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 Generalforsamlingen 2020 
SÅ kan vi endelig tillade os at invitere jer til 
generalforsamling i Odense Eventyr Golf, nu da 
COVID19 restriktionerne er løsnet op.  

Generalforsamlingen vil blive afholdt: 
Mandag den 31. august 2020 kl. 19.00  
 
Indbydelse bliver sendt ud via GolfBox.  
Vi glæder os til at se jer! 

 

  
 

 Turneringer 
Turneringskalenderen for 2020 kan læses HER  

Blandt andet opdateret med åbningsturneringen, som 
bliver afholdt søndag den 9. august 2020.   

 
 

 

 Eventyrmatcherne erstatter Eventyrugen i år! 
Vi har desværre måtte aflyse Eventyrugen i år, men er 
glade for, at vi i stedet har kunne erstatte det med et 
nyt koncept: Eventyrmatcherne.  

Eventyrmatcherne bliver afholdt i uge 28 og består af 
en række sjove turneringer, som du kan læse mere om 
samt tilmelde dig til HER 
 
SØGER: Frivillige til uge 28  
Vi søger frivillige til at hjælpe til ved Eventyrmatcherne 
i uge 28. Kontakt arrangørerne på 
eventyrugen@eventyr.dk for registrering samt yderligere 
info om tidspunkter og opgaver.  

  Medlemstal  
Vi har i 2020 budt velkommen til adskillige nye 
medlemmer og kan nu stolt berette, at vi pt. er oppe på 
1529 medlemmer pr. juni måned 2020! 

Vidste du at vi I Odense Eventyr Golf har medlemmer 
i alderen 3 til 90 år 😊  

Et stort og hjerteligt velkommen til alle de nye! 

 

 

 
 

 Dresscode 
HUSK, at selvom det kan være fristende at smide 
noget af tøjet i det gode sommervejr, så bør alle i 
OEG fortsat følge den gældende dresscode, som kan 
ses her på billedet.  

Dette betyder blandt andet: 
 
- Ingen sandaler, klipklapper eller lign.  
- Ingen badetøj, herunder badeshort eller bikini 
- Ingen bar overkrop/mave 
- Ingen arbejdstøj 

På forhånd, mange tak for at overholde dette! 

  Regeludvalget 
For at du kan blive frigivet kræver det en form for 
regelundervisning, herunder banevandring eller 

1529 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/turneringskalender-2020-266/
https://www.eventyrgolf.dk/dk/turnering/eventyrmatcher-i-uge-28-423/?fbclid=IwAR30Lzo1yhgYwNuPPdepCviEYrIaLnTnvJODqo1KbPULX115Ky_O5RmuoOo
mailto:eventyrugen@eventyr.dk


 

 

 

 
 

regelundervisning på hold, samt beståelse af 
regelprøven.  

Du kan tage regelprøven på dette link: 
https://www.golf.dk/regelproeve 

Du kan også læse om golfreglerne i bogen 
”Lommeguiden”, som begyndere får udleveret ved 
indmeldelse, og som i øvrigt kan købes i shoppen.  

Næste banevandring er den 2. juli 2020 og den 16. juli 
2020 kl. 17.00-18.30. Hold godt øje med GolfBox, 
hvor du vil kunne tilmelde dig.   

 
 

 Juniorer 
Foruden træningen, så er der endelig åbnet op for 
juniorturneringerne igen. Klubben stiller med 7 spillere 
til D-tour i Aabenraa i den kommende weekend. 

Lørdag d. 27/6 arrangerer juniorafdelingen 
sommerafslutningsmatch. Spirerne spiller "stjerne 
hcp." og har puttekonkurrence, mens de øvrige 
juniorer spiller på P&P og 9 huls banen. Link til 
tilmelding vil blive lagt på Facebook gruppen "Odense 
Eventyr Golf junior" i løbet af uge 25. 

I uge 32 vil der være tre dage med "Sjov sommer golf", 
hvor både vores egne juniorer og ikke-medlemmer er 
velkomne. Det bliver tre dage spækket med golf og leg. 
Inden tilmeldingen åbnes afventer vi tilbagemelding 
fra Odense Kommune på ansøgning om støtte. Når 
dette er på plads, kan det endelige program 
færdiggøres. 

DGU har åbnet op for, at vi må starte med 
træffællesskaberne igen (nyt initiativ som i høj grad er 
henvendt til nye og de mindre juniorer). Der er ved at 
blive fundet en løsning på, hvor og hvornår vi kan 
afholde det første. Foruden Eventyr Golf så er GN, 
HC Andersen, Svendborg og Odense Golfklub med i 
træffællesskabet på Fyn. 

 

 

 Eliten 
Danmarksturneringen 2020 blev skudt i gang i den 
forgangne weekend – en turnering der i år afvikles i 
reduceret form med blot 3 spillerunder mod vanligvis 
6. Vores 1.hold stod lørdag overfor Søllerød og det 
blev til et klart nederlag på 15-3 på en dag, hvor 
Søllerød bare var bedre, især omkring og på greenen. 
Søndag var modstanderen de forsvarende mestre fra 
Kokkedal som ligeledes havde tabt deres første kamp 
15-3. Efter four somes om formiddagen var stillingen 
3-3, men med sejr i 4 af 6 singler om eftermiddagen 
blev det til en flot sejr til Odense Eventyr Golf på 11-
7. En meget vigtig sejr, som betyder at vi igen spiller 
Santander division i 2021 idet Søllerød vandt over 
Smørum, og Kokkedal dermed ikke kan undgå 
nedrykning. Sidste runde spilles 15/8. 

