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Brug for en 
større græsplæne? 

Eller en mindre?
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 dybe rødder på Fyn, kender alt til 

Odenses bedste kvarterer og bor 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.

Vi sælger villaer, ejerlejligheder, sommerhuse, lystejendomme, hesteejendomme, godser, slotte, herregårde samt andre boliger, 
der med sjæl, charme eller en attraktiv beliggenhed skiller sig ud fra mængden.

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

E J E N D O M S M Æ G L E R F I R M A

S I D E N  1 9 7 4
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Tøj og udstyr for vindere !

Kom ind og se
    alt det nye !

OEG medlemmer får

10% rabat på alt !
gælder dog ikke udsalgs- og tilbudsvarer

Falen 227 | 5250 Odense SV | 6565 2024 | Man.-torsdag 9 -17 | Fredag 9 -16 | Lør.- søndag 8 -15



Formanden   
      har ordet...

Jess Heilbo
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2014 blev på mange områder et skelsættende år for 
Odense Eventyr Golf, idet sæsonen startede med en 
helt ny bestyrelse ved roret. 

Når dette Årsmagasin 2015 læses, står vi på tærsklen til en ny sæson i 
Odense Eventyr Golf, hvor vi for alvor skal se resultatet af den nye strategi, 
der er lagt for klubbens fremtid.
Ved den ekstraordinære generalforsamling den 1. maj 2014 blev der valgt 
en ny bestyrelse på 9 medlemmer, idet den tidligere bestyrelse den 22. april 
2014 valgte at trække sig, og overlade klubbens fremtidige ledelse til andre.

Store udfordringer - gode resultater
Den nyvalgte bestyrelse gik straks i gang med de store udfor-
dringer, der ventede på at blive løst, herunder ikke mindst at 
få færdigforhandlet en ny leje- og administrationsaftale med 
baneejeren, hvor det heldigvis hurtigt stod klart, at såvel ba-
neejeren, 3C Golf A/S, som klubbens bestyrelse i stor respekt 
for hinandens interesser, var indstillet på, at der skulle fær-
digforhandles en samlet aftale, som skulle have udsigt til at 
kunne fortsætte i mange år.

Det samlede aftalekompleks blev underskrevet 
af parterne den 19. september 2014, og kan i sin 
fulde ordlyd læses på vores hjemmeside.

Aftalen sikrer den grundlæggende økonomi i 
klubben og indebærer, at vi i fremtiden vil opleve 
mindre forretning og mere klub, idet vi har over-
givet retten til at tegne sponsorater til baneeje-
ren, med undtagelse af konkrete arrangementer.

Som omtalt andetsteds i dette Årsmagasin gennemførte vi 
i sommeren 2014 en medlemsundersøgelse, hvor ca. 700 af 
vore medlemmer deltog med besvarelser og gode forslag, 
hvilket har givet bestyrelsen et godt afsæt i det videre arbej-
de, som vil tage udgangspunkt i resultatet af medlemsunder-
søgelsen.

Nyt samarbejde
Med virkning fra 1. februar 2015 indgik Odense Eventyr Golf 
et spændende samarbejde, G5, med 4 andre fynske golfklub-
ber, og dette samarbejde indebærer, at fuldtidsmedlemmer 

af de deltagende golfklubber på nøjere fastsatte vilkår har fri 
og ubegrænset adgang til spil på alle 5 baner.

Stærk elite 
Sportsligt blev sæsonen 2014 rundet af med flotte sølvme-
daljer til vores Herre-elite, som i finalespillet var meget tæt på 
at sikre sig Danmarksmesterskabet.

I dette Årsmagasin kan man orientere sig om de 
mange engagerede udvalgsarbejder og aktiviteter, 
og se den spændende matchkalender for 2015. 

EventyrUgen 2015 tegner allerede til igen at slå tid-
ligere rekorder med mange deltagere i såvel den 
individuelle turnering som den populære Ægtepar-
turnering, som afslutter EventyrUgen, hvor der i alt 
er præmier for en kvart million kroner.
Husk at melde jer til i god tid !

