NYHEDSBREV MAJ 2020

Generalforsamlingen 2020
Generalforsamlingen er afhængig af at forsamlingsforbuddet hæves til mere end 130 personer, hvorfor det fortsat
endnu ikke er muligt fastlægge en dato for dette års generalforsamling.
Vi håber på at afholdelse i august eller september måned
er et realistisk bud.
Turneringskalender
Turneringskalenderen for 2020 kan læses her:
https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turneringskalender-2020-266/
Indtil videre må vi se os nødsaget til at aflyse Ægteparsmatchen, Nielsens Open, Pinsematchen og Fredagsmatchen i maj.
Aflysningerne skyldes usikkerhed om forsamlingsforbud,
muligheder for antal gæster i restaurant samt uvished om
grænselukning.
Mandagsmix, onsdagsdamer, torsdagsherrer og tirsdagsseniorer kan starte pr. uge 20 efter gældende retningslinjer og instrukser.
Klubmesterskaber i hulspil
Som vi tidligere har skrevet ud til alle medlemmer, er der åbent for tilmelding til klubmesterskab i hulspil.
Tilmeldingsfristen er tirsdag den 19. maj kl. 12.00.
Pt. er der kun tilmeldinger nok til at gennemføre 3 rækker. - Og det er for lidt til at gennemføre turneringen. Derfor haster det med at du bliver tilmeldt.
Betingelserne for at deltage er at man har hjemmeklub i Odense Eventyr Golf og et handicap for damer på max 28 og for herrer på max 24.
Rækkeinddelingen er:
Rækker:

Hulspil:

Junior piger

Til og med 18 år

Damer

Åben række. 0 – 99 år

Midage damer

30 – 49 år

Senior damer

50 – 59 år

Veteran damer

60 – 69 år

Superveteran damer

70 – 99 år

Junior drenge

Til og med 18 år

Herrer

Åben række. 0 – 99 år

Midage herrer

30 – 49 år

Senior herrer

50– 59 år

Veteran herrer

60 – 69 år

Superveteran herrer

70 – 99 år

Man kan kun tilmelde sig 1 række.
Der skal være min. 4 spillere for at gennemføre en række.
Tilmelding kan kun ske på GolfBox: Gå ind under klubturneringer på Golfbox og find den række du vil
tilmelde dig.
Det er gratis at deltage.
Læs mere om klubmesterskaber i hulspil på dette link:https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/turneringer/klubmesterskaber/2020_-_Informationer_om_klubmesterskaber_i_hulspil.pdf
Og se turneringsbetingelserne på dette link: https://www.eventyrgolf.dk/filarkiv/turneringer/klubmesterskaber/2020_-_Klubmesterskaber_-_Almindelige_matchbetingelser_Hulspil.pdf
MANDAGS MIX – 9 hullers golf
Fra og med mandag den 18. maj er vi klar igen til at fortsætte successen fra sidste efterår med ”MANDAGSMIX”.
Vi spiller 9 huller stableford og mixer holdene fra gang til
gang, så vi alle kommer til at lære hinanden bedre at
kende. Alle slår ud fra samme tee, som vi skifter imellem
fra gang til gang. Man skriver selv sit scorekort ud til den
rigtige bane og mandagens valgte tee. Der er tilmelding
via golfbox inden søndag kl. 12 og senere på søndagen
sendes startlister ud. Der er start tider mellem kl. 16-18,
og ved tilmelding angiver man i 30 minutters intervaller,
hvilket tidsrum, der passer bedst. Maks hcp 36 og det er
gratis at deltage. Man aftaler selv inden spillet startes om
score skal indberettes og dette står i selv for. Der skal således ikke afleveres scorekort efter spillet. Vi glæder os
rigtig meget til at se så mange som muligt.
Eventyrugen
Det er med stor ærgrelse at vi må se os nødsaget til at aflyse EventyrUgen 2020. Med retningslinjerne omkring forsamlingsforbuddet og maks 50 personer, ser vi det ikke
muligt at lave EventyrUgen som vi ønsker det. Alle tilmeldte får deres penge refunderet snarest. Er du tilmeldt
får du også en selvstændig besked herom.
Vi vil i EventyrUgen-udvalget arbejde på at vi kan lave noget for medlemmerne i den uge (28), hvor vi kan overholde de gældende regler.
Foredragsrække – påtænkt nyt OEG-tiltag
Inden Corona-krisen for alvor tog fat, havde bestyrelsen
allerede planlagt følgende nedenstående foredrag, som af
gode årsager er blevet aflyst/udsat på ubestemt tid. Dog
syntes vi i bestyrelsen, at I som medlemmer skal kunne
se, hvad vi har I tankerne – og hvad der forhåbentlig
kommer på programmet igen på den anden side af ”Corona”:
”Krigskirurgi i Afghanistan”.
Foredrag med Palle Bo Hansen. Til dagligt er Palle Bo ortopædkirurg på afd. O på OUH, men derudover har han
flere gange været udsendt med Forsvaret, både ifm. ISAFmissionerne i Afghanistan og konflikten i Syrien. Palle vil
fortælle om sine oplevelser som læge under udstationeringerne i konfliktzoner.
”Oplevelser fra ALLE landets golfbaner”
Foredrag med scleroseramte Erik Kolmos. Erik fortæller
om gennemførelsen af væddemålet om at spille på alle
landets golfbaner, og de oplevelser han har fået med på
vejen.

