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Filosofgangen 20 • 5000 Odense C • Telefon 70 22 12 35 • lilienhoff.dk

Fordi du trods 
alt ikke kan 

bo på golfbanen
Lilienhoff er Danmarks eneste landsdækkende liebhavermægler. 

Vores speciale er at formidle eksklusive boliger til købere, som ikke 

vil nøjes med hvad som helst. Vi har rødder på Fyn og har netop 

slået dørene op til vores nye domicil på Filosofgangen i Odense C. 

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uforpligtende 

snak om, hvad vi kan gøre for dig som køber eller sælger.

Lilienhoff_golfannonce_211x281_v2.indd   1 20/01/14   12.37



Andersen Wood ApS · Ørbækvej 893 B · 5863 Ferritslev · www.andersenwood.com · Tlf.: +45 3213 0222 · info@andersenwood.com

Fynsk håndværk
i udvalgte træsorter

Hos Andersen Wood håndplukker vi hvert træstykke 
ud fra dets naturlige linjer.  Vi arbejder i de �este 

træsorter, som f.eks. eg, ask, pitch pine og douglas.

Andersen Wood producerer massive brædder op til
40 cm i bredden samt fodpaneler og trappetrin. 

Vi producerer også massive bordplader og langborde
i specialmål samt gedigne terrassegulve, hegn,

låger og led.
 

Andersen Wood sørger altid for en god rådgivning 
og sparring omkring valg af egnet træsort.



Formanden har 
ordet...
Lige her før vores ordinære generalforsamling 
den 22. april vil jeg gerne komme med nogle 
kommentarer om året, der gik samt tanker og 
ideer for 2014.

Året 2013 var jo jubilæums året, som 
blev fejret hen over hele året og kul-
minerede i en stor jubilæumsmatch 
og fest den 12. oktober (beskrives 
andet sted i dette magasin).
De planer og aktiviteter vi havde 
for 2013 blev gennemført, og alle 
kunne se tilbage på nogle gode op-
levelser.
Jeg vil ikke gå i detaljer, men delta-

gerne i EventyrUgen kunne, udover 5 gode golfdage også op-
leve nogle festlige aftener med flotte præmier og en afslutning 
på sidste dagen, hvor H.C. Andersen Garden optrådte.

På den sportslige side fik vi en herre Danmarksmester i hul-
spil Peter Bæk A-landsholdsspiller og Connie Donsager senior 
landsholdsspiller. Vort damehold rykkede op i 1. division.
Vore placeringer i de øvrige rækker var uændrede, så vi repræ-
senterer stadig Eventyr Golf i elitedivisionen for herrer. I øvrigt 

henvises til elitens indlæg andet-
steds i Årsmagasinet.

Siden 1993 har vi kørt med en uop-
sigelig lejekontrakt på banen. Den-
ne ophørte i forbindelse med Pro-
arks konkurs. Det har derfor været 
vigtigt for bestyrelsen, at få en ny 
aftale på plads med den nye bane-

ejer og her i skrivende stund, er vi på vej, og forventer at en ny 
kontrakt er på plads inden generalforsamlingen i april. 

Øvrige planer for 2014 kan man se 
i dette Årsmagasin, hvor de enkelte 
udvalg præsenterer deres aktivi-
tetsplaner. Udover dem kan man 
også se en matchkalender, som 
igen i år bugner af gode tilbud, her-
under også EventyrUgen, som igen 
i år er fuld på højde med de tidligere 
år og hvor vi har den glæde at se en 
uge, som plejer at være fuld booket. 

Sæsonen er klar, så når vi afsynger flagsangen den 6. april lyder 
startskuddet til, at sæson 2014 går i gang. Mange nye med-
lemmer vil for første gang opleve en sæsonstart, da vi har næ-
sten 200 nye medlemmer indmeldt i 2013, så rigtig hjertelig 
velkommen også til jer.

Vi ønsker herfra en god sæson 
2014

På bestyrelsens vegne 
Harry Pape
Formand

Harry Pape Henriksen

21år
ved roret
Harry Pape
Henriksen
Formand for 
Eventyr Golf Klub
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Mange fordele som medlem:
Gæster til OEGK medlemmer
Som medlem kan du tage op til 3 gæster med på Odense 
Eventyrs 18-huls bane til en rabatpris på kr. 250,- pr. person 
alle ugens dage.
Den Fynske Greenfee ordning
OEGK medlemmer spiller greenfee til kr. 200,- på andre fynske 
baner på hverdage ( dog særskilte regler for fleksmedlemmer ).
10-turskort til buggies 
Kr. 1.995,-. Ved fremvisning af lægeerklæring dog kun kr. 1.596,-.
Pay & Play banen
OEGK medlemmer, også passive, kan spille gratis på Pay & Play 
banen samt medtage en gæst hver til kr. 100,- pr. person på 
alle ugens dage.

Ny Hall of Fame
Klubben har fået et nyt hjørne i restauranten til vore mange 
pokaler og lignende.

Scorekort - Indberet selv EDS-runder
Vi fortsætter ordningen med at medlemmer og markører selv 
skal indberette hcp ændringer via indtastning af EDS-runder. 
Postkassen ”Scorekort” vil dog stadig være at benytte og klub-
sekretariatet vil være behjælpelig med reguleringen for dem 
der ikke kan finde ud af det. Lær mere om EDS-runder på side 
64 her i Årsmagasinet.

- og velkommen til de nye og alle jer ”gamle” 
medlemmer i Odense Eventyr Golf Klub !

Som nyt medlem får du:
Ved indmeldelse i 2014 får alle nye OEGK-medlemmer, som 
betaler indskud, 1 stk. boldchip med 25 træk, værdi kr. 195,-. 

Gratis nybegyndertræning
Som nyt medlem får du 20 min. gratis personlig vejledning af 
Centrets PGA Pro’er og kan gratis deltage i de mange gruppe- 
lektioner trænerne sætter op ( indtil du har hcp 36).
Se mere info om de gratis træningstilbud på side 36 her i  
Årsmagasinet.

Et væld af sponsorer forsøder dit medlemsskab
Vores sponsorer støtter os, og gør det muligt for klubben at 
have stærke junior-, elite- og professionelle afdelinger. Des-
uden kan du nyde godt af de mange flotte præmier, der er på 
spil i alle vore klubmatcher. Mange af vore sponsorer har også  
særlige rabatordninger og gode medlemstilbud. Se evt. mere 
herom på klubbens hjemmeside og på opslag i klublokalerne.

Velkommen til 
Eventyr Golf

Kontakt klubsekretæren for yderligere info
Eventyr Golf Klub’s sekretær Søren Emdal kan nås på 
6565 2015 og via mail post@eventyrgolf.dk

Priser: Indskud og kontingent 2014:
Kategori Indskud                          Kontingent   helårlig / halvårlig
Golfspirer
til og med 9 år Kr. 0,- Kr. 740,-  370,-
Juniorer
under 19 år Kr. 0,- Kr. 2.200,- 1.100,-
NB: Overgang til ungsenior  Ved overgang til ungsenior  
opkræves pr. 1. januar, betales kr. 900,-
det år man fylder 19 år 
Ungseniorer
19 – 25 år Kr. 900,- Kr. 4.400,- 2.200,-
NB: Overgang til senior Der ydes kr. 500,- i grupperabat
opkræves pr. januar  pr. person til hcp. spillere, hvis   
det år man fylder 26 år  man er min. 3 personer, der 
 melder sig ind samtidigt.
 Ved overgang til senior 
 betales kr. 600,-
Seniorer
fra 26 år Kr. 1.500,- Kr. 6.400,- 3.200,-
 Der ydes kr. 500,- i grupperabat
 pr. person til hcp. spillere, hvis 
 man er min. 3 personer, der 
 melder sig ind samtidigt.

Passive  Kr. 1.400,- 700,-
Long - distance Kr. 1.500,- Kr. 3.700,- 1.850,-
Studerende
til og med 30 år Kr. 0,- Iht. gældende takster for 
  medlemskategori (jf. alder)

Ved klub-
sekretær Søren Emdal

Klubbens nye Hall of Fame 



Vi fejrer vores 
nye sponsorat!
med dette tilbud til alle medlemmer.
Medbring denne kupon.

Du får 25% rabat, når du køber briller fra prisgruppe 795 kr og opefter. Og det er vel at mærke på hele købet, altså stel, glas og eventuelle tilvalgsydelser. Kan ikke kombineres med 2for1, KompletPris, 60+ og tilbud. KompletTilfreds gælder 3 
måneder fra køb. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved

25% rabat 
på dit samlede
brillekøb

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon 7013 0111

Odense C     Kongensgade 26 Butiksindehavere Jacob Vestergaard og Mads Nybo
Odense SØ  Rosengårdcentret Butiksindehaver Christian Ulrik Gerhardt
Odense M    Bilka Odense Butiksindehaver Christian Ulrik Gerhardt



Vil I holde fest i smukke omgivelser – måske kombineret 
med en sjov dag på golfbanen? Så har Odense Eventyr 
Golf Restaurant alt, hvad I skal bruge.

Vi byder jer velkommen i golfcenterets hyggelige og ny-
istandsatte festlokaler til en aften med lækker mad og 
drikke – og en fantastisk udsigt over banen og Odenses 
skyline. 

– og vil I have smukke omgi
velser, hyggelige lokaler og 
lækker mad? Så har Odense 
Eventyr Golf Restaurant alt, 
hvad I skal bruge.

Læs mere på www.oegc.dk eller skriv til os på hesk@ose.dk 
for yderligere info eller en uforpligtende fremvisning.

Vi har priser til alle budgetter – og har I specielle 
ønsker i forhold til musik, underholdning eller  
andet kan vi også hjælpe her. 

Alt i alt er I garanteret en fantastisk dag og aften i 
hinandens selskab – uanset om I skal holde konfir-
mation, bryllup, fødselsdag eller bare en rigtig  
god fest.

Skal I holde fest



Nyt i 2014
Låse på nye skabe i omklædningsrummene
I forbindelse med Odense Eventyr Golf Centers nyrenovering 
af omklædningsrummene, er der sat skabe op med lås. 
NB! disse låse er Centerets ejendom, og kun disse låse må  
bruges ! Skabene må ikke bruges som personlige skabe og skal 
tømmes hver dag efter brug. Låsene må ikke fjernes. 
Efterladte effekter i aflåste skabe vil - efter 1 dags varsel 
og uden ansvar - blive fjernet af personalet.

Cykelparkering - brug KUN den nye plads, tak !
Ved Centerets tilbygning af opbevaringslokaler er der opret-
tet en cykelparkering (og scooterparkering) foroven, lige ved 
trappen ned til Shoppen. Kun denne plads må bruges til cykel-
parkering ved klubhuset - på forhånd, tak for at dette respekte-
res, så vi slipper for cykler ved indgang til shoppen !

Med venlig hilsen  Ulla Vahl-Møller / Golf Manager

Håndværkerne har haft travlt inden sæsonstart
hvor Odense Eventyr Golf Center har ladet klub-
huset gennemgå en større renovering

Kære medlemmer
Golfsæsonen ser ud til, at den i år startet næsten 2 måneder 
før tiden, i forhold til de foregående vintersæsoner, vi har døjet 
med. Hos Odense Eventyr Golf Center har vi derfor haft ekstra 
travlt, men er nu næsten færdige med forberedelserne til en ny 
god og forhåbentlig ekstra lang golfsæson. 

I kan blandt andet se frem til moderniserede og renoverede 
omklædningsrum, nyt redskabsrum til udlejningsbags m.m. 
og - ikke mindst - en nyistandsat restaurant med nye møb-
ler og udsmykning fra vores partner Inspiration og sponsor 
Melior Møbler.
Restauranten nøjes dog ikke med nye møbler – der kommer 
også mad på bordet. Det vil den nye daglige chef, Henrik Skov, 
sørge for.

Henrik Skov er 53 år, og han kommer til Odense Eventyr Golf 
Center fra TREFOR Arena, hvor han blandt andet har haft an-
svaret for mange flotte VIP-arrangementer til KIF Kolding Kø-
benhavns kampe. Henrik har også adskillige års erfaring som 
kok og forpagter fra hoteller og restauranter i København og 
Jylland, så vi kan roligt glæde os.

Det er Odense Congress Center, der har overtaget driften af  
restauranten. I den forbindelse er der oprettet en ny selvstæn-
dig afdeling med eget personale og Henrik Skov i spidsen.
Vi er utrolig glade for at byde velkommen til Odense Congress 
Center, Henrik Skov og resten af personalet, og vi glæder os til 
at opleve restauranten i 2014 og fremover. 
Har du lyst til at booke et arrangement i restauranten kan 
du kontakte restauranten direkte på det velkendte nummer  
6565 2010 eller skrive til restaurant@oegc.dk.

Ønsker du eller dit firma at afholde et golfarrangement eller 
en Company Day, kan du kontakte sekretariatet på 5753 8830, 
logge ind på www.oegc.dk eller skrive en mail til info@oegc.dk

Vi ser frem til et fremragende golfår i 2014 - og til at byde jer vel-
kommen i et nyrenoveret klubhus, i restauranten og på banen.

                              

Nyrenoveret
klubhus til sæsonstart

Vil I holde fest i smukke omgivelser – måske kombineret 
med en sjov dag på golfbanen? Så har Odense Eventyr 
Golf Restaurant alt, hvad I skal bruge.

Vi byder jer velkommen i golfcenterets hyggelige og ny-
istandsatte festlokaler til en aften med lækker mad og 
drikke – og en fantastisk udsigt over banen og Odenses 
skyline. 

– og vil I have smukke omgi
velser, hyggelige lokaler og 
lækker mad? Så har Odense 
Eventyr Golf Restaurant alt, 
hvad I skal bruge.

Læs mere på www.oegc.dk eller skriv til os på hesk@ose.dk 
for yderligere info eller en uforpligtende fremvisning.

Vi har priser til alle budgetter – og har I specielle 
ønsker i forhold til musik, underholdning eller  
andet kan vi også hjælpe her. 

Alt i alt er I garanteret en fantastisk dag og aften i 
hinandens selskab – uanset om I skal holde konfir-
mation, bryllup, fødselsdag eller bare en rigtig  
god fest.

Skal I holde fest

Nyrenoverede omklædningsrum med aflåsningsbare skabe.

Cykelparkering foroven 
og nye rum til udlejnings-
udstyr forneden.

9
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Ulla Vahl-Møller
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2013 bød på en mild, men stormfuld vinter. Mange træer, som her
i skoven ved Nord 1, måtte lade liv og grene til naturens kræfter.



Bestyrelsens frustrationer vedr. klubbens kon-
traktforhandlinger med 3C Holding udmøntede 
sig i, at der blev indkaldt til ekstraordinær ge-
neralforsamling. Tilmeldingen var så stor at den 
måtte afholdes i Odense Congres Center.

Sjældent har Eventyr Golf Klub haft så mange deltagere til en 
generalforsamling eller forsamling i det hele taget. Men der 
var lagt op til alvor, da bestyrelsen havde bebudet at gå af, hvis 
de skulle fortsætte forhandlingerne på det økonomiske grund-
lag, der var blevet fremlagt til indkaldelsen.

Mødet gik, til tider, i høje bølger med mange 
indslag, forslag og taler fra de mange fremmød-
te. Der var både utilfredshed og støtte til besty-
relsens måde at håndtere forhandlingerne på. 
En endelig afstemning blev i bestyrelsens favør.

Dermed blev bestyrelsen siddende og havde fået mandat til 
at fortsætte forhandlingerne om en ny kontrakt med Odense 
Eventyr Golf Center’s ejere. Resultatet skulle gerne komme på 
plads før den næste Generlforsamling, der afholdes i (måske) 
klubbens egne lokaler den 22. april 2014 kl. 19.00

Ny flot Eventyrlig medlemsrekord

441 mødte op
til EGF Ekstraordinær 

generalforsamling d. 4. dec. 2013

11
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To storme hærgede i slutningen af 2013

Farvel til en gammel 
kæmpe
De kraftige storme der hærgede i november
og december, satte sine tydelige spor på banen, 
og ”signatur-træet” på Vest 9 måtte lade livet 

Det stolte træ, som de fleste golfere måske har bandet over, 
måtte lade livet, da det ikke stod til at redde efter det var knæk-
ket og flækket ned langs midten af de orkanstærke vindstød. 
Tilbage er nu kun en stub og plaketten med indskriften:

Dette træ er plantet af operasanger Jørgen Klint som dreng. 
Odense Eventyr Golf har besluttet at navngive træet som 

”Jørgen Klint’s Træ” 
Mindepladen er opsat den 29. marts 1997 ved Jørgen Klint’s min-
degudtjeneste i Sanderum Kirke og efterfølgende mindesamvær 

på Odense Eventyr Golf. 