Mange nye medlemmer er kommet til klubben, og forhå-
bentlig vil også mange gæstespillere være at finde på vores 
smukke og udfordrende anlæg i den kommende sæson.

Sæsonen starter med Åbningsmatch og flaghejsning 
d. 12. april - Vel mødt !

Vi ønsker alle en god sæson 2015

På bestyrelsens vegne
Jess Heilbo  
Formand

Tøj og udstyr for vindere !

Kom ind og se
    alt det nye !

OEG medlemmer får

10% rabat på alt !
gælder dog ikke udsalgs- og tilbudsvarer
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Medlemspriser for sæson 2015
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guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/SGULDFELDT

kontakt os for et tilbud Med 
den riGtiGe Pris - fØrste GanG!

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

develoP 
+224e 

6 åRS nyGaRantI

  Ring foR  
special 

medlemspRis

kontakt os for et tilbud M
den

Gæster til OEGK medlemmer
Som medlem kan du tage op til 3 gæster 
med på Odense Eventyr Golfs 18-huls bane 
til en rabatpris pr. person kr. 250,- 
alle ugens dage.   

Den fynske greenfee-ordning
OEG-medlemmer spiller greenfee for  kr. 200,- 
på andre fynske baner på hverdage 
(dog særskilte regler for fleksmedlemmer).
  
Pay & Play-banen
OEG-medlemmer, også passive, kan spille gratis 
på banen samt medtage en gæst til  kr. 100,- 
på alle ugens dage. 

G5 kort
Greenfee kort til 4 andre fynske golfbaner resten af året.
H.C. Andersen (Bogense), Barløseborg (Barløse).
Sct. Knud (Nyborg), Midtfyn (Ringe).
( kun for fuldgyldige medlemmer )  kr. 800,-

Træningsbolde 
1 polet, 30 bolde OEG-medlemmer kr.  10,-
1 polet, 30 bolde OEG-juniorer kr. 4,-
Chip svarende til 25 poletter á 30 bolde kr. 195,-
Chip svarende til 100 poletter á 30 bolde kr. 695,-
Chip svarende til 300 poletter á 30 bolde kr. 995,-
Ved første gangs køb af chip, depositum kr. 50,- 

Trolleys/Buggies
Trolley pr. dag kr. 40,-
Buggy, 9 huller kr 190,-
Buggy, 18 huller kr. 290,-
Buggy hele dagen kr 395,-
Monobuggy 18 huller kr. 150,-
10-turs buggykort (18 huller)  kr. 1.995,-
10-turs buggykort (18 huller) 
v/lægeerklæring kr. 1.596,-
Garia buggy 18 huller kr. 390,-
Garia buggy 9 huller kr. 290,-
Årskort til alm. Buggy v/lægeerklæring kr. 3.600,-
Årskort til monobuggy v/lægeerklæring kr. 2.000,-



Bygger på et godt samarbejde !
Der blæser nye vinde i Odense Eventyr Golf, 
hvor samarbejdet mellem klub og baneejer 
er nået til et nyt kapitel i vores 22-årige klubs 
historie.

Store forandringer i ledelse og sponsorarbejdet er til fordel 
og gavn for alle parter og ikke mindst for dig som medlem i 
klubben.

En ny golfsæson er lige på trapperne, og det bliver helt sikkert 
en anderledes oplevelse at være medlem i Odense Eventyr 
Golf end det, du som medlem oplevede i sæsonen 2014.

Der er foretaget markante ændringer i klubhuset og på bane-
anlægget, ligesom der i bestyrelseslokalet har været ført inten-
se og frugtbare forhandlinger mellem baneejeren og klubbens 
bestyrelse.

De indgåede leje- og administrationsaftaler 
indebærer åbenlyse fordele for klubben og der-
med også medlemmerne, som for eksempel:

●	der er sikret et godt og solidt økonomisk fundament for  
 klubbens fortsatte drift
●	der er lavet et aftalesæt, der har udsigt til at kunne 
 fortsætte i mange år
●	 lejeaftalen er blåstemplet hos DGU og DIF, hvilket er 
 helt exceptionelt
●	 vi tilstræber mere klub og mindre forretning
●	 klubben er ikke længere arbejdsgiver, idet klubsekretæren  
 er overført til en ansættelse hos 3C Golf A/S.

