NYHEDSBREV MARTS 2021

Generalforsamling 2021
Hvis alt går vel, håber vi at kunne afholde
generalforsamling i Odense Eventyr Golf:
Tirsdag den 27. april 2021
Så sæt et kryds i kalenderen!
Du hører nærmere fra os, når vi ved mere ift. COVID19 situationen og forsamlingsforbuddet.

Årsmagasin 2020 ude nu!
Fik du ikke bestilt årsmagasinet til levering på din
adresse? Så kan du finde et eksemplar i shoppen eller
læse det på vores hjemmeside.
I årsmagasinet kan du læse om de forskellige aktiviteter
og begivenheder fra det corona-påvirkede 2020 samt
læse mere om klubbens klubber-i-klubben.
Uden annoncører gik det ikke!
Stor tak til ALLE vores annoncører. Vi håber
selvfølgelig, at vores trofaste (og gerne flere) annoncører
vil støtte klubben ved også at tegne annoncer til endnu
et flot Årsmagasin 2022. Kontakt gerne sekretariatet
eller redaktionen.
Sekretariat: 6565 2020 eller info@oegc.dk
Redaktion: bb@bbgrafisk.dk

Turneringer 2021
Nogle af vores spændende kommende turneringer:
•
•
•

Spar Nord Cup den 26.4.2021
– HUSK tilmeldingsfrist den 19.4.2021
Klubmesterskaber den 25.5.2021
EventyrUgen fra den 12.7-17.7.2021

Læs turneringskalenderen her:
https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turnerings
kalender-2021-er-under-udarbejdelse--266/
Vær dog opmærksom på, at den pga. COVID-19 kan
nå at ændre sig. Hold øje på hjemmesiden eller kontakt
info@oegc.dk, hvis du har tvivl eller spørgsmål.

Medlemstal
Fortsat stigning i medlemstallet. Se det nyeste tal her

1560
Sidste måned: 1522

Vinderen af ”Skaf et medlem” konkurrencen er
fundet:
Stort tillykke til Elizabeth Hanmann som har henvist
et medlem til Odense Eventyr Golf og derfor fik et lod
i vores konkurrence. Her kan du se, hvad Elizabeth
vandt dette år.
Vil du også gerne lægge et lod i puljen?
Vi gentager successen og afholder konkurrencen igen i
år. Kender du én som har meldt sig ind i OEG pga.
dig eller en som du kan lokke med ud i klubben? Så
husk at få vedkommende til at nævne dit navn ved
indmeldelse eller registrér det via dette link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgCYdr2I6xlQbkBmNbaVRcL3r1VkolO97o7DQptbNfcNdHA/vi
ewform?usp=sf_link

Begynder- og kaninudvalget
Møde er afholdt i udvalget den 17. februar.
Opgavefordeling er aftalt. Undervisning i GolfBox er
på plads.
Udvalget er klar og glæder sig til sæson 2021.

Regeludvalget
Der er nu lavet en overgang til WHS og alle scores er
blevet overført. Det betyder at de nye handicapregler
er trådt i kraft og skal bruges fremover. I kan altid gå
ind på DGU`s hjemmeside, som indeholder en masse
vigtig viden omkring det nye system.
På golfbox.dk under score kan du se dit handicap
beregnet ud fra de 8 bedste runder af de seneste 20
runder som f.eks. giver et hcp resultat på 179,1 i alt,
dette tal divideres med 8 = 22,4 dette er hermed dit
nye handicap.
Så husk at få indberettet dine scorekort så dit
spillehandicap kan blive beregnet ud fra de bedst
8 spillede runder.
Skulle man efter en runde golf komme over hcp 40 er
man ikke længere spilleberettiget på 18-huls banen,
men må spille nogle runder på 9-hulsbanen indtil man
igen kommer under hcp 40. Hvilket også betyder, at
der ikke kan spilles på 18-huls banen selv om, at du
spiller sammen med en, der er under hcp 40.
Dem som var under 36 i hcp efter gammel hcp og
kommer over 36 efter de nye hcp regler, kan IKKE
deltage i begyndertræning.
Krav til fremadrettet deltagelse i match/turneringer og
klubmesterskaber kræver at der indleveres scorekort
med følgende glidende overgang:
2021: 4 scorekort inden tilmelding
2022: 5 scorekort inden tilmelding
2023: 6 scorekort inden tilmelding
Så tidligere krav om EGA-handicap er ikke længere
gældende.
Tips til dig:
Søg gratis medlemskab i Facebookgruppen ”DGU
Golfregler”, hvor Ole Haag besvarer evt. spørgsmål,
der er bl.a. en podcast omkring det nye
handicapsystem med Nick Hüttel.