Nu et minde blot, men sådan er der så meget her i livet, og 
der er sikkert et par Eventyr golfere med et ekstremt slice, der 
synes, det er helt i orden, at træet nu er væk.

Men kort er ”glæden” ved en falden fjende
Greenkeeperne har allerede plantet 20 træer, både foran og 
bagved  den faldne kæmpe, og den nyudformede fairway og 
de to semirough klipninger, der er godt på vej, vil gøre hullet 
måske lidt sværere at nå i to slag. Dette indebærer nok, at end-
nu flere vil tænke tilbage på det flotte træ, og ønske det og det 
korte græs tilbage... Men sådan ville naturen det ikke !  

Før forhadt 
af mange,

 nu savnet af
endnu flere.

Træet på Vest 9 
er en saga blot.



Isaksen
Vestergade 70 • 5000 Odense City • Tlf. 66 12 32 74

PÅ MÆRKERNE
www.mrisaksen.dk

Unavngivet 1   1 24-02-2014   10:00:20
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Traditionen tro, holdt Eventyr Golf sit fælles ud-
valgsmøde ca. 3 uger før sæsonstart. Repræsen-
tanter fra alle klubbens udvalg og klub i klub-
ber, fremlagde planer og budgetter for 2014.
49 medlemmer er i år aktive på i alt 56 poster.

Alle var indkaldt og godt 30 udvalgsmedlemmer mødte op. 
Der var en overgang lidt forvirring blandt de nye, hvorfor de 
var valgt ind, og hvilken fremtidig frivillig indsats der forven-
tedes af dem. Efter et behageligt møde med kaffe, kage, vand 
og en øl, kom tingene dog på plads. På mødet blev et væld 
af aktiviteter, frivillige mentorer til nybegynderne, utilfredshed 
med Golfbox etc. vendt og luftet.

49 medlemmer aktive i

Udvalgene Fælles udvalgsmøde 
den 10. marts

profil-totalløsninger  grafisk design  

Skilte
Labels
Storprint
Autodeko
Tryk på tøj
Wallstikkers
Klistermærker

Storlaminering
Kampagne print

Arbejdstøj
Løbetøj

Specialtryk

Stærmosegårdsvej 14  5230  Odense M  Tlf. 66154214         www.chrisholm.dk

Få et godt tilbud
på Løbetøj til
personalet med

virksomhedens logo.

Stort udvalg i



Pas godt på dine Greens

Hvordan ser 
din Pitchfork 
ud ? og bruger du den

( korrekt ) ?

15

Forhåbentlig er din pitchfork mere slidt end dem på billedet !
For det kan desværre ikke siges ofte nok - Ret nedslags-
mærker på greens !  Pæne, hurtige og jævne greens, 
er ikke noget vi bare kan overlade ansvaret for til 
greenkeeperen - Vi skal selv gøre noget !

De kritiske 5 minutter
Et nedslagsmærke der rettes op inden for 5 minutter vil gøre græsset i 
stand til at reetablere sig på 24 timer, hvorimod hvis man venter 
10-15 minutter, vil det tage op til 15 dage for græsset at komme sig ! 
Så det er altafgørende for greengræsset at du 
hurtigt retter dit (og andres) ned-
slagsmærker. Og jo hyppigere du 
gør det, øges også din kunnen i at 
bruge en pitchfork professionelt 
korrekt.
Og med tiden vil
din pitchfork ligne
en, der tilhører
en rigtig
garvet golfer
- og det er lidt sejt !

Den bedste måde at håndtere en pitchfork:
(Se ill. ) Et almindeligt nedslagsmærke bør rettes op ved at man stikker 
pitchforken ned et par cm. udenfor skaden og folder ind mod midten.
Dette gentages et par gange rundt om skaden, indtil man kan se, at hullet 
er dækket af græs, evt. kan man lige afslutte med at ”løfte” midten af 
græstørven lidt op. Til sidst bør man bruge undersiden af sin 
putter til at udjævne overfladen. På 10 sekunder har man ud-
jævnet puttefladen, og næste dag er græsset sig selv igen.

                          HUSK ! 
- at banekontrollen har ret til at bortvise dig 
fra banen hvis du ikke har en pitchfork eller 
du bevidst ”glemmer” at rette op efter dig !

Har du laveste Hcp i din gruppe, har du ansvar
for at alle retter deres nedslagsmærker.

Og husk at det ikke er forbudt at rette andres 
”glemte” nedslagsmærker...

Tak fordi du
altid retter dine
og andres ned-
slagsmærker !



ELITE   Udvalget

Velkommen til Eventyr Elite 2014 
Herrernes Elitedivisionshold kom ikke i det forventede slutspil 
om medaljer, men fik en 3. plads i puljen og bevarede dermed 
sin plads i Elitedivisionen. Vores damer rykkede igen videre op 
i rækkerne og spiller nu i 1. division.

Vor målsætning var en forbliven i 2. division, men pigerne 
ville noget andet. Rigtig godt gået.

Herrernes 2. hold missede desværre igen knebent opryknin-
gen efter at have vundet deres pulje, og vort 3. hold holder sin 
plads i 4. division.

Tak til sponsorer
Da vi nu har fortalt jer lidt om vore ideer, tanker og målsætnin-
ger, vil det kun være på sin plads at takke vore sponsorer, som 
gennem deres engagement i Eventyr Golf gør dette muligt.
Og lad os sammen udbygge dette samarbejde på bedste vis. 
Endnu engang tusind tak for jeres støtte.

Yderligere informationer finder I på hjemmesiden, hvor vi også 
løbende orienterer jer om, hvad der foregår i udvalget.

Målsætningen for 2014 er:
 1. herrehold skal igen spille med om medaljer. 
 Damerne skal forblive i 1. division.  
 2. herrehold skal rykke op i 2. division. 
Målsætningen med 3. holdet er at bruge det som udvik-
lingshold, så fremtidens spillere kan få værdifuld erfaring.  
Holdet vil som ofte også have et par ældre og mere rutinerede 
spillere med, som de kan lære af og støtte sig til.

Yderligere skal vi på sigt (inden 3 år) have flere eventyr-spillere 
i landsholdstrupperne - junior såvel som senior.  Ser vi længere 
ud i fremtiden (inden for 3-5 år), er målet at have minimum 2 
Europatour/PGA-spillere og 1-2 Challengetour-spillere. 
Samtidig er det vores målsætning, at vi på sigt skal skabe de 
nødvendige økonomiske rammer for at opfylde disse målsæt-
ninger. Som I kan læse, er vi ikke i tvivl om, at potentialet er 
enormt, og at Odense Eventyr, med den rette opsætning og 
struktur, kan nå meget langt. Det har vi på flere områder alle-
rede vist !

Trænerteamet ønsker sammen med Odense Eventyr Golf 
at skabe Fyns absolut bedste elitemiljø, hvor vi alle til en-
hver tid efterlever golfens regler og etik.

Vi kan se tilbage på sæsonen 2013
med rimelig tilfredshed

16

Eventyr Golf Damehold, nu i 1. division, kan se frem mod
en ny spændende sæson blandt Danmarks bedste. 

Se mere om Eliten, læs de seneste nyhedsbreve, 
følg med i turneringskalender og resultater etc. 
på klubbens hjemmeside / elite
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spillet dagen før hjemrejse. Der spillede vi på Wannamaker, som 
er den ene af de tre baner til PGA Village Resortet, hvor vi boe-
de! Der var lagt op til kamp om pladserne, og vi fire i den sidste 
bold startede alle ud med birdie. Jeg spillede ikke prangende, men 
holdt sammen på det, selv om jeg slog på den forkerte side af pin-
den. Men med 3 birdies fra 13-15 var jeg tilbage i par, og kunne 
spille sikkert ind. Jeg vandt med 3 slag til nr. 2, som blev Nicklas 
Møller fra Kokkedal, og 6 slag til nr. 3 med en runde i +1 og en 
samlet score i par. Super fedt at jeg kvalificerede mig til den turne-
ring, det er en turnering alle gerne vil spille, da det er en super fed 
bane og i klasse stand.

Alt i alt en super god og udfordrende træningslejr der også 
bød på morgenløb kl. 6.00 eller en tur i det lokale fitness center 
samme tid.

Nu går forberedelserne imod turen til Spanien til marts, der bli-
ver fulgt op af en træningslejr med DGU i Nordspanien ugen ef-
ter, inden det går løs med træningslejr med Eventyr i Tyrkiet sidst 
i marts!
                                                        Bedste hilsner fra Peter Launer Bæk

Fra Peter Launer Bæk
Florida med DGU januar 2014

Hej med Jer!
Jeg rejste den 10. januar afsted mod West Palm Beach sammen 
med resten af herre- og dame A-trup. 
Lørdag den 11. stod vi op til 30 grader med en lille brise, perfekt 
måde at starte 10 dages træningslejr på – det holdt dog ikke hele 
turen, og vi måtte helt ned og have frost en morgen, hvilket rykke-
de tee-tiderne den dag.

Jeg havde en super lærerig tur, med blandt andet inputs fra en 
walisisk putte-specialist, Donald Scott. Han satte et lidt andet per-
spektiv i tingene omkring puttning og gav nogle gode tests, så jeg 
kunne teste mig selv, for at blive klogere på mine tendenser!
Vi havde også en udflugt til PGA National som PGA-touren be-
søger her om en måneds tid til Honda Classic. Det var en kanon 
fed oplevelse, gode greens, sprøde fairways og ikke mindst en se-
mirough, som du kunne miste bolde i, hvis ikke du var skarp på 
området, hvor den landede. Vi havde to runder der – den sidste 
runde talte til en indbyrdes udtagelsesturnering i herre A-truppen. 

Vi spillede om 2 ud af 4 billetter til European Nations Champion- 
ship - Copa R.C.G. Sotogrande, der spilles 5.- 8. marts. Jeg gik min 
runde på PGA National i -1 (71 slag), hvilket jeg var godt tilfreds 
med (dog var tee-stederne ikke helt tilbage på de fleste huller, da 
de skulle skånes). Det var en føring med 2 slag til Mads Søgaard 
og Nicolai Tinning.
Den anden turneringsrunde om pladserne til Sotogrande blev 

     ELITE  Udvalget

Fortsættes på næste side...

Eventyr Golf Herre 1. hold er stadig stærke i Elitedivisionen 
- målet er igen i år at komme i slutspillet om medaljerne.
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Sebastian Cappelen
En lille opdatering fra vor egen Sebastian

Sebastian startede sit sidste år på University of Arkansas, og 
også sit sidste år som amatør.

2013 var et fantastisk år for Sebastian
Han har nu spillet over et år uden at slutte udenfor top 20, med 
højdepunkter som startede med sejr ved The Patriot, sejr ved 
SEC Championship, T3 ved Western Amateur, T17 ved US Ama-
teur, sejr ved Crooked Stick Intercollegiate i efteråret og slutte-
de året med den højste placering på amatør verdensranglisten  
som nr. 4. 

Ud over golfen har der jo selvfølgelig været meget at se til 
med skolen og andre ting i hverdagen, men det går altsam-
men rigtig godt, og Sebastian nyder det til fulde.

Sebastian har haft to møder med sportsagenter i januar som 
begge har tilbudt et fremtidigt samarbejde efter college, men 
pt. er Sebastian stadig i overvejelsesfasen om nødvendighe-
den af en agent lige efter, at han turner pro.
Planen er at turne pro efter NCAA Championship, hvilket spil-
les sidst i maj. Derfra vil Sebastian som udgangspunkt forsøge 
at spille i USA, men det vil helt sikkert ikke være udelukket, at 
han kommer hjem til Danmark/Europa for at spille et par Euro-
pean tours. 

Der er stadig en del som skal falde på plads med sponsorer 
osv., før han kan sige, at den endelige plan er på plads for, hvad 
der kommer til at ske hen over sommeren.
2014 har allerede indtil nu givet 2 x T4 pladser samt en T22.

Lidt kommentarer fra Head Golf Coach’en
Brad McMakin er Head Golf Coach for Sebastian Cappelen, og 
han er ikke i tvivl om, at Cappelen har, hvad der skal til for at slå 
igennem som professionel i USA.

Ikke svær overgang
Virkeligheden bliver naturligvis anderledes, på en mere ky-
nisk måde, når amatørtilværelsen på college bliver ændret til 
en professionel karriere i USA, hvilket er Sebastian Cappelens 
klare mål.

- Jeg tror helt ærligt ikke, det vil blive en svær overgang for 
Sebastian. Han har et stærkt netværk med støtte fra trænersta-
ben, hans familie og mennesker involveret i hans golfspil. Selv 
da Sebastian kom til USA første gang, tog det ham ikke lang tid 
at tilpasse sig til den amerikanske livsstil og kultur. Sebastian 
vil fortsat have faciliteter i Arkansas, som han altid har mulig-
hed for at benytte, og vi vil være der for at hjælpe ham på alle 
måder, vi kan. 

Jeg tror på, Sebastian vil opnå store ting, så længe han fortsæt-
ter med at arbejde og gøre de ting, som har bragt ham så langt 
i sin karriere indtil videre, siger Brad McMakin, der sammenlig-
ner med tidligere studerende på universitetet.

- Som trænerteam har vi været 
heldige at træne over 10 spil-
lere, som siden har spillet på 
Europatouren, PGA eller Web.
com tour. 

Jeg kan sige, at på dette tids-
punkt i deres karrierer, er  
Sebastian mere udviklet, end-
de andre var, da de var på hans 
alder. Jeg tror fuldstændig  på, 
at hvis han fortsætter med 
at arbejde på sit spil, vil vi se 
ham spille med om søndagen 
i mange år fremover, siger Brad 
McMakin.

     ELITE  Udvalget

Sebastian Cappelen spiller til daglig Collegegolf på Arkansas 
Razorbacks Elitehold. Lige nu ligger han nr. 4 på amatørernes 
verdensrangliste. Planen er at turne Pro i år.
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Malene Jørgensen
Vor Europatour- og landsholdsspiller Malene havde et 
fremgangsrigt 2013, som bragte hende 59 pladser frem 
på ISPA Handa Order of Merit til en slutplacering som nr. 
41.

2014 blev skudt i gang med 
World Ladies Championship
på Mission Hills i Kina
Malene Jørgensen gik en stærk sidste runde i -3, og det 
sendte fynboen op på en delt 28. plads i par. Jørgensen 
startede dagen på 45. pladsen, men de seks birdies mod 
tre bogeys sendte hende op som bedste dansker.

2014 tegner dermed meget positivt for Malene og 
vi glæder os til at følge hende samt se hende både 
som spiller på vort 1. divisionshold, når der er hul i 
den travle tourkalender, og til vore Erhvervsarrange-
menter, hvor hun vil delagtiggøre os i livet på Euro-
patouren.

Du kan følge Malene på hendes blog
www.malenejorgensen.dk

     ELITE  Udvalget

Connie Them Donsager vandt Guld på den danske seniortour
i Kalundborg 2013 !  Connie spiller nu på det danske senior- 
landshold og skal bl.a med til EM i Spanien i år.

Professionelle Malene Jørgensen har haft en god start på European 
Ladies Tour 2014, og regner med at avancere yderligere på The ISPA 
Handa Order of Merit. Malene er også med på det danske A-landshold.

Connie Them Donsager
Jessen
Det hele skal jo ikke handle om de unge spillere
i vor trup

Vi fik i 2013 endnu en landsholdsspiller af egen avl, nemlig vor Connie.
Connie har igennem de sidst mange år spillet med blandt de bedste 
seniorspillere i Danmark, og blev som kronen på værket udtaget til vort 
Seniorlandshold og deltog i EM i Estland med en 27. plads. 

Her i 2014 skal slaget stå ved EM i Spanien, og vi regner med en plads 
helt fremme. 

– Stort til lykke til Connie !
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Restaurant

Match- og Turneringssponsorer:

Hole in One sponsorer:

BRONZE - Team Eventyr sponsorer:

Eventyr Golf Klub

Sponsorer Støt dem - de støtter os !

Uden sponsorer gik det ikke
Det er dyrt at drive en klub med godt 1.600 
medlemmer og store eliteambitioner med flotte 
resultater til følge. Sponsorer er et must !

Hvis man lægger alle sponsorater sammen, matchsponsorer, 
Team Eventyr, Erhvervsklubben, annoncører og alle andre, når 
beløbet op på den pæne side af 1 million ! Hver en krone bliver 
skam brugt og fordelt på medlemmerne, eliten,  juniorerne og 
hvor det ellers måtte komme klublivet til gode, uden at belaste 
medlemmernes årlige kontingent.