De brede indgåede aftaler er resultatet af et godt konstruktivt 
og tillidsfuldt forhandlingsforløb mellem baneejeren, 3C Golf 
A/S, og klubbens bestyrelse, og parterne er sikre på, at det op-
nåede resultat også vil vise sig at kunne fungere i praksis, selv-
om det formentlig ikke kan udelukkes, at der vil kunne opstå 
nogle uforudsete problemstillinger, som vil skulle løses og ju-
steres hen ad vejen.

Klubformand Jess Heilbo og Direktør Rikke Mølhave er sikre på
at de nye aftaler vil have stor og positiv effekt på de mange

medlemmers hverdag i Odense Eventyr Golf.
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Såvel baneejeren som klubbens bestyrelse ser frem til den nye sæson 2015.
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I forbindelse med den ny bestyrelses tiltag, blev medlemmerne opfordrede
til at deltage i en tilfredshedsundersøgelse på klubbens hjemmeside.
Formålet har været at få pejlet sig ind på de områder, der betyder mest for
et godt og vedvarende medlemsskab i Odense Eventyr Golf.
1.626 fik muligheden, 699 deltog - og det var flot, tak for det !



I Odense Eventyr Golf er vi privilegeret af en stor medlems- 
skare. Klubben repræsenterer et fantastisk bredt udsnit af 
mennesker – fra børn til voksne, kvinder og mænd, trænede 
og nybegyndere, elite og amatører, fra dem der spiller næsten 
dagligt, til dem der kun når det få gange i sæsonen. Rigtig 
mange af vores medlemmer stiller sig også til rådighed med 
frivillig indsats i forskellige udvalg, klubber i klubben og under 
matches og meget mere.

Det er afgørende strenge i klubbens DNA 
– klubbens sjæl.
Som ny bestyrelse besluttede vi hurtigt, efter generalforsam-
lingen i april 2014, at vi for at kunne gøre vores arbejde godt 
for alle klubbens medlemmer, nødvendigvis måtte have et 
meget klart og konkret billede af medlemmernes oplevelser 
og ønsker. Og gerne hurtigst muligt, så vi fokuseret kunne ar-
bejde med de ting, der betyder mest for vores medlemmer.

Vi holdt et spejl op foran jeres golfsjæl og håbede, at I vil-
le vise os jeres tanker. Og I skuffede os ikke. Næsten 700 
valgte at hjælpe os, da vi udsendte et spørgeskema til 
jer. Og vi havde mange spørgsmål om alt lige fra tilfreds-
hed med de mange tilbud vores klub byder på, bane og 
klubhus, til jeres forslag til initiativer og forbedringer.

Bestyrelsen har siden vi sænkede spejlet, arbejdet med 
jeres ønsker. I formandens indledning i dette magasin, 
kan I læse om meget af det, vi som bestyrelse kan sæt-
te på resultatlisten for år ét. Den direkte dialog med 
jer har afgørende betydning for de ting, vi prioriterer.

I gav os nemlig en kiste fuld af guld, og hele under-
søgelsen kan I stadig finde på klubbens nye hjem-
meside. 

Vi har delt den viden I gav os med vores vigtigste 
allierede – Centeret – som i lige så høj grad som 
klubbens bestyrelse er afgørende for, og ønsker, 
at vi når vores mål om udvikling af rammerne og 
fællesskabet omkring vores fælles passion for 
golf i Odense Eventyr Golf.

Men hvad var der i spejlet?
I viste os, at det vigtigste for jer var banen, banens tilgænge-
lighed og det sociale liv. Ikke overraskende i en forening, vil 
kritikerne sige - behøvede I virkelig en medlemsundersøgelse 
til at opdage det? 