Nyhed: OEG har oprettet et Rekrutteringsudvalg for at fokusere på tiltrækning af nye medlemmer
Udvalget har rigtig mange gode ideer, og arbejder allerede på højtryk for at nå klubbens mål med udgangen af
2021: at være 1500 medlemmer
Der vil derfor i løbet af sæsonen komme arrangementer
med fokus på netop at tiltrække nye medlemmer. Så vi
håber, at I vil være med til at støtte op om dette rekrutteringsprojekt, bla. ved selv at invitere jeres venner, familiemedlemmer eller bekendte med ud på banen.
Husk du får et lod i puljen om flotte præmier hver gang du
skaffer et nyt medlem. De heldige vinderne trækkes i december.

Rekrutteringsvideo
Gik du glip af vores nye rekrutteringsvideo, som blev præsenteret til medlemsmødet den 25. februar?
Så kan de se den her: https://youtu.be/OJGjhwT-orM eller
ved at trykke på billedet.
Regeludvalget
Regelundervisning
Banevandring for nybegyndere den 28. maj kl. 18.00 og kl.
19.00.
Kom og deltag i regelundervisning som foregår ude på banen, hvor vi vil gennemgå nogle spillesituationer og hvordan disse kan løses samt etikette på banen med udgangspunkt i bogen ’Lommeguiden’. Lommeguiden kan købes i
shoppen. I disse Coronatider kan vi højst være 9 på et
hold. Tilmelding på GolfBox efter først-til-mølle-princippet.
Vi mødes på Pay & Play banen og husk at holde afstand til
øvrige golfspillere jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Vi glæder os til at se jer.
Begynder- og kaninudvalget
BEGYNDERE:
Tirsdag den 19. maj vil vi starte med tirsdagsspil på Pay &
Play banen for begyndere.
Der vil oftest være 2 spillere med fra begynder-udvalget
som vil hjælpe med afholdelse af spillet, samt til at svare
på spørgsmål. Begynderspillere bliver opdelt i hold på 2-4
spillere.
Mødested: Pay & Play banen kl. 17.00, hver tirsdag.
KANINER:
Grundet forsamlingsforbuddet med maks. 10 personer er
det ikke muligt at lave kaninspil som vi kender det – MEN:
Book en tid på 9 huls banen i GolfBox på tirsdage i tidsrummet ca. 16.30 – 17.30 – så vil en medspiller sikkert
gerne spille sammen med dig og andre som har skrevet sig
på.
Opfordring til vores hcp-spillere – hjælp vores kaniner
med spillet og skriv jer gerne på et hold med kaniner – og
helst med 1 hcp spiller pr. hold.
Spillet foregår selvfølgelig med de regler og retningslinjer
som er gældende grundet COVID-19 – så hold afstand og
pas på hinanden.

PS: Vi har oprettet en Facebook side
Odense Eventyr Golf - begynder
En oplagt mulighed for netværk, så tilmeld dig gruppen:
https://www.facebook.com/groups/114855506520793/

Juniorer
Til trods for en langsom start på 2020-sæsonen, så er juniorerne nu i fuld gang med træningen. Martin og Yannick
har lavet et spændende program, hvor juniorerne træner
i mindre grupper, og roterer mellem forskellige stationer.
I den forbindelse er Pay & Play banen også blevet inddraget som en aktiv del af træningen, så vores juniorer (i højere grad en ”normalt”) får trænet deres færdigheder på
banen.
Givet den nuværende situation med Corona har juniorudvalget valg at aflyse Slaget om Odense 2020 (Ryder Cup
match med Odense Golfklub). Med de restriktioner vi forsat har, så bliver det meget svært at afvikle turneringen
tilfredsstillende. Der arbejdes i stedet på at finde en dag i
efteråret, hvor vi kan mødes med juniorerne fra Odense
Golfklub.
Eliten
Da alle turneringsaktiviteter for både amatører og professionelle er aflyst, er det småt med spændende nyheder
fra Eliten. Der trænes som vanligt, dog under andre omstændigheder pga. Corona krisen.
DGU har besluttet at Danmarksturneringen i 2020 bliver
reduceret til 3 kampe på neutrale baner, men det kræver
stadig, at forsamlingsforbuddet på max. 10 er hævet, når
vi når til 13. juni - hvor den første match skal spilles. For at
holde spillerne i form spilles der interne turneringer, og
der arbejdes på at arrangere en træningskamp mod et
højtrangeret hold.
Årsmagasinet 2020
Årsmagasinet er sendt ud til jeres privatadresser primo
april.
Blev du forbigået af omdeleren? Magasinet kan også afhentes i klubhuset eller ses online på dette link:
https://indd.adobe.com/view/6820268a-422c-4a5a-ba1c1d2c4abce8f6.
Golfplakat
Køb en flot golfplakat og støt dermed juniorerne/golfspirene
Plakaten er indrammet og fås i 2 størrelser:
•
•