Team Eventyr gør en forskel
Selv om klubben bruger mange penge og får 
mange ind, er der altid plads til flere sponsora-
ter, der kan hjælpe klubben at realisere endnu 
flere visioner og drømme, nu og i fremtiden.

Team Eventyr har som målsætning at opbygge en økonomi der 
kan støtte, drive og avle Eventyr Golf’s egne ungdomsgolfere 
samt vore elite- og professionelle spillere, i Danmark og i ud-
landet. Målet er selvfølgelig også at vore sponsorer føler at de 
synliggøres og får del i en god social oplevelse - Tak til alle !

Fyns Gulvmontage

SH. Adm. Rådgivning
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Hvis der skal anvendes pantonefarve anvend da 186 C

FormueFyn
- helt enkel formuepleje

GULD - Team Eventyr sponsorer:

SØLV - Team Eventyr sponsorer:
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MATCH KALENDER 2014

April:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Søn. 06. L-K Åbningsmatch  Hold Pro-Am. + 5 - 48
  Gunstart kl. 10.00  4-mands hold Juniorer + 5 - 36
    18 huls Stableford
    Holdvis eller enkeltvis tilmelding

Fre. 25. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program   

Søn. 27. L-K NTT DATA Matchen  Stableford + 5 - 36
  Gunstart kl. 9.00  A-række 
    B-række 

    C-række

Maj:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Maj-Sept. L-K ELLEBYE CUP  Løbende Hulspilsmatch + 5 - 36
    i perioden 12. maj - 22. sept. over 18 år 
    
    
Søn. 18. Å-K Jyske Bank Open  A-række slagspil klubtee : + 5 - 12,9
  Gunstart kl. 9.00  Juniorer (kun OEGK) : Kun i A-rækken
    B-række slagspil klubtee : 13,0 - 23,9 
    C-række stableford klubtee : 24,0 - 36  

Fre. 23. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program

Juni:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Søn. 01. Å-K Pro Golf Open  A-række slagspil klubtee : + 5 - 12,9
  Gunstart kl. 9.00  Juniorer (kun OEGK) : Kun i A-rækken
    B-række stableford klubtee : 13,0 - 23,9 
    C-række stableford klubtee : 24,0 - 36 

 

Fre. 20. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program

Juli:
Dato  Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

   EVENTYR UGEN  
Man. 07. Å-K Individuel match    

Tir. 08. Å-K  Individuel match  

Ons. 09. Å-K Individuel match  
     

   EVENTYR UGEN   
Fre. 11. Å-K Ægteparmatch    

Lør. 12. Å-K  Ægteparmatch   

Restaurant

Restaurant

Restaurant

 
A-række slagspil +5 - 12,9
B-række stableford 13,0 - 23,9
C-række stableford 24,0 - 36

Se særskilt program

Greensome/stableford +5  - 42
Se særskilt program Der spilles i
 2 lige store
Fourball/aggregate præmierækker
Se særskilt program
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MATCH KALENDER 2014

August:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Fre. 08. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program

    A-række slagspil klubtee + 5 - 12,9
Søn. 24. Å-K Nielsen’s Open  Juniorer (kun OEGK)  kun i A-rækken
  Gunstart kl. 9.00  B-række stableford klubtee 13,0 - 23,9 
    C-række stableford klubtee 24,0 - 36 

September:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Fre. 05. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
  Finale  2 lige store rækker 
    Se særskilt program

Lør.  27. L-K Klub Mesterskaber  Se særskilt program

Søn. 28. L-K Klub Mesterskaber  Se særskilt program

Søn. 28. L-K Congratulationsmatch  Se særskilt program + 5 - 48
     Juniorer + 5 - 36
  

Oktober:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Lør. 11. L-K Afslutningsmatch  Hold Pro-Am. + 5 - 48
  Gunstart kl. 10.00  Se særskilt program Juniorer + 5 - 36

  Afslutningsfest  Se særskilt program  

November:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Søn. 02. L-K Andematch  18 huls Texas Scramble + 5 - 48
  Gunstart kl. 10.00  Stableford Juniorer + 5 - 36
    
    

Øvrige matcher/turneringer på hjemmebane:
Dato   Turnering Hold

Maj Lør. 10. Danmarksturnering 3. div. herre / 1. div. damer 

 Søn. 11. Danmarksturnering 4. div. herre / 1. div. damer

Juni Lør. 07. Trefor Tour Fyn Elitematcher

 Søn. 15. Danmarksturnering Elitedivision, 4. div. herre

Aug. Lør. 09. Danmarksturnering Elitedivision, 3 og 4 div. herre

 Søn. 10. Danmarksturnering Elitedivision herre, 1. div. damer

Sept. Lør. 13. DGU Elitetour Finale Elitematcher

 Søn. 14. DGU Elitetour Finale Elitematcher

1) Signaturforklaring: 
Å-K: Åben klubturnering. 
L-K: Lukket klubturnering.
 = Kun for medlemmer 
 af OEGK.

Restaurant

Restaurant



EventyrUgen 2014
Velkommen til EventyrUgen 2014,

som traditionen tro afvikles i uge 28 d. 7. - 8. - 9. samt d. 11. - 12. juli. 
Vi glæder os til at se jer! 

PROGRAM:

INDIVIDUEL MATCH   Mandag 7. juli   Tirsdag 8. juli   Onsdag 9. juli

A-række  +5  - 12,9 18 huls slagspil
B-række 13  - 23,9 18 huls stableford
C-række 24  - 36 18 huls stableford

Matchfee for alle 3 dage: 
Gæster kr. 895,- (inkl. greenfee)
OEGK kr. 395,-

Gunstart hver dag kl. 9.00 og 14.00. Information 30 min. før.

Tilmelding/betaling: Tilmelding starter d. 14. februar 2014 kl. 8.00.  
Tilmelding og betaling skal ske via www.eventyrgolf.dk

Afbud: Matchfee refunderes ikke ved afbud, dog refunderes eventuel  
betaling for hotelophold og greenfee.

Matchfee for begge dage: 
Gæster/par kr. 795,- (inkl. greenfee)

OEGK/par kr. 395,-

Gunstart hver dag kl. 9.00 og 14.30. Information 30 min. før.

ÆGTEPAR MATCH  Fredag 11. juli (Greensome)    Lørdag 12. juli (Fourball Aggregate)

R
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EventyrUgen 2014 
Igen i år bliver EventyrUgen gennemført. Efter en meget suc-
cesfuld afvikling i 2013, vil vi bestræbe os på at lave en ligeså 
spændende og hyggelig uge i 2014.

I 2013 var der 380 deltagere i ægteparmatchen og 300 i den 
individuelle match. Vi kan mærke at der er øget interesse for at 
få en plads i en eller begge matcher, og det glæder os selvføl-
gelig. Vi skal dog nævne, at det maximale antal er 380 i ægte-
parmatch og 336 i individuel match.

I år har vi valgt et andet hotel som samarbejdspartner, nemlig 
Best Western Hotel i Odense. 
Ikke fordi, vi har været kede af samarbejdet med Scandic, som 
vi har benyttet i en årrække, men fordi Best Western er en del 
af Eventyrs familie nu. Vi ved, hotellet vil være klar til at tage i 
mod jer med både fine værelser og god mad.

Igen i år vil vi gøre en hel del ud af præmieoverrækkel-
serne, som jo er afslutningen på hver dag, hvor vores nye  
restauratør Henrik Skov vil præsentere nogle spændende 
menuer. 

Men alt dette vil deltagerne selvfølgelig løbende blive orien-
teret om. Vi vil også i år tage byen med i EventyrUgen. Der vil 
blive flere gode tilbud i bymidten lige fra koncert i Kongens 
Have og bådsejlads på Odense Å.

Programmet kan ses på modstående side, og her kan næv-
nes, at der bliver endnu flere flotte præmier og gaver og små 
events, så glæd jer, banen er klar, sponsorerne er klar, og ud-
valget er klar.

Skynd dig at melde dig til !                 EventyrUge Udvalget

For 20. gang....

Danmarks største 
turnering !? Fordelt over 5 dage

7. - 12. juli

NYHED!

færrE 
kaloriEr
100% goD smag

 /50 
start dagen med et godt glas frugt og 50% færre 
kalorier. rynkeby 50 indeholder intet andet end 
frugt, vand og naturligt sødemiddel fra en af 
verdens sødeste planter. En kombination som 
giver en fantastisk smag, men kun halvt så 
mange kalorier som i andre nektarer.

SteviaSØDeMiDDeL UDvUNDet 
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Energirådgivning 
med økonomisk gevinst 

KEEN Miljø & Energirådgivning hjælper private, virksomheder 
og institutioner med energioptimering og nedsættelse af energi-
forbruget – til konkurrencedygtige priser. 

Kontakt KEEN Miljø & Energirådgivning, og hør hvordan du kan 
bevare værdien af din ejendom og spare på energiudgifterne.

• Private og erhverv

• Drifts- og vedlige- 
 holdelsesplaner

• Investeringsbudgetter

• Energimærkning

• Energikortlægning 

• Energisyn

Jupitervænget 6, Odense NV
Tlf. 66 19 44 60
Mobil: 40 34 66 67
keen@keen.dk
www.keen.dk
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I oktober måned fejrede klubben sit 20 års jubilæum med 
match og fest, 200 deltog i matchen og 250 festede i det 
store festtelt, som var opstillet ved klubhuset.
De første 20 år af klubbens historie blev nævnt i fine taler, 

herunder af banens grundlægger Niels Ibsen, baneejer 
Niels Thorborg og klubformand Harry Pape Henriksen. 
En festlig dag, som på værdig vis, markerede en milepæl 
i klubbens historie.

Og så var der 20 års

Jubilæums Fest
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Jubilæumsåret 2013 satte mange nye rekorder,
bl.a. med hele 13 Hole in Ones

Lucky
number 13 HoleinOne’s !

Henrik Møller Pedersen 
25. maj / Syd 7

Vibeke S. Dueholm
21. juli/ Nord 1

Kjeld Kielstrup
28. juli / Vest 8

Jess Kildegaard Oredsen 
27. august / Nord 1

Lars Holst 
03. juni / Vest 8

Tommy Wahlgren
21. juli / Vest 8

Sally Hui-Hsach 
Jørgensen
09. juli / Nord 1

Marianne Larsen
07. august / Syd7

Ulrich Wiingreen 
07. september / Nord 1

Jørn Meier 
26. august/ Nord 6

Peter Ellebye 
25. september / Nord 6

Kasten E. Behrens 
26.august / Nord 6

Andreas B. Andersen 
03. november / Vest 8
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TLF. 63 81 83 11

www.hrlarsens.dk
office@hrlarsens.dk

• Trappevask

• Snerydning

• Vinduespolering

• Rengøring af restauranter

• Rengøring af kontorer

• Slutrengøring efter håndværkere

• Vedligeholdelse af udendørsarealer
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Kontakt klubsekretær Søren Emdal for en uforpligtende snak. 
Klubben har en bred vifte af sponsormuligheder, men vi er 
også altid klar til at skræddersy et sponsorat, som lige netop 
passer til dit produkt, virksomhed og ønske.

Søren Emdal  Klubsekretær/ Sponsoransvarlig
Tlf. 6565 2015  E-mail: post@eventyrgolf.dk

Kunne du eller din virksomhed tænke sig at støtte klubbens 
dygtige elite- og juniorspillere Samtidig få mulighed for at 
deltage i klubbens attraktive Erhvervsklub med knap 100 virk-
somheder, der mødes 4-6 gange om året til golf, socialt sam-
vær og networking.

Bliv en del af Team Eventyr 
Her de tre mest populære pakker:

Bliv medlem af                                     og støt golfen !

Team Eventyr Guld - Eventyr Erhvervsklub 
Netto klub: kr. 20.000,- / år 
+ kr. 2.500,- + moms i kontingent til Erhvervsklubben.  
Modydelser:
● Medlemskab af Odense Eventyrs Erhvervsklub.
● VIP status ved særlige arrangementer.
● 2 personer til årlig sponsormatch.
● Firmanavn på Erhvervsklubbens medlemsside i Årsmagasin.
● Logo på Eventyr Golf Klubs hjemmeside med link til egen hjemmeside.
● Mulighed for at lave medlemsfordele til alle klubbens medlemmer.
● 4-6 årlige møder/arrangementer i Odense Eventyrs Erhvervsklub.
● 4 personer til “en dag med eliten”.
● Assistance fra Eventyr Golfs elitespillere ved firmaarrangementer.
● Weekend - Golftur, middag, hotel og morgenmad for 2 personer.

Flere ydelser, såsom greenfee, kontingent, boldkort ect., kan tilkøbes.

Team Eventyr Sølv - Eventyr Erhvervsklub 
Netto klub: kr. 10.000,- / år 
+ kr. 2.500,- + moms i kontingent til Erhvervsklubben.  
Modydelser:
● Medlemskab af Odense Eventyrs Erhvervsklub.
● VIP status ved særlige arrangementer.
● 2 personer til årlig sponsormatch.
● Messingskilt på Team Eventyrs sponsortavle.
● Firmanavn på Erhvervsklubbens medlemsside i Årsmagasin.
● Mulighed for at lave medlemsfordele til alle klubbens medlemmer.
● 4-6 årlige møder/arrangementer i Odense Eventyrs Erhvervsklub.
● Assistance fra Eventyr Golfs elitespillere ved firmaarrangementer.

Flere ydelser, såsom greenfee, kontingent, boldkort ect., kan tilkøbes.

Team Eventyr Bronze - Eventyr Erhvervsklub 
Netto klub: kr. 8.000,- / år. 
+ kr. 2.500,- + moms i kontingent til Erhvervsklubben. 
Modydelser:
● Medlemskab af Odense Eventyrs Erhvervsklub.
● 1 person til årlig sponsormatch.
● Messingskilt på Team Eventyrs sponsortavle.
● 4-6 årlige møder/arrangementer i Odense Eventyrs Erhvervsklub.
● Firmanavn på Erhvervsklubbens medlemsside i Årsmagasin.

Flere ydelser, såsom greenfee, kontingent, boldkort ect., kan tilkøbes.
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Erhvervsklubben er en broget, men homogen 
samling erhvervsfolk fra næsten 100 virksom-
heder, som enten er sponsorer i Klubben eller i 
Centeret - fællesnævneren er dog at spille golf 
og dyrke et unikt, erhvervsmæssigt netværk.

Erhvervsklubben mødes 4-6 gange årligt til golf og netværks-
hygge på Eventyr Golf og undtagelsesvis på en anden udvalgt 
bane. Hver gang med flotte præmier, skiftende hovedsponsor 
og en foredragsholder.

Årets arrangementer blev tyvstartet med in-
dendørs simulatorgolf, biksemad og god hygge. 
Onsdag d. 12. marts var der inviteret til Erhvervsklubmøde hos 
SimGolf, hvor der blev holdt et underholdende foredrag af 
Carlsberg og siden spillet en 9-huls holdmatch på St. Andrews 
Old Course med efterfølgende spisning, præmieoverrækkel-
ser. Afslutningsvis stod programmet på clubfitting og instruk-
tion af repræsentanter fra Puma/Cobra og Ping. Eventyr Elite 
og Eventyr Golf Centers trænere stod for instruktion.

Godt 100 erhvervsfolk danner

Eventyr Golf 
Erhvervsklub

og giver massiv 
støtte til Eventyr 
Golf Elite

Se mere om Erhvervsklubben, 
årets arrangement-kalender etc. 

i Erhvervsklubbens folder
som ligger fremme i klubhuset 

og som også kan downloades
fra www. eventyrgolf.
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Nord 7 byder på et af banens sværeste andet slag,   
     hvis man altså går efter birdie eller par og ikke        
                        efter vand...

Vintergreens er gældende ved frostvejr.

Green Syd 8. Eventyr’s længste hul, 549 
meter fra backtee og 512 meter fra gul. 
At nå dette par 5 hul  i 2 slag, er for dem 
med de helt lave hcp. 
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Velkommen til et stort og mang-
foldigt golfanlæg med masser af 
faciliteter og oplevelser for de 
daglige medlemmer, greenfee- 
gæster, nybegyndere, besøgende 
og naturelskere

For ikke at glemme alle skiløbere, der de 
seneste vintre også har forstået at udnytte 
Eventyr Golfs meget varierende terræn, til 
en god gang langrend.

Blandt nydere af golfanlægget, skal også 
nævnes alle helårsmotionister, der dyrker 
løb, jogging og spadsereture langs de stier 
og veje, der gennemskærer det 100 ha store 
anlæg.

Men allerbedst er vel nok golfbanens 27  
mesterskabshuller - fordelt over tre 9-huls 
sløjfer, hvor næsten 1.700 medlemmer og 
årligt ca. 8.000 greenfee-gæster, får lov til 

at udfordre sig selv og andre med golfspillet, 
uanset handicap, færdighed eller måde at 
spille på. 