Ja, for medlemsundersøgelsen gav os nemlig meget mere 
end det. For det første viste I os en meget stor tilfredshed med 
klubben og vores faciliteter som helhed. Det var en meget gi-
vende temperaturmåling, som både var til stor glæde for os i 
bestyrelsen og for de medarbejdere i Centeret, der hver dag 
bestræber sig på at give os den bedste golfoplevelse. I fortalte 
os også om forbedringsmuligheder og havde en lang række 
forslag til, hvad vi konkret kunne arbejde med.

Medlemsundersøgelse 2014:

Du er klubbens 
sjæl... En klub er sine medlemmer. Medlemmerne udgør

klubbens DNA – den kombination af egenskaber, 
interesser, prioriteringer og engagement der definerer 
livet, stemningen og identiteten i klubben.

9

Fortsættes på næste side
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Den korte version af jeres budskaber var:

● Bane, tilgængelighed og det sociale - stemning, 
 klubber i klubben og restaurant - er vigtigst.

● Der hersker generel tilfredshed med banen og mange 
 faciliteter i og omkring klubhuset.

● Vi kan blive bedre på hjemmeside og nyhedsbreve.

● Vi skal ikke forhøje kontingentet og må gerne kigge på
 boldpriserne.

● Stemning: minus kliker, plus hilse på, mentor for nye,
 velkomstmøder for nye hcp-spillere.

Dét billede har givet os en klar retning for vores indsats, og 
skabte grundlaget for den strategi vi som bestyrelse definere-
de sidst i oktober 2014.

Strategien
Det vigtigste for bestyrelsen er helt overordnet, at vi sikrer at 
Odense Eventyr Golf er en velfungerende klub med en sund 
økonomi. Med andre ord, vi vil arbejde for glade medlemmer, 
der kan vælge mellem mange tilbud, og vi har en langsigtet 
bæredygtig tilgang til klubbens drift og økonomi.

Konkret fokuserer vi i bestyrelsen på følgende seks
indsatsområder som tilsammen skal indfri de to
overordnede mål:

● Åbenhed – altid adgang til referater af møder, gennem- 
 skueligt budget og regnskab mv.

● Banens tilgængelighed – fokus på at såvel klubber i 
 klubben som andre medlemmer kan komme til at spille
 både på vores egne 27 huller, Pay and Play og i andre 
 klubber.

● Mangfoldighed i tilbud til medlemmer – foredrag, matcher,
 klubber i klubben, elite, junior, træning, tilbud om fælles
 arrangementer og ture

● Landets bedste juniorafdeling – det er sjovt og udford-
 rende at være ung i vores klub.

● En elite blandt landets bedste – vi vil være med til at føde 
 kommende stjerner og skabe gode vilkår for talenter

● En positiv, imødekommende og rummelig klub – hos os
 skal alle føle sig velkomne og have mulighed for en god
 start på golflivet, mulighed for at spille med andre 
 – uanset handicap. Vi smiler, hilser på hinanden, 
 lukker igennem og hjælper, hvor vi kan.

Bestyrelsen har dermed en for os klar retning for vores indsats 
og håber, at I som medlemmer kan mærke, at vi arbejder for 
jer.

En medlemsanalyse foretaget sidste år, gør det ikke alene. Vi 
skal hele tiden have fingeren på pulsen. Vi er altid tilgænge-
lige for jeres ideer og bidrag til at gøre vores klub levende og 
spændende at være medlem i. Vi værdsætter og ønsker altid 
en levende dialog med jer.

Jeg vil gerne runde af med en stor tak til alle jer der bidrog til, 
at vi som bestyrelse fik et godt afsæt for vores indsats – både 
via undersøgelsen og i den gode dialog ansigt til ansigt. Det 
har været en fornøjelse for bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Anette Pihl Nielsen

PS: ønsker du at se alle resultaterne fra medlems-
undersøgelsen, oktober 2014, kan disse ses
på klubbens hjemmeside / red.

Medlemsundersøgelse 2014, fortsat:

1.626 fik muligheden, 699 deltog. Tabellen viser den nøjagtige alders- 
og kønsfordeling på de svarende. Flest svar kom fra de mandlige 
medlemmer og generelt flest fra aldersgruppe 40-69 år. / Red.