2. holdet leverede i weekenden 2 sikre sejre. Lørdag gik 
det ud over Faaborg som blev besejret 10-2, og søndag 
var det Langesø, som blev slået med 9-3. Dermed er 
holdet, allerede inden sidste runde, sikret deltagelse i 
oprykningsspillet, og håbet om hurtig tilbagevenden til 
2. division lever.  

Derudover kan det tilføjes at vores højest rangerede 
spiller, Peter Launer Bæk, i skrivende stund er placeret 
på en 23. plads på Race to Europe, top-5 på ranglisten 
kan indløse kort til Challenge Touren 2021. 

 
 

 Rekrutteringsudvalget 
I rekrutteringsudvalget arbejdes der fortsat aktivt på at 
rekruttere nye medlemmer til Odense Eventyr Golf.  
Seneste tiltag har været en 2 måneders gratis intro- 
periode, som mange har benyttet sig af, hvilket vi er 
rigtig glade for. Vores rekrutteringsvideo, som kom på 
Facebook i midten af maj, har fået en masse positiv 

https://www.golf.dk/regelproeve


 

 

opmærksomhed og omtale, samt mange likes, 
kommentarer og delinger – helt fantastisk!  

Vinderen af lodtrækningen har fået privat besked i Messenger  

 

 Eventyr Golfakademi 
Så er det blevet sommer, og det betyder, at ferie og 
sommerkurserne i Odense Eventyr nærmer sig.  

Vi afholder vanen tro en række kurser i ugerne 27, 30 
og 31. Kurserne tager halvanden time og har 
forskellige temaer i kort- som langt spil. Der kan 
maksimum være 6 deltagere pr. kursus. En enkelt 
undtagelse er banetræningen, hvor der maksimum kan 
deltage 4. Prisen er 250,- for hvert af kurserne, og 
deltager du i 3 kurser får du en lektion med i købet.  
 
Du kan se mere om kurserne via hjemmesiden HER  
Kurserne bookes via GolfBox HER 
 
Giver bookingen på GolfBox problemer, eller du har 
andre spørgsmål, så kontakt os på: 
info@eventyrgolfakademi.dk eller tlf. 31 13 16 38. 

Vi holder ferie i uge 28 og 29, men resten af 
sommeren vil det, udover diverse kurser, også være 
muligt at booke individuelle træningslektioner.  

Rigtig god sommer! 
Yannick og Martin 

 

 

 Greenkeeper information 
Tag udelukkende bolden op med flagstangen! De nye 
flagstænger er beregnet til netop dette. Hvis du bruger 
putteren eller fingrene, så ødelægger du hulkanterne. 

Vi opfordrer igen inderligt ALLE til at rive efter sig i 
bunkerne – MANGE TAK 😊 

Ellers glæder vi os over regnen – banerne trænger. 

 

 
 

 MÅNEDENS PORTRÆT 

 

Martin Holm Larsson 

Mange i OEG kender nok allerede til Martin, der 

næsten hver dag er til at finde ude i klubben, enten i 

gang med at undervise begynderholdene, give private 

undervisningstimer eller finde det rette udstyr til 

medlemmerne i shoppen. Martin er nemlig klubbens 

protræner, og har været det siden 2007.  

Martin bor i Ravnebjerg med sin hustru Gry og 3 børn 

(Nete, Mira og Tore). Når der inviteres til 

familiemiddage i familien Larsson, hænder det at 

snakken falder på golf og træning. Martin har nemlig 2 

brødre der ligeledes er golftrænere: Thomas der er 

landstræner og Lars der underviser på Idrætsskolerne i 

Ikast.  

 

Vi har stillet Martin 3 portræt-spørgsmål: 

Hvornår og hvorfor valgte du at spille golf? 

Jeg startede i 1991 (10 år gammel) med at spille golf. 

At jeg kom i gang med golf, skyldtes i første omgang at 

mine forældres sommerhus ligger placeret lige op til 

golfbanen Hvide Klit i Nordjylland. Et sommerhus vi 

holdt de fleste af vores ferieuger i, og med skolelærere 

til forældre blev det til en del. Vores feriehobby, at 

finde golfbolde, blev udskiftet med selve golfspillet, da 

min storebror og jeg byttede de brugte bolde for 

udstyr ved den lokale pro. Når det så blev et 

længerevarende forhold med golfsporten, skyldtes det 

flere ting. Jeg har altid nydt at træne og optimere på 

teknik og spil. Konkurrencen har også været et vigtigt 

element – både mod banen, sig selv og mod andre.  

https://www.eventyrgolf.dk/dk/eventyr-golfakademi/sommerkurser-2020-370/
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Guide/GroupLesson/f41620c8-e79a-4fc0-8817-efd0d9d2538e?resource=1c85e45e-1a2a-4725-ac4f-587c53bd8067
mailto:info@eventyrgolfakademi.dk


 

 

Hvad er det sværeste ved at undervise i golf? 

Det er ikke at miste besindelsen, når jeg gentager det 

samme for 3. gang… nej spøg til side😉 Det må være, 

at vi alle er forskellige i forhold til fysik, erfaringer og 

den grundforståelse af golfspillet (og svinget) vi har. 

Og den forskellighed skal trænerens løsninger gerne 

imødekomme. 

Hvis du kun måtte spille med ét jern/kølle, hvad 

ville du så vælge?  

Tænker det må blive et 6 jern, hvis jeg skal spille en 

18-huls bane. Her vil jeg føle mig bedst dækket ind i 

forhold til både længde og de udfordringer jeg møder 

på og omkring greens. 

 

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 vores ”føl” Anne (Rekruttering, Kommunikation og PR) ønske jer alle en 

dejlig sommer med rigtig godt golfspil på vores fine baner   