Der er masser af sjove putteøvelser der kan gøre 
dig til en mester i det korte spil.

Pay & Play - udfordrende for alle, også nybegyndere. Greens er 
åbne hele året !  Gratis tilbud for dig, der er medlem af Eventyr Golf. Drivingrangen er oplyst indtil kl 21 i efterår, vinter og forår...

Til dig der er ny i Eventyr Golf

Eventyr - kort fortalt
Uanset dit golf handicap, er 
Eventyr Golf altid meget ud-
fordrende...

Ud over at bryste sig med måske Danmarks 
bedste trænerteam, kan Eventyr Golf tilby-
de store og brede træningsarealer for alle.
Oplyst drivingrange, øvegreens, bunker- 
og indspilsområde, Par-3 bane og en 9-hul-
lers Pay & Play bane - åben for alle og til 
disposition hele året rundt.

Så et højt eller stillestående 2-cifret han-
dicap er der slet ingen undskyldning for... 
- bare kom igang !
Greenfee og poletter til boldautomaten 
kan købes i Shoppen i klubhuset.
Er du medlem, må du gratis benytte Par-3 
banen og Pay & Play banen.
Alle andre golfinteresserede er også vel-
komne til træningsområderne.

Nybygning og tilbygning
Carporte og sommerhuse
Tagarbejde og renovering

2016 0403 / 6590 3304

Døre og vinduer
Gulvlægning
Køkken montering
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Husk - Du kan også booke træning via GolfBox

BEGYNDER  Udvalget
Nyt træningskoncept
I Odense Eventyr ønsker vi at have Danmarks 
bedste begynderprogram. Derfor har vi valgt 
at se på hvilke parametre der er de vigtigste 
for glæden ved golf, og hvordan vi kan påvirke 
dem positivt.

De to vigtigste faktorer for at golfspillere finder glæde ved 
golfsporten over tid er:

 ● Succesoplevelsen 
      evnen til at ramme bolden rigtigt 

 ● Det sociale tilhørsforhold 
  
Mere træning med andre der er samme sted med deres golf, 
mener vi vil påvirke begge faktorer positivt.

Begyndere har ret til at få en mentor. Det kan være en ven 
eller bekendt fra klubben, men har man ikke sådanne be-
kendtskaber, vil man blive tildelt en mentor. Mentorens 
primære rolle er, at få integreret begynderen i golfsporten 
såvel som i Odense Eventyr Golfklub.

Gratis træning !
Som begynder i Odense Eventyr har du fri adgang til 
træning gennem sæsonen ! 
Hver torsdag med start d. 10/4 ( helligdage og sommerferie 
undtaget ) vil der blive afholdt 2 x begyndertræning á 2,5 ti-
mers varighed. Træning du kan deltage i indtil den dag du 
rammer hcp. 36.

 Formiddagstræning:  9:30 – 12:00
 Aftentræning:  17:00 – 19:30 

Mødested er foran klubhuset til den angivne tid, hvor 
PGA trænere samt begyndertrænere tager imod jer.

Selve træningen vil være en stationstræning, hvor gruppen 
cirkulerer mellem 3 – 4 stationer. Træningen vil indeholde sta-
tioner af teknisk karakter, som varetages af en PGA træner. Der 
vil være stationer med øvelser som begyndertrænere står for. 

Sidst men ikke mindst vil træningen også bestå af spil på ba-
nen samt undervisning i regler. En træningssession kunne se 
ud som figuren herunder.

Det vil være muligt at tilmelde sig træningen på golfbox under 
kurser og på begyndertavlen i klubhuset. Tilmeldingen er ikke 
et absolut krav for deltagelse, men det giver os naturligvis de 
bedste forudsætninger for at være godt forberedt. 
Udover den ugentlige holdtræning, har du som begynder ret til 
2 individuelle lektioner á 20 minutter. Lektioner der skal bruges 
indenfor 3 mdr. af din opstart.
Da konceptet er nyt og uafprøvet, forventer vi en indkørings-
periode, hvor justeringer kan blive aktuelle. Vi håber I vil bære 
over med dette !

Banetilladelse 
Begyndere i Odense Eventyr har ret til at spille på par 3 banen 
og Pay and Play banen. Som et nyt tiltag vil det i 2014 også 
være muligt at spille 9-hulsbanen uden banetilladelse. Det 
kræver dog at man spiller med sin mentor og at man spiller fra 
begyndertee. Begyndertee er ikke markeret med almindelige 
teestedsmarkeringer men af fairwayens start.

For at få sin banetilladelse kræver det følgende:
 - 2 scorekort fra Pay and Play på 54 slag eller bedre.
 - Bestået regelprøve på nettet: 
    www.golf.dk/contest/regelproeve
 - Godkendelse af niveau ved træning af PGA træner  
Herefter får man hcp. 54 og dermed ret 
til at spille på 9-hulsbanen ifølge med
andre end sin mentor.

Vi har brug for dig !

Til vores nye begynderkoncept har vi brug for hjælpetrænere og mentorer. 

Teknisk indsigt eller højt golfmæssigt niveau er ikke et krav.

For mere info skriv til    mhl@oegc.dk   eller ring 3113 1638

Teknisk 
træning 

Grundsving

Putting
øvelser 

Teknisk 
træning 
Putting

3-4 hullers
spil på bane

og Kanin
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Velkommen til 
Begynderspil 
Hver tirsdag fra kl. 16.30
Her hjælper vi dig med at lære, hvordan man bevæger sig på 
banen, hvad der er god etikette, og selvfølgelig korrigerer vi 
også de mest åbenlyse, tekniske fejl, du måtte begå. Du får 
lært golfreglerne ”ude i den virkelige verden”, hvilket vi erfa-
ringsmæssigt ved gør det lidt nemmere – samtidig med at du 
spiller golf!

Ved at deltage i vores tirsdagsspil opnår du de 
færdigheder, der skal til, for at du kan få golf- 
kørekortet, og diverse prøver gennemføres, 
mens du spiller en runde.

Begynderspillet vil garanteret resultere i, at du ligeledes lærer 
nye mennesker at kende, og mange oplever, at disse nye men-
nesker går hen og bliver ens rigtig gode venner. Det at man har 
nogle gode venner at spille golf med, gør spillet endnu sjove-
re, og vi i begynderudvalget har set mange venskaber udvikle 
sig med tiden. 

Når du har fået dit golfkørekort
- så kan du forsætte din ”golfoplæring” om tirsdagen ved at 
spille vores kaninmatcher, hvor du spiller sammen med andre 
på samme niveau og stadig får lidt hjælp fra en erfaren spiller. 
Kaninmatcherne er med til at udvikle dit spil til det bedre, og 
du bliver udfordret med ”den store bane”. Samtidig har vi en 
lille turnering kørende – og med hyggeligt samvær. Når du er 
med i kaninmatcherne kan du også deltage i matcher mod an-
dre klubber her på Fyn.

Måden du tilmelder dig på
er ved at skrive dig på listen på Begynder- og kaninudvalgets 
tavle, hvor du ligeledes kan vælge det tidspunkt, du vil gå ud. 
Husk at overholde tiden og være klar til at spille på det tids-
punkt, du har tilmeldt dig til.
Dette gælder for øvrigt også begyndere, som har deres 
egen liste.

Vi håber, du kan se, at der er masser af muligheder for at spille 
golf, selv om du lige er startet, eller kun har spillet i kort tid.

Sæsonen for begyndere 
og kaniner starter 
tirsdag den 8. april

BEGYNDER  Udvalgetog Kanin

Tirsdagsturneringer 
for begyndere på 
Pay&Play-banen:

Tirsdagsturneringer
for kaniner:

Superkaniner
12-spillersturneringer:

Spil- og slagprøver (før kaninstatus)
Trænerne:   3113 1638   info@eventyrgolfakademi.dk

#1 med tilbud, service & kvalitet • www.progolf.dk 

Danmarks største udvalg indenfor golfudstyr finder du på hjørnet af 
Middelfartvej og Grønløkkevej 5000 Odense C 

Henning
Aalund

4032 3641
henning.aalund

@gmail.com

Per Nygaard 
6615 0301

pny@glenten.dk

Conny Ørum 
2259 5811

Søren Christian
 Sørensen
3033 8837

sorenchristian
@stofanet.dk

Britta Trelle
2337 8105

b.trelle@
gmail.com

Uffe Hafstrøm
2346 8150

uffe@galnet.dk

Martin Holm 
Larsson

Dennis 
Kristiansen 

Vi glæder os
 til at se dig 
-hver tirsdag !
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I juniorudvalget vil vi rigtig gerne gøre vores klub, til en klub 
med mange børn og unge mennesker, der spiller golf og hyg-
ger sig sammen. Jo flere vi er - jo mere kan vi gøre for hinan-
den, og jo flere talenter vil der også være. Vi er jo også gro-
bund for klubbens elite. Vi vil gerne opfordre til at møde op, 
hvis nogen kender nogen, som godt kunne tænke sig at stifte 
bekendtskab med golfsporten.

Vi ser frem til at møde alle juniorspillere i Odense Eventyr 
Golf og jeres familier, og håber I er fulde af energi og lyst 
til at skabe en rigtig god golfsæson.

De sidste par måneder er gået med at planlægge de aktivite-
ter, den træning og de turneringer - der forhåbentlig får denne 
sæson til at blive god og lærerig.  Vi håber, at I kommer til at 
bruge rigtig mange timer i golfklubben - både på at blive gode 
golfspillere men også får nogle gode stunder med hinanden. 
Vi synes alle sammen, det er sjovt at spille golf - men det er sjo-
vest, hvis man kan gøre det sammen med nogen man kender, 
og har det rart med.

Vi ændrer træningsstrukturen for alle juniorer undtaget spirer-
ne, idet der bliver mulighed for at træne flere gange om ugen, 
og derved mødes mere i klubben. Læs mere om det på næste 
side.

Vi vil som altid have en ugentlig 9-hullers match om 
mandagen, men også følgende aktiviteter ligger i junior- 
kalenderen:
	 ●	 Åbningsmatch specielt for juniorer
	 ●	 Familiematch
	 ●	 Sommer Camp
	 ●	 Ryder Cup
	 ●	 Afslutningsmatch
Turneringer der er mulighed for at spille:
	 ●	 JDT (Junior Distrikts Tour)
	 ●	 Trefor Fyn Tour
	 ●	 AON Junior Holdturnering
	 ●	 AON Pige Tour

JUNIOR  Udvalget
Så er det tid til at starte golfsæsonen 2014, 
og vi glæder os !

HUSKeren
For at skabe overblik over alle aktiviteter i 

Odense Eventyr Golf’s junior afdeling, lægger 

vi alle aktiviteter ind i kalenderen på vores 

hjemmeside. Du finder den under 

www.eventyrgolf.dk >klubinfo >junior.

Du kan også møde os på facebook, hvor det 

er en god idé, hvis du bliver en del af gruppen 

www.facebook.com/eventyrgolfjunior.

Her poster vi også alle aktuelle ting som sker 

i vores klub.

Brug begge info-tilbud, så du ikke går glip af 

en sjov dag med din golfklub.



Kontaktpersoner:
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Vinteraktiviteter i Eventyr Golf Klub
Vinteraktiviteter var bare én at de mange ideer, som kom op 
på vores WorkShop. Og derfor har vi i december været en tur 
i SimGolf Fyn, og i februar var 20 juniorer ude at køre Gokart, 
bowle m.m.
Vores to aktive klubtrænere deltog i Bowl’ n’ Fun, så her var 
mottoet ”Kom og giv Martin og Dennis baghjul”.

Det har været så stor en succes, at vi vist godt forsigtigt tør 
love, at det fortsætter.

Juniortræning 2014
I år vil juniortræningen i Odense Eventyr Golf - opbygnings-
mæssigt, ikke ligne sig selv fra de tidligere år. Vi har valgt at 
indføre et nyt koncept, som Dansk Golf Union er bannerførere 
for. 
I vores fortolkning af konceptet, vil man som juniormedlem i 
Odense Eventyr have adgang til træning 3 x 2 timer pr. uge. 

Tirsdag 16:30 – 18:30 Alle juniorer
Onsdag 16:30 – 18:30 Den yngste juniorgruppe
   (født 2000 eller senere)
Onsdag 18:30 – 20:30 Den ældste juniorgruppe 
  (født 1999 eller tidligere)
Lørdag 10:00 – 11:00 Golfspirerne
Lørdag 11:00 – 13:00 Alle juniorer 

Opdelingen om onsdagen vil nok løbende blive justeret i for-
hold til fremmøde samt sociale og sportslige hensyn.
Juniortræningen vil starte med en fælles intro med opvarm-
ning og opdeling i grupper. Herefter vil træningen være en 
stationstræning, og kan fx indeholde emner som ses i figuren.
Vi er meget spændte på at sætte gang i konceptet og glæder 
os over at juniorerne kan deltage i mere træning. 

Bliv hjælpetræner for juniorerne
- og gør en forskel 
Det siger sig selv, at en træning der involverer alle juniorer ikke 
kan gennemføres af 1 eller 2 trænere. Vi har derfor søgt efter 
hjælpere blandt ynglingespillere og ældre juniorer, og vi har li-
geledes haft kontakt med enkelte forældre og bedsteforældre. 

Vi er endnu ikke helt i hus med det fornødne antal hjælpere, 
men vi har mødt meget velvilje, så vi er overbeviste om, at det 
nok skal lykkes. Vi tilbyder et 1-dags kursus som juniortræner 
i regi af DGU, for at hjælperne kan være bedst muligt rustet 
til opgaven. De første 3 har allerede været på kursus i februar.
 
Kunne du tænke dig at hjælpe til med juniortræningen 
hører vi meget gerne fra dig. Det kræver hverken teknisk 
indsigt eller golfspil på højt niveau.

JUNIOR  Udvalget WorkShop
Da sæsonen 2013 var slut arrangerede vi en 

WorkShop, som en form for brugergruppe. 

Her kunne alle de fremmødte og engagere-

de juniorer være med til at evaluere sæsonen  

- hvad gik godt og ikke så godt. Men vig-

tigst var, at alle kunne være med til at præge 

juniorafdelingens fremtid. Vi arbejdede med 

en skemalagt arbejdsform, som er udviklet af 

DGU.

Det var en super øvelse for os alle, hvor et af 

resultaterne blev store plancher, fyldt med 

ideer og ønsker.

Det er absolut ikke sidste gang en sådan 

WorkShop bliver afholdt :-)

Fortsættes på næste side...

Putting
konkurrencer

Fysiske
øvelser 

Chipping
øvelser 

Tekniske øvelser
på driving range

Kitt Morgen 
2060 1015
kitt.morgen
@gmail.com

Mette Kaysen
3013 8924
mettekaysen
@hotmail.com

Lene Thomsen
6613 7383
let68@live.dk

Thomas Axelsen
2713 1114
thomas@idehuset.dk

Hans Henrik Søllested
2254 5895
hh@sollested.dk
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JUNIOR  Udvalget
Junior Mandagsmatch

Mandagsmatch er som navnet siger, en match vi spiller hver 
mandag gennem hele sæsonen. Den regnes som en del af den 
almindelige golftræning, og spil på vores bane kommer såle-
des til at indgå som en naturlig del af golfen.

Første match er den 14. april 2014, hvor vi mødes ved 
putting-green kl. 16 for at trække lod om, hvem der skal gå 
sammen. Juniorer med handicap spiller på 9-huls banen og de 
juniorer, der endnu ikke har fået et handicap, spiller på Pay & 
Play banen. Der skal være en voksen til at ledsage de børn, der 
går på Pay & Play.
Matchen er gennemgående, og opdelt i dels en forårssæson 
og en efterårssæson.
Vinderen er den med flest opnåede point efter hver sæson.
Forårsvinderne kåres ved familiematchen før sommerferien, 
og efterårsvinderne kåres ved flagmatchen før efterårsferien.

På udvalgte mandage vil vi prøve kræfter med greensome, 
fourball og andre sjove matchformer.

Har du ønsker eller forslag til Mandagsmatchen, hører vi meget 
gerne fra dig. Alle juniorer er velkomne til Mandagsmatchen 
uanset niveau og handicap.

Matchansvarlig: Thomas Axelsen og Hans-Henrik Søllested

Junior Ryder Cup i Eventyr Golf Klub

Som en form for finale til Mandagsmatchen, arrangerer vi 
hvert år en junior Ryder Cup i efterårsferien.
Her spiller de 4 bedste fra forårssæsonen med de 4 bedste fra 
efterårssæsonen.
Det er en turnering over 3 dage, hvor der spilles hulspil både 
som hold og som single.