50x70cm til kr. 495,30x40cm til kr. 395,-

For hver plakat gives der 100,- til OEG juniorafdeling
Denne unikke “KLAUSEN Denmark” plakat kan kun bestilles på webshop: www.artprintandmore.dk
Mærk dit køb “Eventyr” - Plakaterne bliver derefter leverede til afhentning i Shoppen (spar porto)
Greenkeeper information
Bendy og hans dygtige hjælpere gør alt hvad der står i deres magt, for at vores baner i år står endnu mere skarpe
og flotte, da det i den nuværende situation spilles rigtig
mange private runder.
Et stort og inderligt ønske er, at ALLE fortsat overholder
deres starttider – især også om morgenen, hvor der ikke
må spilles ud før kl. 8.00 og med 7 minutter mellem hver
bold. Greenkeeperne er fortsat udfordret af nattefrost, så

derfor er de flere dage presset ift. arbejdstiden fra kl.
6.00!
Der vil blive skiftet bolde ud på drivingrange, og blive optegnet træningsfelter på drivingrange den kommende tid.
Greenkeeperne vil også bede om at ALLE gør sig umage
for at rette ud og gøre så pænt som muligt efter sig i bunkerne (både slagsmærker og fodspor), så de ikke skal
bruge unødig tid og dermed rive bunkerne op til 4 gange
hver dag!
Restauranten
I skrivende stund nu kl. 13.00 torsdag den 14. maj, har vi
stadig ikke modtaget retningslinjer for åbning af restaurationsbranchen. Det er en virkelig træls situation, men vi
tror og håber på, at vi åbner på mandag den 18. maj, med
de restriktioner, der nu må følge med.
Alt efter hvad det betyder, kan der være ændringer i måden, I som kunder kan færdes på i lokalerne og på terrassen. Vi håber at I alle vil være behjælpelige med at overholde reglerne, for vi glæder os SÅ meget til at se jer til
hygge på terrassen eller inde i caféen �
Se vores åbningstider og menukort på www.eventyrgolf.dk/restaurant
Vi vil gerne sige TUSIND TAK til alle jer, der har støttet os i
salgsvognen og med køb af Take Away - det betyder virkelig meget for os.
På gensyn i caféen!
Jeanette og Jørn
Ny træner-elev
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Yannick Larsen er startet som PGA- trænerelev i Odense Eventyr Golf.
En del af jer kender allerede Yannick, da han i flere år har
spillet på Odense Eventyrs elitehold, og derudover har
han også undervist ved begyndertræningen igennem et
par sæsoner. Yannick er 24 år gammel, og har spillet elitegolf i 11 år – de seneste 7 år i Odense Eventyr Golf. Her
har han spillet på divisionsholdet, hvor han bl.a. var med
til at vinde bronze i 2018.
Ifølge Yannick selv, så glæder han sig til at arbejde i golfverdenen og hjælpe både kendte og nye ansigter med deres golfspil.
Facebook
Husk at ”Synes godt om” vores officielle Facebookside:
https://www.facebook.com/odenseeventyr/

Og meld dig også gerne ind i vores gruppe:
https://www.facebook.com/groups/506453592786556/

Kort fra bestyrelsens aktuelle og ”ongoing” arbejde
•
•
•
•
•
•
•

Løbende status og håndtering af Corona situationen ift. Odense Eventyr Golf
Fortsat arbejde med OEG’s Kernefortælling
Opstart af rekrutteringsudvalg
Arbejdet med opdatering/opgradering af hjemmesiden
Justeret eventkalender 2020
Forberedelser til GF
Opstart af udformning af OEG årshjul

Vi vil i bestyrelsen - Hans Henrik (Formand), Steen (Næstformand), Michael (kasserer), Kasper (Eliten), Daniel (Juniorer), Ove (Begynder og Kaniner), Tina (Regel), Agi (Rekruttering, Kommunikation
og PR) og vores ”føl” Anne (Rekruttering og PR) ønsker jer alle en solskin maj måned med en
masse golfspil på vores fine baner 

