   

Men vi har en hel del ”ærgerlige” udfordringer med at 
alle medlemmerne har og fremviser et coronapas i 
restauranten, som er max. 72 timer. 

Så hermed en venlig og respektfuld opfordring til at 
have dit coronapas klar, gerne ved et screenshot på 
mobilen inden du træder ind i restauranten. 

Og husk at have mundbind på, når du står op inde i 
restauranten - så passer vi godt på hinanden og det hele 
glider meget mere glat for alle. 

 



 

 

Et supplerende ønske: Husk at sætte møbler og hynder 
tilbage udenfor på terrassen, hvor du har taget dem - så 
hynderne ikke bliver våde i dette dejlige danske 

sommervejr   

 
 

 Månedens portræt – ”Kanin” Trine Torfing 

Hvilke 3 fordele oplever du ved at spille golf i 

OEG? 

For mig betyder det meget at klubben er tæt på min 

bopæl – jeg har ca. 7 minutter til klubben.  

Der skal meget gerne være et rart og positivt miljø i 

klubben, hvor man som nybegynder bliver “taget godt i 

mod” og hjulpet på vej i fantastiske træningsfaciliteter 

og med tålmodige trænere. Det er også vigtigt for mig, 

at der er udviklingsmuligheder træningsmæssigt samt 

mulighed for gode sociale relationer i et dejligt og rart 

klubhus med super faciliteter samt restaurant. 

Hvor ser du stadig rum til mulige forbedringer i 

OEG? 

Jeg kunne godt tænkte mig, at klubben fik et samarbejde 

med fysioterapeuter med golfforstand/indblik, således 

at det blev muligt med fysisk golfrelateret træning, 

hvilket også kunne styrke vores elite spillere, junior samt 

måske afhjælpe/forbygge skader hos os ældre. 

Redaktionen kan nu fortælle at dette netop er blevet 

etableret af centeret  

Hvad har været mit bedste golfslag? 

Mit bedste golfslag var i efteråret på hul 2 på Syd-

sløjfen, hvor jeg kom i hul på 2 slag, og hvor 2. slaget 

var et ca. 16 m lagt put! WAUW - en vild følelse som 

kanin  

 

 

Kort fra bestyrelsens aktuelle og ”ongoing” arbejde: 

 

Forberedelse til GF - vi regner med at det kan blive i august eller september, EventyrUgen, 
diverse matcher/aktiviteter, udvalgsarbejde mv. 

 

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

 