Vi prøver at holde Junior Ryder Cup, som ”det store mål” i man-
dagsmatchen, så det motiverer dig som junior til at møde op 
hver mandag i hele golfsæsonen.

Matchansvarlig: Thomas Axelsen og Hans-Henrik Søllested.

Junior Distrikts Tour – JDT 2014

Junior Distrikts Tour er en række matcher, der spilles i distrikt 
3, som består af golfklubber på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.
JDT spilles som slagspil over 18 huller med fuldt handicap  
(netto-slagspil).
Der er mulighed for kvalifikation til Super Cup, hvor man spiller 
mod de andre distrikter. Dette afholdes altid i starten af efter-
årsferien.

Hvis man vil læse mere om JDT, herunder spilledage eller andre 
arrangementer i distrikt 3, kan man kigge på www.distrikt3.dk

Matchansvarlig: Mette Kaysen

TREFOR Fyn Tour 2014

Fra og med 2014 er TREFOR A/S sponsor for Fyn Tour (Tidligere 
NORDEA). Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golf-
klubber samt Langeland og Ærø Golfklubs juniorafdelinger 
om en gennemgående turnering - primært rettet mod juniorer 
med et højere handicap.

Se mere om værtsklubber og datoer på vores hjemmeside, 
hvor du også tilmelder dig - gerne snarest muligt. Husk ven-
ligst at notere, hvilke datoer junioren IKKE kan deltage. 
Inden endelig tilmelding til hver match vil alle tilmeldte mod-
tage en mail fra Susanne – som en reminder for deltagelse.

Matchansvarlig: Susanne Salling

Husk Facebook og hjemmeside for mere info
Hilsen Juniorudvalget



København 
70 20 17 99 

Odense
70 20 29 55 

Kolding 
75 53 60 00

Århus 
70 20 98 05 

Aalborg 
70 20 29 99 

Svendborgvej 39
5260 Odense S

Din landsdækkende leverandør
af professionelle AV løsninger
Vi tilbyder salg, installation, undervisning, udlejning og service indenfor følgende områder:

Vil du vide mere eller aftale tidspunkt for konsulentbesøg, så kontakt os på 70 20 29 55. 
Du er også velkommen til at besøge vores kontor og showroom på Svendborgvej 39 i Odense.

Projektorer og lærreder
Interaktive tavler
Rumstyringssystemer
Digital skiltning

Lyd- og højttaleranlæg
LED bander og skærme
Videokonference
Storskærme

På avcenter.dk kan du få inspiration samt 
tilmelde dig vores online nyhedsbrev.

I mere end 15 år har vi tilbudt salg,  
nstallation, undervisning, service og  
udlejning af professionelle AV løsninger. 

Lad vores erfaring 
være din tryghed



Velkommen hver mandag* 
til 9 eller 18 hullers golf eller bowling - alt afhængig af vejr og 
årstid !
* Undtagelse: 2. påskedag, 2. pinsedag og mandag efter jul, 
(alt efter hvordan julen falder, samt mandagen i uge 28, på 
grund af EventyrUgen).

Hvem og hvad er Mandagsklubben
Ud over at du skal brænde for golf og et socialt netværk, skal 
du ikke være alt for ung. Højt eller lavt handicap er underord-
net, blot du lever op til følgende:

Damer: Der fylder 50 i indeværende år
Herrer: Der fylder 55 i indeværende år

Mandagsmatch 
Alt efter hvad dagen tillader, spiller vi 9 eller 18 huller.

Rækkeinddeling
9 huller: Damer og herrer max. hcp. 54
18 huller: Damer og herrer max. hcp. 36

Hvordan deltager man ?
Der ligger en deltagerliste for hver række på skranken i re-
ceptionen. Man skriver medlemsnummer, navn og handicap 
på listen. Når man er færdig med runden, skal man skrive sit 
resultat på listen.

Mandagsklubben
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info
fra “Klub i Klubben”           

9-huls Order of Merit 2013: Finn Schønberg.
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Matchfee
Kr. 20,- pr. gang. Indskrivning og betaling 
skal foretages inden runden startes.

Starttider
Se opslagstavlen. (9 og 18 huller)

Kvartalsafslutninger
Hver 3. måned er der afslutning med 
spisning og præmieoverrækkelse for 
den forgangne periode. Man skal være 
til stede for at få sin præmie.

Årsafslutningen
Foregår i forbindelse med julefrokost, 
hvor årets golfere kåres (Order of Merit). 
Årets golfer i henholdsvis 9- og 18-hullers 
matcherne er den spiller, der har fået flest 
point i hele perioden.

Mandagsklubben
info

fra “Klub i Klubben”           

18-huls Order of Merit 2013: Jens Erik Jensen.
( Det er Jens til højre med præmie og pokal ).

Order of Merit
Vi afholdt vor julefrokost i december, hvor vi fik 
afklaret, hvem der blev vindere af ”Order of Merit”, 
ligesom alle vindere i 4. kvartal blev hædret. For 
9-hullers vedkommende var det som ”sædvan-
ligt”  Finn Schønberg i suveræn stil, mens Hen-
ning Christensen efter 2 år blev slået af pinden 
af en tidligere vinder, nemlig Jens Erik Jensen.  
Vi ønsker hjerteligt til lykke til begge. Vort from-
me ønske om et andet køn blev jo ikke opfyldt. 
Bedre held i 2014.

Fortsættes på næste side...
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Om lidt er det sommer, og så skal vi til det igen, bande over dårlige 
slag, og grine sammen med venner over en kold øl på terrassen...
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Æresmedlem
Ved vor første afslutning i 2014 havde 
vi den fornøjelse at udnævne et af vore 
medlemmer til æresmedlem, nemlig 
Anker Løgstrup Poulsen. Han er den, 
(sammen med Tove), der har været 
med til at ”Mandagsklubben” er det, 
den er i dag. Altid til disposition for alt, 
arrangør af diverse udflugter m.v. 

Hver mandag i 2014
Igen i år spiller vi som sædvanligt hver 
mandag, når der er mulighed herfor. 
Der er dog Company Days og Eventyr 
Ugen der kan forhindre dette. Aflys- 
ninger vil som sædvanligt blive bragt 
på opslagstavlen, ligesom I vil blive ori-
enteret på e-mail. Matchfee vil fortsat 
være kr. 20,-. Af dette beløb får klubben 
kr. 5,- mens resten går til præmier og til 
julefrokost for de, der har været med 20 
gange eller mere i årets løb.

Datoerne for kvartalsafslutningerne 
er foreløbig blevet sat til:
31. marts, 16. juni, 29. september og 15. 
december med julefrokost og kåring af 
seriens vindere, samt ”Order of Merit” 
for 9 og 18 huller.

Ligesom tidligere, vil der 
også i år blive arrangeret et par ture ud i ”landet”. 
Forårsturen vil som sidste år (grundet stor opbak-
ning) blive med overnatning og 2 gange golf, mens 
Efterårsturen som sædvanligt bliver en 1. dags tur. 
Mere info om den kommer snarest.
Der vil også i år blive arrangeret bowling hver fredag 
fra oktober til april (2015). Vi hygger os meget på Ru-
gårdsvej, og ser gerne nye spillere.

Har I problemer af den ene eller anden art, 
spørgsmål af enhver art er vi 4 i udvalget klar 
til enhver tid. Det kan dog også anbefales at 
læse vor hjemmeside. 

En stor tak for et godt år 2013 til jer alle og ikke mindst 
vore sponsorer - og et godt nyt år 2014.

Mange golfhilsener H.O.F.A

Mandagsklubben
info

fra “Klub i Klubben”           

Mandagsklub udvalget:

Anker Løgstrup Poulsen
blev udnævnt til æresmedlem 
i Mandagsklubben.

MandagsklubbensForårstur den 26. maj går i år til Hovborg Kro
Den 26. maj spiller viGyttegård Golf Klub

Den 27. maj spiller viVarde Golfklub
Program og tilmeldingslistefinder du på opslagstavleni receptionen

Ole Christensen 
6596 1983
mobil: 2656 0318
malteser@get2net.dk

Finn Schønberg
6614 2658
mobil: 2423 7476
hafischoenberg@gmail.com

Hanne Schønberg  
6614 2658
mobil: 5135 1718
hafischoenberg@gmail.com

Anker Poulsen
6617 2523
mobil: 2480 6291
logstrup@dsa-net.dk



VandCenterSyd, Kommunen og Miljøstyrelsen har sat et storstilet 
projekt igang - et 305 ha stort område er nu ved at etableres til 
blandet skov. Forkulturerne er allerede nu ved at plantes. Et grønt 
projekt, der vil få vores nabo Tusindårsskoven, til at ligne vand ved 
siden af. En fantastisk udvikling for Eventyr Golf, der om et par år 
vil være en grøn golfoase omkranset af skov- og friluftsområden.

Området ligger oven på en af de fineste vandreserver vi 
har på Fyn, og det skal sikres for fremtidens generationer.

Det skovbeplantede område, med diger, græsningsarealer og 
flere små søer, strækker sig fra nord og vest for greenkeeper-
gården, langs Bavnedamsvej, helt ud til motorvejen og langs 
hele syd 8, ned til den gamle skydebane og langs jernbanen 
over til sidste busholdplads ved Bolbro. Mod nord vil området 
strække sig helt ud til Blommenslyst golfbane.
 
I det nye skov- og friluftsområde er der allerede etableret over 
15 km cykel-, gang-, og ridestier og 3 parkeringspladser. De 
nyplantede træer er nu kun 50 cm små pinde, men med den 
hast vi så Tusindårsskoven vokse, vil der kun gå 10-15 år, til det 
har vokset sig op i en pæn højde, derude på det let kuperede 
og snart tæt bevoksede areal.
Beliggenheden af det store beplantede område, kan ses på 
kortet foroven, men for at se det egentlige omfang, bør man 
køre derud og se det imponerende projekt, hvor stisystemet, 
nu ensomt men imponerende, folder sig ud i bakkerne.
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Elmelund Skov - Ny grøn nabo 
til Eventyr Golf 

Telefon: 6612 2299 ·  Nonnebakken1·  5000 Odense C ·  e-mail: info@oddfellowfestmad.dk

Ring og hør nærmere eller se mere på vores hjemmeside:

o d d f e l l o w f e s t m a d . d k

S e l skabsmenu

798,-
Velkomstdrink ·  Forret ·  Hovedret ·  Dessert ·  Natmad

Ø l , V i N  &  Va N D  a D  l i b i t u m

Fra:

alle Former For selskaber -  også DagsmØDer

til foråret springer vi ud 
med en ny lækker frokost 
restaurant. glæd dig til danske 
specialiteter på højt niveau! 

Odd Fellow ann. Golf_180x123mm.indd   1 24/02/13   17.22



KUN KR. 279,- PR. MD.*
Du får fri adgang til vores unikke omgivelser, atmosfære 
og alle centrenes aktiviteter. Det eneste vi behøver, er 

dokumentations for tilknytning til Eventyr Golf i Odense.

*Ved indmeldelse betales kontant for første periode + 
oprettelse på kr. 299,- Dette beløb dækker også instruktion 

og 3 opfølgninger. Derefter trækkes der kr. 279,- hver 
den 1. i måneden på din konto via BetalingsService. 

Tilbuddet gælder til og med 31.12.2013.

Et medlemskab hos os giver adgang til 
squash, badminton, kinesis, spinning, 
styrke-og kredsløbstræning, gymnastik, 
aerobic – på både Nyborgvej og Ejbygade. 

Vi står klar med den rigtige vejledning til 
netop din træning, også når det vedrører 
golf. Eliteafdelingen hos Eventyr Golf træner 
allerede hos os, og vi har også plads til dig.

TRÆNINGSTILBUD
I samarbejde med Eventyr Golf tilbyder vi alle klubbens medlemmer og samboende 
familie en fantastisk mulighed for at benytte et bredt udbud af træningsfaciliteter.

Besøg os på www.exerzice.dk
NYBORGVEJ 341B TLF. 6590 8080 / EJBYGADE 4 TLF. 6612 7778 / 5220 ODENSE SØ 

Sundhed, virksomhed og familie – sjæl, krop og velvære – no|excuse

GFB4978EX.indd   1 01/03/13   12.28
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Greenkeeping på 
Eventyr Golf Interview og fotos 

af Birger Bromann

Tidligt forår og våd vinter har givet 
greenkeeperne lidt mere stress og 
større udfordringer end normalt

Naturen lader sig ikke styre og derfor må man som green- 
keeper kunne improvisere og være parat til at omstille arbejds-
opgaverne fra dag til dag - hele året.

Alt dette kan vi som golfspillere heldigvis være ligeglade med 
og skal kun koncentrere os om at finde fejl og mangler på den 
bane, vi alle så gerne kalder vores egen.

”Hvorfor er affaldsbeholderen ikke tømt”, ”der hænger en knækket 
gren på Nord 7”, ”gør I ikke snart noget ved den kant på Syd 5” og 
”hvad med at klippe....”  at være greenkeeper og især chefgreen- 
keeper for godt 1.600 medlemmer, med hver sin opfattelse af 
hvordan en golfbane skal se ud og plejes - kan have sine udfor-
dringer, og et hemmeligt privat telefonnummer synes at være et 
must :-) 

Der vil selvfølgelig altid være detaljer på banen der bliver sat ba-
gerst i rækken, når vejr og vind passer ind til at de overordnende 
ting og større opgaver skal og kan løses. Og da vi i Danmark ikke 
har samme lønforhold som længere syd for grænsen, må vi klare 
lidt mere per mand, heroppe i nord.
Men vi har et godt team og en skræddersyet maskinpark til op-
gaverne, og selvfølgelig store planer for banens videre udvikling”, 
siger Bendy Sørensen, siddende i sit kontor på Bavnedamsvej 
og kigger drømmende ud over anlægget.

Eventyr Golf Center har 7 mand ansat i sæsonen. Normalt er 
3 mand på vinterorlov, men i år har de alle været på arbejde 
grundet de 2 storme og det tidlige forår.

Flere nye træer 
Der er i løbet af den korte vinter og de to storme, blevet ryd-
det op i træbestanden og godt 1.000 m3 kvas og stammer er 
fjernet eller beskåret. Ud over stormenes hærgen er anlæggets 
Ahorntræer desværre blevet ramt af sygdom, og skal løbende 
fældes og udskiftes med mere hårdføre sorter.
Der er allerede i vinter blevet sat 150 nye træer, dels for at er-
statte de fældede og dels for at ændre banens layout og kom-
mende udseende.

Tidligt forår - tidlig prikling af greens
Som de fleste nok har bemærket blev greens priklet ganske 
voldsomt i slutningen af februar. Man prikler for at tørre jord-
laget ud og give luft til græssets rødder. Der har blevet og vil 
fortsat blive topdresset af omgange, og fladen udjævnes.
Planen er at man kan gøre det nu hvor vi alle normalt er vant 
til vintergreens, og slipper for en generende grovprikling i maj 
når golfen er på sit højeste og vi alle er igang med at få spillet 
på plads og vores hcp nogenlunde i orden.

Bunkers renoveres 
Der er fuld gang med at renovere og efterfylde anlæggets 
godt 120 bunkers. Kanterne skæres op og mange bunkers vil 
få en mere synlig bagkant. Den største bunkerændring sker på 
første fairwaybunker på Syd 8, der nu bliver dobbelt så bred !
Der bliver fyldt op med i alt 600 m3 ny bunkersand for at få 
niveauet hævet, og for at få sand helt op til kantene på udvalg-
te steder. Der skal masser af sand til . Alene i de to midterste 
fairwaybunkers er der brugt 17 tons sand ! Eventyr Golf Center 
har investeret i en ny Toro Sandudlægger/topdresser til dette 
formål.
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1.100 tons topdressing til fairways
35 hele vognlæs bliver leveret i løbet af forsæsonen. Det er før-
ste gang i banens historie at fairways bliver topdressede. Top-
dressingen skal gøre vækstlaget bedre og i samme omgang vil 
der blive eftersået med en anden Rødsvingel type der er mere 
robust end det bestående græs. Topdressing af fairways vil i 
første omgang blive foretaget på de mest trængende arealer 
hvor banen typisk er mudret i regnfulde perioder. Det bliver 
spændende at se hvordan det nye græs arter sig, men det bli-
ver først i 2015, at vi kan begynde at se resultatet.

Klipning af banen
Det forlyder, at det desværre, og af naturlige årsager, ikke kan 
lade sig gøre at holde stimpmeter på greens på 13-14, hele 
året ! Men målet er at kunne holde en greens hastighed på 9 
-10 stykker det meste af sæsonen, og måske 10-11 ved speciel-
le arrangementer og turneringer. 

Fairwayklipningen vil stadig være 14-17 mm og konturen af 
fairways vil ændres på f.eks. Vest 9, hvor træfældningen kræver 
at layoutet og dermed hullets sværhedsgrad opretholdes.