Du kan altid rette henvendelse til regeludvalget ved
spørgsmål til din hcp beregning eller andet.
Regeludvalget består af:
•
•
•
•
•

Uffe Hafstrøm
Connie Donsager Jessen
Finn Larsen
Lone Krog
Tina Gammelgaard

Skriv til tigam@icloud.com og vi vil forsøge at svare
hurtigst muligt.
Centeret
Shoppen åbner den 15. marts 2021 med mange dejlige
nye vare. Vi håber I kommer og gør en god handel og
støtter op om shoppen.
(husk at som medlem får I altid 10% i rabat)
De første 2 måneder er der kommet en del nye
medlemmer, så vi håber I tager godt imod dem og
hjælper dem med at finde sig til rette i klubben.
TeeBox og restaurant er fortsat lukket pga.
restriktioner, men Kyhn tilbyder Take Away der varmt
kan anbefales.
De nye Padelbaner har fået en virkelig flot start.
Derfor vil vi i marts måned åbne op for noget træning
for alle, der har lyst til at prøve Padelsporten. Så følg
med på https://www.eventyrpadel.dk/ eller Facebook
Odense Eventyr Padel /Instagram Odense Eventyr
Padel.
Trænerne
Book dine lektioner i GolfBox
Hen over vinteren har booking af lektioner foregået
pr. mail eller tlf., men nu er det igen muligt at booke
dine lektioner selv via GolfBox.
Nyt Cobraudstyr!
Så er det muligt at blive fittet i Odense Eventyr Golf til
nyt Cobraudstyr. Book en tid med Yannick eller
Martin i GolfBox, og prøv det nye udstyr. Det er
ligeledes muligt at låne en kølle med på en runde. Golf
er svært nok i forvejen, så der er ingen grund til at gøre
det sværere med udstyr der ikke passer dig. Vi hører
gerne fra dig på info@eventyrgolfakademi.dk
Intensivt introforløb til nye golfspillere
D. 10. - 11. april afholder vi i Odense Eventyr det
intensive kursus: Golfkørekort på en weekend. Så
kender du én der ønsker at komme i gang med
golfsporten, så se nærmere
her: https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/billeder/trae
nerne/Golfkoerekort_paa_en_weekend_2021.pdf
Greenkeeper information
Bendy beder os ALLE inderligt om at have
tålmodighed og respekt for rimfrost i banen!
I perioder med frostgrader er græsset på banerne
meget sårbart og ekstra sårbart på greens - og ønsker
vi i klubben en perfekt bane i sommerhalvåret i OEG,
så skal vi ALLE passe rigtig godt på banerne/græsset i
vinterhalvåret og især i perioderne før/under & efter
frostgrader!
Se denne lille video som beskriver “Frost og golf”:
https://youtu.be/VX2xtlJPkOE

På forhånd mange tak – banen er vores vigtigste aktiv
PS. Husk det gode humør og tilbyd gerne andre
spillere på banen at være en del af jeres bold, hvis der
opstår lange ventetider, så vi får et bedre flow på
banen!

Restauranten
Mens vi stadig venter på at få lov til at byde indenfor,
har vi pr. 2. marts igen åbnet for salgsvognen foran
køkkenet. Her kan du købe øl, vand, kaffe, pølser,
chokolade m.m. to´go´.
Derudover har vi stadig vores Take Away med mad fra
onsdag -lørdag, hvor menuen kan ses på hjemmesiden.
Der kan bestilles på selve dagen, men også meget
gerne dagen før.
Vi håber rigtig meget at vi må åbne efter påske!
Vi savner at se jer alle sammen
Månedens portræt:
Daniel Svendsen – bestyrelsesmedlem i OEG siden
2018 og formand for juniorudvalget.
Hvorfor startede du med at spille golf, og hvad er
årsagen til du stadig spiller golf?
Mine forældre startede selv med at spille golf i 80´erne.
Så jeg blev slæbt med på banen og startede selv med at
spille (Odense Golfklub) i 1990 som 10-årig.
Golfbanen blev hurtigt mit andet hjem, hvor de fleste
af døgnets lyse timer blev brugt på og omkring banen.
Den begejstring jeg dengang fandt for golfspillet, har
jeg stadig i dag (tiden til at spille golf er dog faldet
markant😊).
Hvad fik dig til at blive frivilligt
bestyrelsesmedlem, hvad er din motivationsfaktor,
og hvor længe har du været i bestyrelsen?
Det har helt sikkert været det, at klubben (igennem
årene) har givet mig så mange gode oplevelser…
særligt som junior. Derfor vil jeg gerne være med til at
sikre, at vi som klub, opretholder det store fokus vi har
på juniorarbejdet og dermed skabe grobund for, at
andre får samme fantastiske oplevelser med golfen
som jeg har haft.
Hvad synes du er det bedste ved at være medlem i
OEG?
Menneskerne! I årenes løb har jeg fået mange gode
venner og bekendte igennem klubben. Jeg har stadig
mange relationer tilbage fra min tid som junior- og
elitespiller i klubben, som jeg stadig spiller og ses med
uden for klubben.
Hvad nyder du mest ved golfspillet?
I mange år har konkurrenceelementet været det
altoverskyggende… Konkurrencen er stadig vigtig i
dag, men på en helt anden måde end tidligere. I dag er
det ”nok” (men afsindigt vigtigt😊) at få håneretten
over vennerne. Golfen har altid været et frirum, hvor
jeg har kunne ”tanke batteriet” op med ny energi.

Kort fra bestyrelsens aktuelle og ”ongoing” arbejde:
•

Forberedelse til GF og sæsonen 2021

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, Kommunikation og PR)