Semiroughen vil få 2 klipninger, og på de brede fairways hvor 
man f.eks. kan skrå hen over et dogleg, vil klipehøjden nå op 
på hele 70 mm, hvilket stadig gør det nemt at finde bolden, 
men sværere at komme ud, alt efter hvor skævt man har slået !

Roughen vil i år jævnligt blive holdt nede i en højde under 150 
mm så selv en golfspiller har mulighed for at finde sin bold, 
og måske, med held, komme ud igen med humør og udstyr 
i behold.
Som Bendy Sørensen altid siger, ”der kunne jo have været vand, 
og så var dit meeeeget skæve slag jo helt væk fra andre mulighe-
der, end at slå en ny bold eller tage et drop, og det ville du have 
været nødt til at acceptere !”

Store planer for fremtiden
Mr. Greenkeeper har mange planer i ærmet. Det hele er dog 
afhængig af vejrforhold, tidsplaner og selvfølgelig økonomi, 
men her er et par af de rigtig gode:

Teesteder
En af de mere presserende er at få rettet teestederne op. Dette 
er allerede påbegyndt med forårets prikling. Der er ydermere 
planer om at flytte teesteder og evt. bygge nye på Syd 4, Syd 7, 
Syd 8 og Nord 3, for at forbedre banelayout og for at gøre hul-
lerne mere spændende ved at hazarderne bliver mere synlige 
ved udslagene.

Gangstierne ved teestederne
Der er planer om at erstatte grusstierne ved teestederne med 
samme græsbelagte armering, som  vi kender det fra den store 
nyetablerede P-plads.

Lyddæmpend beplantning mod jernbanen
Der er lavet skitser på et beplantningsbælte langs jernba-
nen på Vest 5 og 6, men dette bliver måske unødvendigt, da  
BaneDanmark har planer om at lede jernbanetrafikken ad en 
ny strækning, i forbindelse med at nye højhastighedstoge skal 
krydse landet.

- så der er nok at glæde jer til !

Bendy Sørensen
Chefgreenkeeper

Det stormene ryddede på et par timer, 
skulle der over 70 mandedage til, for 

at få ryddet op og efterfølgende
plantet 150 nye træer.



Vi har også et komfortabelt

 udvalg fra BackTee og Ecco

Velkommen ind og prøv !

Tøj og udstyr for 
vindere !

Cobra Bio Cell driver

Cobra Bio Cell jern

Puma Golfsko

Cobra bag

Rickie

Rickies
bag

Rickies
bukser

Rickies og hans kærestes favorittøj (Puma)

Falen 227 | 5250 Odense SV | 5753 8832 | Man.-torsdag 9 -17 | Fredag 9 -16 | Lør.- søndag 8 -15



En ny sæson nærmer sig med hastige skridt, og 
en veloplagt banekontrol vil igen i år gøre sit til, 
at spillet kan forløbe så gnidningsløst som over-
hovedet muligt.

Husk banekontrollen er en serviceenhed, den er ikke sat i 
verden for at genere jer spillere.

Husk at printe scorekort, disse fungerer også som bevis for 
bestilt tid mv., så banekontrollen aldrig er i tvivl om, at man 
ikke bare er ”smuttet” ud.

Der har i sidste sæson været problemer med ”gratister”, der er 
derfor vedtaget:
Håndfaste retningslinjer i forbindelse med manglende be-
taling for greenfee og kontingent.
Baggrund for dette:
Det er heldigvis ikke så tit, at vi støder på problemet med 
manglende betaling for greenfee. Vi ved ikke, hvor stort pro-
blemet er; men vi vil under alle omstændigheder ikke finde os 
i det. 

Et par episoder i sidste sæson er årsagen til, at bestyrelsen fin-
der det nødvendigt at udarbejde vejledende retningslinjer for, 
hvordan en sådan sag behandles. De skal besvare spørgsmå-
let: Hvem gør hvad?

Grundlæggende betragter bestyrelsen manglende green- 
feebetaling som tyveri, og vil behandle det som sådan. 
Klubben vil sanktionere i forhold til egne medlemmer, der 
medvirker eller selv undlader at betale for spil på fremmede 
baner. Hele proceduren i forbindelse med ovenstående kan 
ses på hjemmesiden.

Vi ses på banen !
Banekontrollen / Søren Andkjær

Husk på etikette og din spilhastighed

Banekontrollen
er på banen !

Banekontrollanter på banen i 2014:

Søren Andkjær
2869 8998
soren@andkjaer.dk

Henning Aalund 
4032 3641

Jesper Stokholm 
3048 4703

Bernie Black 
6166 9788
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Kontakt os på tlf. 65 56 03 50 eller mail: konf@occ.dk • www.occ.dk

Du er i trygge hænder hos os
Hos Odense Congress Center får du en partner med erfaring, fleksibilitet 

og et højt serviceniveau. Du får også moderne mødelokaler, det nyeste av-udstyr, 

hotelværelser, gratis parkering, udsøgt mad og meget mere til dig og dine  

konferencegæster.

Kort sagt – giv os et ring, så giver vi dig en konference!

Økologi og fynske råvarer
Fyn er hele Danmarks æblehave – og 
det skal vores gæster mærke. Hos os får 
I en menu sammensat af friske, fynske 
råvarer med økologien i højsædet og 
sans for detaljen. 

Ring og spørg os hvad vi kan 
tilbyde jeres gæster. 

På BEST WESTERN Hotel Odense står vi klar til at tage 
i mod dig og dine golfmakkere efter en lang dag på 
Odense Eventyr Golfs baner. Kun 15 minutter fra greenen 
finder I vores komfortable værelser og hyggelige restau-
rant, der serverer mad tilberedt med økologi og friske, 
fynske råvarer i højsædet.

R

Hotel Odense Læs mere om på www.hotelodense.dk

Lang dag på greenen?
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Så står sæson 2014 for døren
Chefgreenkeeper Bendy Sørensen har forsikret, at han og den 
øvrige greenkeeperstab igen i år vil gøre deres yderste til, at 
banen kommer til at fremstå i perfekt stand.

Banen har i stedet for frost og sne fået en masse vand.
Fairways blev derfor allerede i februar måned priklet. 

Greens har haft en del mos pga. vandet, og er derfor prik-
let samt topdresset.

Som noget nyt vil fairways i år også blive topdresset.

Tee-steder vil også blive topdresset/oprettet.

Bunkeren på Syd 8, lige før vejen, udvides til 
ca. dobbelt bredde.

Banen vil i år blive klippet efter følgende plan (med forbehold):
Fairway klippes som altid i en højde på 14-17 mm. Mange ste-
der vil fairways også gøres smallere. 
1. klipning semirough i en højde på 40-50 mm i en bredde på 
6-7 meter (dobbelt af normalt).
2. klipning semirough i en højde på 50-70 mm i en bredde 
som tilpasses de enkelte huller.
3. klipning rough holdes nede i en højde på 100-120 mm.

Selve roughen vil i lighed med sidste sæson blive klippet efter 
behov i løbet af sæsonen. 
Det betyder, at man normalt vil kunne finde sin bold, men bli-
ver tilpas straffet for at slå skævt.
Ovenstående betyder, at banen både visuelt og spillemæssigt 
vil få mere struktur.

I ønskes en rigtig god sæson

Baneudvalget / Frank Frederiksen

Baneudvalget
i dialog med greenkeeperstaben

Listepris              37.495

Jeres brugte   -10.000 
maskine* 
*Max 7 år

 
HoLe in one 
byttepris       27.495

Ved bestilling medfølger 1 stk. ipad mini

Develop +224e

kontakt os for bespareLses tiLbuD Der passer Deres beHov
altid den rigtige pris – fØrste gang!

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service
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Højeste kreditværdighed
Soliditet 2013

nyt lCd display  
som iPhone og iPad
• perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
•  2x500 papir kassetter 

+100 Bypass
• print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk
 
tilbehør:
• Fax
•   kasette bank 2x500 ark  

el. 1x2.500 ark
•  intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  scan software til OCr,  

Word, Excel



Onsdagsdamerne
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                   Velkommen til       
                en ny sæson med
               Onsdagsdamerne
Onsdagsdamerne er for alle damespillere 
i klubben med et hcp. på max. 42.
 
Vores formål er at samle så mange af klubbens kvindelige golf-
spillere til en hyggelig golfdag hver onsdag og at fremme det 
sociale samvær og styrke klubånden.
Vi lægger vægt på en sjov, uformel og hyggelig omgangstone, 
og at vi får nogle hyggelige oplevelser med mange forskellige 
herlige kvinder.

Få mere at vide på vores site - hver uge
Er du nuværende, ny eller kommende onsdagsdame - el-

ler er du blot interesseret i at vide mere om onsdags-
damernes aktiviteter, kan du se mere på vores site.

Her vil vi bestræbe os på, at der hver uge kommer 
resultatet fra ugens match, måske krydret med 

et billede eller en sjov episode.  Du kan selv 
være med til at levere input til indhold ved 

at kontakte formand Lone D. Jørgensen 
på tel. 2255 3909.
Vi vil også opslå informationer om 
vores matcher, invitationer fra andre 
klubber, gode tilbud fra sponsorer, 
køb, salg og udlejning, anmeldel-
ser af golfophold etc. etc. på sitet. 
Så kig ind så tit som muligt - og 
vær selv med til at gøre sitet til 
et aktivt forum.

Se vedtægter, 
turneringsprogram 
og resultater på 
Onsdagsdamernes 
hjemmeside.

Udvalget:
Formand 

Lone D.
Jørgensen
2255 3909

lone.draborg
@gmail.com

Sekretær 
Birgit

Wahlgren
2048 3482

bw@kielberg.com

Kasserer 
Annette Falk

2462 0644
afh@fer.dk

Kirsten
Ahlmann

4014 4150
ka@fynske
medier.dk

Birgit
Nørremark

6613 1117
noerremark

@mail.dk
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Vigtige datoer
Vi har planlagt årets aktiviteter 
- og der er mange spændende 
ting i kalenderen:

2. april 
Sæsonstart med efterfølgende 
fællesspisning og modeshow. 
( Alle damer i OEGK er vel-
komne – uanset hcp).

21. maj
Lady Fyn - turnering for damer
i 10 fynske klubber.
(Afholdes i år i 
Langelands Golfklub).

24. maj 
Den årlige dameudflugt
– se separat opslag.

4. juni
Pink Cup – se separat opslag.

25. juni
1. serieafslutning 
og fællesspisning. 

26. september 
Afslutningsturnering
2. serieafslutning, generalfor-
samling, kåring af årets golfer, 
vinder af hulspil og Eclectic.



Onsdagsdamerne

C-rækken - kun 9 huller og op til hcp. 42
Vi vil gerne have mange flere nye og gamle damer med - og 
vi vil også gerne have de damer med, som ikke rigtig synes, at 
der er tid og kræfter til 18 huller hver gang - eller som en gang 
imellem ikke har tid til mere.
Derfor fortsætter vi i år med C-rækken, som kun spiller 9 huller 
på 9-huls sløjfen. 
Her spilles stableford fra rød tee hver gang - og rækken er åben 
for alle damer op til hcp. 42.  Det betyder, at også vores kaniner 
kan være med i onsdagsdamernes fællesskab.
Vil du vide mere, kan du læse på vores hjemmeside, matchpro-
grammet, som ligger i klubhuset eller kontakte en fra besty-
relsen.

Skynd dig at betale, så sparer du penge
Vil du betale for hele sæsonen på én gang, kan du lægge belø-
bet på kr. 600,- i en kuvert mærket navn og medlemsnummer, 
og aflevere den i onsdagsdamernes postkasse. ( Der kan ikke 
betales med bankoverførsel el. lign.) Du sparer op til kr. 120,- 
og det vil være en stor administrativ lettelse for bestyrelsen. 
Beløbet dækker ikke startgebyr til Pink Cup og Afslutnings-
matchen. 
HUSK at skrive navn og medlemsnummer på kuverten.
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Hos Nordea er din 
oplevelse i fokus – vi glæder 
os til at se dig i banken
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Sponsorer
På onsdagsdamernes hjemmeside kan du finde alle vore spon-
sorer med link til deres hjemmesider. Og vi vil opfordre til at 
støtte vores sponsorer, som velvilligt støtter os. 
Vi har heldigvis mange sponsorer som år efter år giver os præ-
mier i form af gavekort, bolde, produkter, oplevelser etc.  Det er 
med til at gøre vore matcher endnu mere spændende - og der-
for vil vi gerne rette en stor tak til vore sponsorer.

Ekstra lækkert for damerne
Vi håber, at vi også i år kan lave en aftale med restauratøren om 
at onsdagens menu indeholder en ekstra lille lækker ret, som 
er rettet mod ”den lille appetit”. 
Så støt op om cafeen – de støtter også os.



Et blik bagud
På tavlen i den nyrenoverede restaurant på Falen kan man se, at 
der i Odense Eventyr Golfklub har været spillet om Den Grønne 
Jakke siden midten af 90’erne. Der har med andre ord været af-
holdt turneringsspil om torsdagen i over 20 år. På plaketten kan 
man se adskillige kendte og ukendte herrespilleres navne, hvilket 
bevidner, at interessen for deltagelse i klubbens sociale spil er og 
har været en vigtig parameter i klubbens liv. 

Dette er bestemt stadig tilfældet, hvilket både deltagerantallet 
og de mange små subkulturelle arrangementer, der finder sted 
samtidig med spillet i torsdagsherreklubben. Ikke at undertegne-
de kender dem alle sammen, men begreber som ”Kortklubben”,  
”Æggekageklubben”, osv. er indbegrebet af det at spille om torsda-
gen. Disse er absolut medvirkende til, at det hele bliver sjovere og 
mere socialt, hvilket også livet i restauranten, efter selve golfspil-
let, taler sit tydelige sprog om. 

Set i sidste sæsons lys er der tale om en markant udvikling i delta-
gelsesgennemsnittet, og  konklusionen på sæsonen blev, at mere 
end 265 spillere havde spillet med i konkurrencen om Den Grønne 
Jakke. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi på enkelte match- 
dage har været oppe på over 140 deltagere i en enkelt match. 

Vinder 2013
blev Henrik Madsen med totalt 
21 spillede turneringer og 565 
point. I løbet af sæsonen blev 
der spillet 5 serier á 4 matcher, 
der hver afsluttedes med en 
præmiematch, efterfulgt af de 
traditionelle præmieaftner, hvor 
der uddeles præmier for både 
placeringer og nærmest flaget. 
Præmierne til alle vores turne- 
ringer er hovedsagligt tilveje-
bragt af Herreklubbens yderst 
velvillige sponsorer. 

Hver torsdag mødes over 100 herrer
til en god gang golf

Torsdagsherrerne er den største ”klub i klubben” med over 
260 aktive spillere. Er du herre over 18 år, med max. hcp 36, 
er du meget velkommen ! 

Torsdagsherrernes målsætning
At samle så mange som muligt af klubbens mandlige med-
lemmer med handicap-index max. 36 og nedefter til golf-
matcher på torsdage i golfsæsonen.

At samle medlemmerne lejlighedsvis til socialt samvær, som 
skal fremme klubånd og sammenhold.

Det er endvidere herreklubbens målsætning, at arbejde så 
åbent som muligt i medlemmernes interesse for derigennem 
at fremme kommunikationen mellem den enkelte golfer og 
de valgte organer.

Sådan spiller du med i Torsdagsherrerne
Er du ny, eller vil du gerne spille med nogle andre end dem du plejer, er du velkommen til 
at gå ned på første tee. Der er altid plads til en til, da vi bestræber os på at spille i 4-bolde, 
og du er meget velkommen. Man kan booke starttid via Golfbox. 
Der er dog boldrende mellem kl. 12-19, hvor banereservation ikke er mulig.
Skriv dig på startlisten i klubhuset.  Læg 30,- kr. i kuvert med navn, dato og med-
lemsnr. Kom kuverten i postkassen mærket ”Herreklub”, inden matchen startes.
Det er forbudt at skrive sig på efter spil. Straks efter endt match lægges scorekort i samme 
postkasse.  Husk også scorekort ved ”No return”.

Udvalget:

Søren R.
Nielsen

2033 6834

Sten
Nielsen

2623 9304

Ulrich 
Wiingreen
3013 2169

Per
Steffensen
2175 5057
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Sæson 2014
Der skal naturligvis også spilles golf om torsdagen i den nye sæson. Herre-
klubben har lagt sig i selen for at holde aktiviteten på mindst samme høje 
niveau som i 2013. Udvalget har lyttet til vores mange trofaste deltageres 
kommentarer gennem året der gik, og vi præsenterer i år et par markante 
forbedringer i vores turneringsafvikling. 

Specielt spillet om Den Grønne Jakke har været udsat for nogen kritik, 
hvilket betyder, at der bliver indført en ny og mere turneringsretfærdig 
måde at tildele points til denne sagnomspundne pris. I helt korte træk vil 
alle spillere i hver torsdagsmatch blive samlet i én række og points tildelt 
ud fra placeringen i denne ene række. Det betyder, at der ikke længere op-
nås point fra hhv. A- og B-rækken til Den Grønne Jakke.

En nærmere forklaring af pointsystemerne findes på klubbens hjemmeside.
Antallet af indlagte Par-matcher bliver forøget, da denne ekstra spilleform 
blev modtaget endda særdeles positivt sidste år.
Derudover ligger der lige nu et par andre konkurrencer på skrivebordet og 
ulmer, så følg med på hjemmesiden og på opslagstavlen.
Årets klubtur bliver til Royal Oak, lørdag den 24. maj.

Vi ser frem til en sæson med fuld aktivitet ude på banen.
På udvalgets vegne   Ulrich Wiingreen

Sponsorer i sæson 2014 (2013):

Ole’s Olie
Kaspersen Malermester, v/Niels Kaspersen
Nordfjeld Dyner A/S, v/Christian Jensen
Knudsen & Sønner, v/Steen Knudsen
El Andersen A/S, v/Ole Andersen
Tømrermester Ulrich Larsen
Kloakmester Fyn, v/Jacob Rasmussen
Bach, Drud og Larsen A/S
Nordtex ApS, v/Finn Nordgren
ProGolf Scandinavia A/S, v/Thomas Hauge
PAC Dæk & Udstødning, v/Per Andre Clausen
Bulldog Gin, v/Per Justesen
Mesterslagteren Faaborgvej, v/Dan Nielsen
Golfexperten Kolding, v/Martin Andreasen
Candy Hoover OY Denmark, v/Niels Hunniche
H. J. Hansen Vin A/S, v/Søren R. Nielsen
BBGrafisk v/Birger Bromann
Steffs biler v/Lars Steffensen
...og andre som ikke kan nå at komme med før 
redaktionens afslutning.

Torsdsagsherrerne

Kloakrensning

Kloakspuling

Kloak-TV

Kalørvej 60 · 5200 Odense V · 2073 0402 · jr@kloakmesterfyn.dk · www.kloakmesterfyn.dk

Vi klarer det hele !
Minirensanlæg

Nedsivningsanlæg

Entreprenørarbejde

Brolægning

Dræning

...og så følger vi “Bruno” sikkert til svømning !

Autoriseret Kloakmester Jacob Rasmussen

Vi er altid parat,
også når det er akut !

2073 0402
- hele døgnet !
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Vi er klar til en ny sæson, hvor vi håber at møde dig 
på træningsanlægget. Vi har et bredt udvalg af un-
dervisning, så uanset om du er til et intensivt kur-
sus, holdtræning eller individuelle lektioner, skulle 
det være muligt at finde noget, der passer til dig.

Vi ser frem til at høre fra dig, så vi sammen kan finde den rette vej 
for dig og din golf !

Kursuskalender:

Eventyr Golf-
         akademi
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 Dato Kursusnavn Kursusbeskrivelse
 10. - 11. april Opstartskursus 2 x 3 timers træning
   i alle spillets facetter
 12. - 13. april Golfkørekort på en weekend ! 2 x 8 timer med træning, 
   regler, spil og lidt til ganen !
 17. - 18. april Påskekursus 1 2 x 3 timers træning 
   i alle spillets facetter
 17. - 18. april Påskekursus 2 2 x 3 timers træning 
   i alle spillets facetter
 25. april Driverkursus 2 timers drivertræning
 16. maj Shortgamekursus 3 timers træning i kort spil
 24. - 25. maj Golfkørekort på en weekend ! 2 x 8 timer med træning, 
   regler, spil og lidt til ganen !
 5. juni Puttingkursus 2 timers puttingtræning
 22. - 24. juni Juniorcamp 3 dage med sjov, træning og spil
 2. - 3. august Golfkørekort på en weekend ! 2 x 8 timer med træning, 
   regler, spil og lidt til ganen !

Lektionspriser 2014
20 min. 195,-
40 min. 370,-
6 x 20 min. 995,-

Lektioner med video 
eller Trackman 
20 min. 250,-
40 min. 395,-
60 min. 540,-
5 x 20 min. 950,-
10 x 20 min. 1.750,-

Specialtilbud*
10 x 20 min. m. video 1.500,-

Årskort 2.995,-
( Lektion á 20 min. hver uge 
fra 1/4 – 31/10 dog ikke uge 28).

Årskort for ægtepar  5.595,-
( Lektion á 20 min. til jer begge, hver uge 
fra 1/4 – 31/10 dog ikke uge 28).

*)Træning mellem 9 og 15 på hverdage

Husk - Du kan også booke træning via GolfBox



Holdtræning
Vi tilbyder en række hold, der alle er bygget op 
med halvanden times holdtræning hver anden uge. 
”Udviklingsholdet” og ”Mod nye mål” er hold, hvor 
du bestemmer om individuelle lektioner skal være 
en del af pakken, og hvor du har mulighed for at 
stoppe med 1 måneds varsel. 

”Mandagsholdene”, ”Tirsdagsholdet” og ”Dame-
holdet” dækker over hold, hvor man tilmelder 
sig det fulde træningsforløb, og hvor individuelle 
lektioner er en fast del af træningsforløbet. 
Målgrupperne skal ses som en anbefaling
og ikke et krav. 

Indhold og priser for deltagelse i hold-
træning varierer og kan ses på www.OEGC.dk 
eller fås ved kontakt til Martin eller Dennis.

Gratis nybegynder-
træning
Det er nu blevet endnu mere fordelagtigt at
starte som nybegynder i Eventyr Golf Klub!
Det kan du læse mere om 
på side 36.

Eventyr Golf-
         akademi

Martin Holm Larsson Dennis Kristiansen

Eventyr Golfakademi
Tlf. 3113 1638 ·  Mail: info@eventyrgolfakademi.dk

 Titel Tidspunkt Dag Uge Træner Målgruppe

 Udviklingsholdet 13:00 - 14:30 Mandag Ulige Dennis Nye og let øvede

 Udviklingsholdet 18:15 -19:45 Mandag Lige Dennis Nye og let øvede 

 Mod nye mål 10:00 - 11:30 Onsdag Ulige Martin Øvede

 Mod nye mål 18:15 - 19:45 Mandag Ulige Martin Øvede

 Titel Tidspunkt Dag Uger Træner Målgruppe

 Mandagshold 1 16:30 - 18:00 Mandag Ulige Martin Alle

 Mandagshold 2 16:30 - 18:00 Mandag Lige Dennis Alle

 Mandagshold 3 15:00 - 16:30 Mandag Lige Martin Hcp. 23 - 36

 Tirsdagsholdet 18:45 - 20:15 Tirsdag Lige Martin Hcp. under 18

 Dameholdet 13:00 - 14:30 Tirsdag Ulige Dennis Damespillere
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Hos Stige Blomster finder du et bredt 
udvalg inden for planter, blomster og 
krukker til haven

Velkommen ind i vores 1500 m2 store have-
center, beliggende i Odenseforstaden Stige, 
der de seneste 50 år har været kendetegnet 
for sin store koncentration af blomstergart-
nerier.  

Mange af disse er i øvrigt også leverandører til 
butikken, men vi bestræber os også på at hjem-

tage de seneste og mest spændende nyheder fra udlandet 
hvert eneste år.  
Planterne leveres til vores butik direkte fra plantebordene  
i gartnerierne, og har derfor ikke været hengemt eller  udsat 
for ekstreme kulde- og varmepåvirkninger på de store central- 
lagre. 

Vi forhandler derfor altid friske planter 
af høj kvalitet !

Få inspiration til den have, som du går 
og drømmer om
 
Vores havecenter rummer et stort udvalg af planter, fantasiful-
de ideer og et stort udvalg af krukker. Alle disse ting kan være 
med til at give dig ideer til, hvordan du skal indrette din private 
have.
 

Vores dygtige rådgivere står klar til at 
hjælpe med inspiration og svar 

Sammen sikrer vi, at du får opfyldt dine ønsker til haven, terras-
sen, udestuen eller altanen.

Sponsorannonce

Stige Blomster
Vi åbner hvert år medio april, og i år er det den 12. april, og vi lukker for sæsonen den 5. juni.

Åbningstider

Der er åbent alle dage i perioden fra den 12. april 

til og med Grundlovsdag den 5. juni.

Åbningstid alle dage: 10:00 – 17:00.

Stige Blomster

Kirkegyden 80 

5270 Odense N 

Tlf.: 50 96 00 30

Se mere på: www.stige-blomster.dk 
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De flotteste blomster 
Hos Stige Blomster tilbyder vi et bredt udvalg 
af forårs- og sommerblomster til haven. 
Vi fornyer os hvert år med et bredt sortiment af 
blomster fra både nær og fjern. 

Udvalget spænder over alle størrelser 
og farver, så du finder med garanti også  

blomster og planter, der  passer til enhver placering i 
haven, på terrassen, balkonen eller i udestuen.

Fra jord til bord
Stige Blomsters unikke afdeling med alverdens krydderurter 
er absolut også et besøg værd. Udvalget er stort, og enhver 
nyhed inden for krydderurter er at finde her.

Alle krydderurter er dansk produceret og er produceret 
under kontrolleret biologisk bekæmpelse, hvilket vil sige, 
at der ikke er sprøjtet bekæmpelsesmidler på dem.

Vi har et kæmpe udvalg af tomat-, peber-, agurke- og chiliplan-
ter til både hobby, hus samt friland. Disse er også produceret i 
Danmark under kontrolleret biologisk bekæmpelse.

Krukker for enhver smag 
og pengepung…
Stige Blomster har også et bredt udvalg af krukker til haven. 
Vi har mere end 100 forskellige varianter i forskellige frost- 
sikre materialer, størrelser og farver.

Vi giver selvfølgelig gerne gode råd og tips til, hvilken jord og 
hvilke planter, der er bedst egnet i de respektive krukker.

                       Velkommen ind og lad dig inspirere !

Åbent HusKun for Odense Eventyrgolf  !
Fra aftenens omsætning går 10 % til ungdomsafdelingen!Tirsdag den 29. april kl. 19:00Tirsdag den 6. maj kl. 19:00Vi vil begge aftener fortælle lidt om vores

plantesortiment og ligeledes værevært ved et glas italiensk rødvinsamt lidt til ganen !
Velkommen !



NY REGELBOG
- I BILLEDER

BESTILLING: Skriv til info@oswaldacademy.dk eller ring på 2925 8636 og oplys navn/klub, adresse og antal.

Facts:
1) Lommebogsformat og spiralryg.
2) Alfabetisk opbygget.
3) 300+ billeder.
4) Løbende henvisninger til regelbogen og til Regelskolen.
5) 116 opslagsord (”Vandhazard”,”Uspillelig” osv.).
6) 50+ oversigter, fi gurer, huskesedler mv.

Bogen er velegnet til:
1) Undervisning af begyndere (gratis slideshow medfølger).
2) Udlevering til medlemmer af klubbens udvalg (regel-, 

turnerings-, begynderudvalg osv.).
3) Udlevering til banekontrollen.
4) Udlevering som præmie i dame-/ herre- og seniorklubber. 
5) Udlevering til greenkeepere.
6) Salg i proshoppen.
7) Salg i sekretariatet.

LUFTSLAG

Se Slaget 
A-Z s. 296 .

LUKKE IGENNEM

Langsomt spil er en af de største kilder til 
frustra-

tion og uenighed på og uden for banen. Nogle spil-

lere har en tendens til a
t spille meget langsomt men 

husk, at blot én langsom spiller/gruppe kan forsin-

ke mange efterfølgende grupper.

Hvornår bør man lukke igennem?

Man bør ifø
lge etikettereglerne lukke igennem i to

 

situationer, nemlig…:

Klassetrin: 3. klasse.

Etikette: Spilletempo RB s. 27 .

Regler: 6-7 RB s. 59 .

Ord/udtryk: Langsomt spil A
-Z s. 199 .

Spilletempo A-Z s. 314 . Unødig forsinkelse A-Z s. 360 .

Se fi gurer s. 204-205

202

LUFTSLAG 1/1

LUKKE IGENNEM 1/4

BRIAN & SØREN
- Jeg lukker ikke de idioter igennem!

For Søren, hvor spiller de tæt på os; 

jeg nægter at lukke de idioter igennem!

Ja, men de er jo også kun to, og vi er fi re!De har da ikke fortrinsret, 

bare fordi de er elitespillere!

Ja ja, men jeg har betalt mit 

kontingent, og så har jeg ret til at spille.OK OK hr. regelret, så lukker vi dem igennem.

Jo, vi bør lukke dem igennem, for de kan 

jo tydeligvis spille meget hurtigere end os.Det er ligegyldigt; vi bør lukke dem igennem.

Nej, de spiller bare hurtigere end os.

Det har elitespillerne vel også?
205

L

LUKKE IGENNEM 4/4

Bogen er velegnet til:

Langsomt spil er en af de største kilder til 
frustra-

tion og uenighed på og uden for banen. Nogle spil-

lere har en tendens til a
t spille meget langsomt men 

husk, at blot én langsom spiller/gruppe kan forsin-

ke mange efterfølgende grupper.

Hvornår bør man lukke igennem?

Man bør ifø
lge etikettereglerne lukke igennem i to

 

situationer, nemlig…:

A-Z s. 199 .

. Unødig forsinkelse A-Z s. 360 .
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BRIAN & SØREN
- Jeg lukker ikke de idioter igennem!

For Søren, hvor spiller de tæt på os; 

jeg nægter at lukke de idioter igennem!

Ja, men de er jo også kun to, og vi er fi re!De har da ikke fortrinsret, 

bare fordi de er elitespillere!

Ja ja, men jeg har betalt mit 

kontingent, og så har jeg ret til at spille.OK OK hr. regelret, så lukker vi dem igennem.

Jo, vi bør lukke dem igennem, for de kan 

jo tydeligvis spille meget hurtigere end os.Det er ligegyldigt; vi bør lukke dem igennem.

Nej, de spiller bare hurtigere end os.

Det har elitespillerne vel også?
205

GOLFREGLERNE FRA A-Z
I BILLEDER

Komplet lærebog til begyndere.

Pædagogisk og nem opslagsbog til alle.

½ PRIS
ved køb af

mindst 10 stk.
TILBUD:
½ pris (99,50 kr.) ved køb af mindst 
10 stk’s ad gangen (forsendelse 99 kr.).

Medlemmer får 15 % i rabat.

“Golfreglerne fra A-Z – I billeder” er en lettilgængelig og pædagogisk regelbog, spækket med billeder og illustrationer, 
der gør det nemt at forstå reglerne. Med dens alfabetiske opbygning er det nemt at fi nde det, man søger, og bogen 
er derfor velegnet både som opslagsbog på banen og som lærebog til begyndere.

199 kr.
(39 kr. i forsendelse)

NY REGELBOG



Her følger en kort oversigt i hovedtræk over 
de regelændringer, der trådte i kraft 1. januar 
2014.

1. Det er nu tilladt at bruge kompas
Det betyder, at du gerne må bruge et kompas (f.eks. på din 
smartphone), til at finde ud af vindretningen. 

2. Man må nu i visse situationer 
 ”gå tilbage” og slå en provisorisk bold
Efter de ”gamle” regler kunne man ikke gå tilbage og slå en 
provisorisk bold. Når først man var gået frem for at søge efter 
den første, var det for sent. Efter de ændrede regler præciseres 
det, at man gerne må gå et kort stykke frem (ca. 45 meter) i 
retning mod den første bold og så alligevel gå tilbage og slå 
en provisorisk bold. Så hvis du er lidt usikker på, om du skal slå 
en provisorisk bold, har du altså nu muligheden for lige at gå 
fremad i ca. 45 meter og overveje det!

3.  Minimumsgrænse indføres for,
 hvornår en bold anses at have flyttet sig
Efter de ”gamle” regler havde bolden flyttet sig, uanset hvor lidt 
den havde flyttet sig. Det gav nogle urimelige situationer, idet 
man f.eks. havde svært ved at opfylde kravet om at genplacere 
bolden, hvis bolden havde flyttet sig så lidt, at man ikke havde 
set, at den havde flyttet sig! Fra 1. januar 2014 anses bolden 
ikke for at have flyttet sig, hvis man ikke kan se det med det 
blotte øje, men kun ved hjælp af højteknologisk udstyr; og i en 
sådan situation skal man altså IKKE genplacere bolden, men 
spille den, som den ligger.
 
4. Det præciseres, at man f.eks. via en app
 må få oplysninger om lokalt vejr
Efter de ændrede regler præciseres det, at man gerne 
på f.eks. sin smartphone må gå på Internettet og 
finde lokale vejroplysninger.  Man må derimod 
ikke bruge en app til selv (med smartphonen) 
at måle det lokale vejr (f.eks. vindhastighed/
regnmængde).

5. Ingen (direkte) ændring i reglerne om  
 afstandsmåling
Bemærk, at der som sådan ikke er sket nogen ændring af reg-
lerne for, om man må måle afstand under runden f.eks. med 
sin smartphone. Det må man fortsat kun, hvis to betingelser 
er opfyldt:

1) Der skal være en lokal regel, der tillader det 
 (spørg i klubben, om der er det hos jer).
2) Smartphonen må ikke have nogen ulovlige funktioner 
 i sig (såsom en app, der kan måle/udregne den effektive 
 afstand til hullet), uanset om du bruger dem eller ej.

De ændrede regler medfører blot, at et kompas, og det at 
gå på nettet for at finde lokal vejrinformation, ikke anses 
for at være en ulovlig funktion, og at man således godt må 
måle afstand med sin smartphone trods tilstedeværelsen 
af disse funktioner i mobilen. 

MEN: Har din smartphone blot én ulovlig funktion i sig, så 
må du ikke måle afstand med smartphonen, ligesom du 
ikke må bruge den ulovlige funktion, idet du i begge til-
fælde bliver diskvalificeret.
---o0o---
Bemærk, at ovenstående er en meget kort gennemgang af æn-
dringerne, så det kan varmt anbefales, at du læser dem i deres 
helhed, hvilket kan ske i Decisionsbogen på dansk 2014-2015, der 
kan bestilles hos Oswald Academy på info@oswaldacademy.dk 
eller på 2925 8636.

Værd at vide

Ændrede golf-
regler i 2014 Af Oswald 

Academy
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EDS er et begreb de fleste medlemmer har hørt 
om, men ikke alle ved hvad betyder, og hvordan 
reglerne er for at gå en EDS-runde.

Herunder kan du læse reglerne for EDS. Det skal dog nævnes, 
at OEGK´s medlemmer er gode til at spille EDS-runder og selv 
indberette dette. Og stor ros for det.

Man skal minimum spille 4 tællende turneringer eller gå  
4 EDS runder om året, for at have et EGA Handicap.    

3.8.1 En Ekstra Dags Score er enhver score omregnet til 
stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handi-
capbetingelser.
3.8.2 Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en 
EDS-score. Der kan kun spilles to EDS-runder pr. kalenderuge. 
EDS-score kan spilles hele året, når handicapbetingelser er til 
stede.
3.8.3 EDS kan spilles på alle danske baner, der er godkendt til 
handicapregulering. 
3.8.4 EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 
2, 3, 4 og 5.

Husk, du (og din markør) skal selv indberette EDS-scores på Golfbox

Ekstra Dags Score 
EDS 3.8.5 For at EDS er en tællende score (9/18-huller), skal spille-

ren før runden, men samme dag, skrive sig på en EDS startliste 
med følgende oplysninger:
 a. Dato
 b. Spillerens navn og medlemsnummer
 c. Spillerens handicap
 d. Markørens navn
 e. Antal huller – ved 9 huller forni eller bagni
 eller meddele sin markør på første teested, at han/
 hun ønsker at spille en EDS-score (antal huller, 
 forni eller bagni).
3.8.6 Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og un-
derskrevet (incl. markør) scorekort mærket ”EDS” med scoren 
omregnet til stablefordpoint, eller foretage selvregistrering 
sammen med markøren.
3.8.7 Afleveres der intet scorekort mærket EDS betragtes det 
som No Return.
En manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som 
kan medføre komitéens suspension af spillerens og markø-
rens handicap.
3.8.8 En spiller kan ikke spille sig til et handicap under 4,5 eller 
over 36 via EDS.
Hvis en turnering gøres ikke-tællende i henhold til §3.4.7, kan 
spilleren vælge at spille en EDS-runde i stedet efter gældende 
regler i § 3.8.2.

 

Østre Stationsvej 43, 1. tv · Postbox 140 · 5000 Odense C
Telefon 66 12 14 77 · Fax 66 13 75 66 · lfh@fer.dk
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Golfere er nok klar over, at der grundlæggen-
de er 2 slags golfspil: hulspil og slagspil og at 
regelsættet til de 2 spil ikke er helt ens.
Der er dog uanede muligheder for at bygge 
videre på disse grundformer.
Både til officielle og private turneringer er der gode mulighe-
der for afveksling:

Bisque
Hulspilsmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter han-
dicapnøglen, men kan tages, når spilleren ønsker det - inden 
green forlades. Spilleren kan tage flere slag på samme hul.

Cross country
Slagspilturnering, hvor hullerne ikke spilles i normalt  forløb, 
men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 eller 
18 huller ”udlægges” af turneringsledelsen, f.eks. således: 1. 
hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 
7. tee til 13. green etc. Kaldes også ”Kryds og tværs”.

Tre-jerns turnering
Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal 
køller, f.eks. 3. 

Eclectic parturnering
Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil eller stable-
ford. Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået 
i runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers 
eclectic resultat. Handicap tildeles med 3/4 af antal tildelte 
slag. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slag spil. 
Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så 
fald tildeles 1/2 antal tildelte slag, i slagspil med afslutnings-
dagens handicap.

Kicker 
I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et 
hvilket som helst slag om, indtil tildelte slag er brugt. Omslag 
skal slås, inden spilleren går frem til bolden. 

Scotch eller Irish Twosome
Variant af Greensome. Par 3 hullerne spilles som i greensome. 
På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge an-
detslaget til partnerens bold, og herefter vælges hvilken bold, 
man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, ind-
til den er i hul. (Handicap som i greensome). Kan spilles både 
som slagspil og hulspil. Kaldes undertiden ”Chapman” eller  
”Pinehurst” - især hvis den spilles som mixed.

Prøv noget nyt med vennerne

Golf kan spilles 
på mange forskellige måder...

ELLEBYE ADVOKATER I/S
Østre Stationsvej 43
DK-5000 Odense C
Tel. 66 12 03 03
Fax 66 12 18 03
mail@ellebye.dk

Din garanti for
professionel og 
engageret rådgivning



Eventyr Golf kontaktliste:
  Klubkontor    afbud til turneringer
Klubsekretær, sponsoransvarlig, webmaster 
Søren Emdal  6565 2015
 post@eventyrgolf.dk
 
  Bestyrelsen
Formand
Harry Pape Henriksen  4073 1287
Forretnings-, Samarbejds-, Klubhus-, Spon-
sor- og Pr-udvalg papehenriksen@mail.dk 
Næstformand 
Jens Peter Henriksen 4010 7814
Forretningsudvalget   jph@ellebye.dk 
Kasserer 
Leib Falk Hansen 4044 9966
Forretnings- og Matchudvalget lfh@fer.dk 
Arne Dirckinck-Holmfeld 2365 7219
Samarbejds-, Elite- og Sportsudvalg samt
Sponsorer adh@dhplus.dk 
Frank Frederiksen 2032 6214
Elite og Sportsudvalget frank@lfinvest.dk 
Lene Thomsen 6613 7383
Juniorudvalget let68@live.dk 
Michael Mørk 2123 3702
Suppleant mim@edc.dk

  Matchudvalget
Formand
Leib Falk Hansen 4044 9966
 lfh@fer.dk
Ruth Henriksen 6594 2580
 papehenriksen@mail.dk
Ulla Kielstrup 3117 0047
 ukpost@dsa-net.dk
John Rasmussen 6617 0444
 injo15@dsa-net.dk

  Elite- og Sportsudvalget
Formand
Arne  Dirckinck-Holmfeld 2365 7219
 adh@dhplus.dk
Frank Frederiksen 2032 6214
 frank@lfinvest.dk
Connie Donsager Jessen 6616 4860
Jane og John Jensen 3025 1871
Jørgen Darling 2048 7940
Hanne Warmbier 6160 7074
Michael Jørgensen 2061 4464
Ulrik Moseby Cappelen 4026 7198
Peter Launer Bæk 2124 2333

  Sponsorudvalget
Harry Pape Henriksen 4073 1287
 papehenriksen@mail.dk
Frank Frederiksen 2032 6214
 frank@lfinvest.dk
Arne Dirckinck-Holmfeld 2365 7219
 adh@dhplus.dk
Søren Emdal 6565 2015
 post@eventyrgolf.dk

  Onsdagsdamer
Lone Draborg Jørgensen 2255 3909
 lone.draborg@gmail.com
Annette Falk 2462 0644
 afh@fer.dk
Birgit Wahlgren 2048 3482
 bw@kielberg.com
Kirsten Ahlmann 4014 4150
 ka@fynskemedier.dk
Birgit Nørremark 6613 1117
 noerremark@mail.dk

  Torsdagsherrer
Søren Nielsen 2033 6834
 snielsen@post3.tele.dk
Sten Nielsen 2623 9304
 stni@webspeed.dk
Per Steffensen 2175 5057
 per.steff@mail.tele.dk
Ulrich Wiingreen 3013 2169 
 ulrich@wiingreen.eu 

  Mandagsklubben
Ole Christensen 6596 1983
 malteser@get2net.dk
Hanne Schønberg 5135 1718 
 hafischoenberg@gmail.com
Finn Schønberg 2423 7476
 hafischoenberg@gmail.com
Anker Poulsen 6617 2523
 logstrup@dsa-net.dk

  Medieudvalget
Harry Pape Henriksen 4073 1287
Hans Henrik Søllested - IT 2254 5895
Søren Emdal - webmaster 6565 2015
Birger Bromann - grafiker 6616 0506
Steen Svendsen - redaktør 2566 3500
Peter Skott - fotograf 6616 0404

Sekretariatkontoret  5753 8830
 info@oegc.dk
Ulla Vahl-Møller 5753 8831
 uvm@oegc.dk
Rikke Mølhave 5753 8833
 rimo@oegc.dk
Bo Damgaard 5753 8834
 boda@oegc.dk

  Shoppen 5753 8832
 info@oegc.dk
  Chefgreenkeeper
Bendy Sørensen 2049 0336
 beso@oegc.dk
  Restauranten  
Henrik Skov 6565 2010
 restaurant@oegc.dk

  Pr-udvalget
Harry Pape Henriksen 4073 1287
 papehenriksen@mail.dk
Søren Emdal 6565 2015
 post@eventyrgolf.dk

  Regel- og Handicapudvalget
Holger Warmbier 2166 7074
 h.warmbier@youmail.dk
Søren Andkjær 2869 8998
 soren@andkjaer.dk
Hans Henrik Søllested 2254 5895
 hh@sollested.dk

  Baneudvalget
Frank Frederiksen 2032 6214
 frank@lfinvest.dk
Bendy Sørensen 2049 0336
Steen Svendsen 2566 3500
Søren Andkjær 2869 8998

  Klubhusudvalget
Harry Pape Henriksen 4073 1287
 papehenriksen@mail.dk
Arne Dirckinck-Holmfeld 2365 7219
 adh@dhplus.dk
Henrik Skov 6565 2010
 Hesk@ose.dk
 
  Begynder- og Kaninudvalget
Henning Aalund 4032 3641
 henning.aalund@gmail.com
Søren Christian Sørensen 3033 8837
 sorenchristian@stofanet.dk 
Britta Trelle 2337 8105
 b.trelle@gmail.com
Uffe Hafstrøm 2346 8150 
 uffe@galnet.dk
Per Nygaard  6615 0301
 pny@glenten.dk
Conny Ørum 2259 5811
 a.c.oerum.@gmail.com

  Juniorudvalget
Lene Thomsen 6166 7383
 let68@live.dk
Mette Kaysen  3013 8924
 mettekaysen@hotmail.com
Bo Damgaard 2560 0889
 boda@oegc.dk
Susanne Salling 2343 3518
 sus@scan.dk
Hans Henrik Søllested 2254 5895
 hh@sollested.dk
Thomas Axelsen  2713 1114
 thomas@idehuset.dk
Kitt Morgen 2060 1015
 kitt.morgen@gmail.com
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Hans�Jensens�Stræde�1�•�5000�Odense�C
Tlf.�65�91�70�30�•�www.grimme-aelling.dk

Den�Grimme�Ælling
Fra�kl.�12.00

Frokost�Buffet
Traditionel�dansk�mad

Frokost�Buffet�med�fri�øl,�vin,�vand
el.�sodavand�til�kl.�14.00

69,-�Kr

98,-�Kr.

149,-�Kr.
Lør/Søn�159,-�Kr.

Børn�incl.�Fri�sodavand
0-3�år�gratis�•�4-12�år

Fra�kl.�17.00

Eventyr�Buffet
Stor�buffet�med�lækre�stege�-�f.eks.:�Rødt�oksekød,�gennemstegt�kalvesteg,�stegt-
sprængt�skinke,�kalkunbryst�og�lammesteg.�Stor�salatbuffet�med�15�forskellige
varianter.�Lune�grøntsager,�3�forskellige�slags�kartofler,�3�slags�saucer�-�heraf
kalveflødesauce�og�bearnaisesauce.�Hjemmelavet�dressinger�og�brød.
•�Det�er�i�hyggelige�lokaler�med�atmosfære
•�Den�kan�bruges�til�rigtig�mange�formål�-�værd�at�byde�en�gæst�på
•�Smagen�rammer�alle�aldre
•�Den�nydes�hurtig�eller�langsomt�-�alt�efter�behov

Børn�4-12�år:�Kun�65,-�Kr.�(Eks.�drikkevarer)
Børn�0-3år:�Gratis

Fra�kl.�12.00�-�16.15

Frokost�Fest
•�Velkomstdrink

Frokost�Buffet�med�fri�øl,�vin,�sodavand
el.�vand�til�kl.�14.00

•�Kaffe/the�med�lagkage,�æblekage�og
småkager�fra�kl.�14.30

•

189,- Kr.
Lør/Søn�199,-�Kr.

•�På�hverdage�min.�10�kuverter

Børn�-�Kr.�79,�Kr.

147,-�Kr.
Fre/Lør�169,-�Kr.
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Fejres�hele�august�måned



Netop nu UDSALG
på udvalgte senge
- vores service
og rådgivning er
selvfølgelig ikke

Christian Jensen
Sengespecialist og
indehaver af Nordfjeld

Tidligere blev senge og madrasser målt på antal fjedre pr m2 , og der
var både Multi pocket og Zone pocket. Ikke særligt gennemskueligt
for kunden, og ikke et udtryk for kvalitet.
I dag er madrasser udviklet videnskabeligt. Der er både skumma-
drasser og fjedremadrasser. Men det handler først og fremmest om
hvilken madras, der passer til dig

Med i alt næsten 60 år i sengebranchen, har vi fået sammensat et
bredt sortiment af de bedste kvalitetssenge, som vi kan stå inde for
- et sortiment som dækker alle behov.

Mennesket udvikler sig i højde og drøjde, og sengen følger selvføl-
gelig med. Man kan købe senge fra 70 x 200 cm til 210 x 220 cm
og alle størrelser der imellem - også med elevation. Elevation har
den fordel, at man kan indstille og finjustere sengen i forhold til ens
bedste sovestilling. Og man kan hæve hovedgærdet, så man kan
læse - også med briller.

Mange har allergi, og det er der også taget højde for i udviklingen
af madrasser. I mange af skummadrasserne, som f.eks. Tempur og
Dunlopillo, kan husstøvmider slet ikke trives. Aupings madrasser er
så ventilerede, at her trives de heller ikke. Desuden kan mange
madrasbetræk tages af og vaskes, eller man kan købe nye. Alle
topmadrasser har betræk, som kan vaskes.

Hos Nordfjeld rådgiver vi, så du får den seng, der passer til dig - og
samtidig får du gennemgået alle faciliteter og fordele samt anvisning
på pleje og brug. Vi sætter en ære i at vide alt om vores produkter.

“Senge i dag er
ikke bare et spørgsmål
om antal fjedre, men
om den viden og indsigt,
der er lagt i produkt-
udviklingen”

Netop nu UDSALG
på udvalgte senge
- vores service
og rådgivning er
selvfølgelig ikke

nedsat

Dunlopillo Selection Deluxe
Elevationssæt
90 x 200 cm.
Inkl. ben.

2 STK. 90 x 200

Jensen Diplomat
Elevationssæt
Str. 80/90 x 200 cm.
Ekskl. gavl og ben.

Tempur Slide Back
Elevationsseng
Str. 180 x 200 cm.

Auping Plansæt med Inizio
160/180/200 x 200/210.
Excl. gavl.
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LEVERING I HELE DANMARK
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