Hos Odense Congress Center ser vi frem til et år 
fyldt med masser af gæster og store nyheder  

– og vi er allerede godt i gang!

Glæd dig for eksempel til at :
Slappe af i vores helt nye Business-lounge med egen bar

Overnatte på vores komplet nyrenoverede hotelværelser
 Sidde godt i vores nye konferencestole

 Parkere på en af vores 1.900 nyasfalterede p-pladser  
(stadig gratis, naturligvis!)

Masser af nyheder hos 
Odense Congress Center

Odense Congress Center: Stadig samme centrale beliggenhed, kendte service

Se  alle  jeres muligheder  på occ.dk



Det sort/hvide billede er fra anlægningen af green, Nord 7.
Billedet er taget i 1993. Vest og Nord sløjferne blev åbnet i 1994. 
Bemærk tusindårsskoven i baggrunden, 20 år gør en forskel !
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Farvel til de(t) gamle
og velkommen til
det nye fælleslogo
Eventyr Golf Klub og 3C ( driftselskabet ) blev sidst i 2014 
enige om at markedsføre sig samlet med et og samme logo.
Svanen er stadig det markante, og stammer helt tilbage til 
den kampagne, Odense by startede i tidernes morgen, 
i et jubilæumsår, for at promovere byen som H.C. Andersens 
fødeby... dengang spaderne blev svinget på vor bane
...og det er ganske vist.... ! 

Tusindårsskoven
i forvandling
Det har nok ikke gået ubemærket hen at Odense Kommu-
ne har startet en større omlægning af skovarealet øst for 
banen og langs Falen. Stier og især indfalds- og flugtveje 
renoveres og etableres.
Dette vil bevirke en aflastning af trafikken på grusvejen 
der gennemskærer nordsløjfen, når materiale skal køres 
til og fra festivalområdet og det nye musikarrangement 
Tinderbox, der, forhåbningsfuldt, vil lægge behagelig bag- 
grundsmusik til vores golfspil, i løbet af de kommende 
somrer.
Som et plus kan nævnes, og håbes på, at kloakkeringen vil 
bevirke at vi i fremtiden vil kunne undgå større oversvøm-
melser ved green Nord 7.
Vi har på redaktionen bedt Odense Kommune om en 
mere uddybende information vedr. projektet - desværre 
uden svar. 
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Baneudvalget mødte Michael T. Møller i forbindelse med de 
igangværende baneforbedringer på Syd. Vi ville gerne høre 
lidt om banearkitektens oprindelige idé med vores golfbane.

BU: Hvilke specielle krav stillede du til designet af banen? 
MTM: Oprindelig stillede jeg 4 krav til designet af Eventyrba-
nen ud over de 10 generelle krav, jeg normalt stiller til design 
af mine golfbaner.
 
A: Når man ankommer til golfbanen, skal man hurtigt kunne 
orientere sig. Hvor er driving-range, proshop etc.

B:  Alle 3 sløjfer skal starte og slutte ved klubhuset

C: Driving-range skal helst ligge i læ for vestenvinden, man 
skal undgå at få solen i øjnene, og man skal kunne se boldenes 
nedslag.

D:  Eventyrs 3 sløjfer må ikke ligne hinanden og udgangspunk-
tet var en kuperet sløjfe, en sløjfe med mange vandhazarder 
og en sløjfe med mange træer.

BU: Er kravene opfyldt eller?
MTM: Jeg synes generelt det er lykkedes meget godt. 
For det første er golfbanen og driving-range synlig fra parke-
ringspladsen, og efter at proshoppen er blevet flyttet helt frem 
til den østlige ende af klubhuset, kommer man direkte til pros-
hoppen, hvor man kan blive serviceret og ordne greenfee etc.

For det andet lykkedes det fint med at få alle 3 sløjfer til at star-
te og slutte ved klubhuset.

Arkitekten
BaneudvalgetBaneudvalget fik en snak med 

banearkitekt Michael Trasdal Møller

For det tredje ligger driving-rangen i læ – og beplantningen 
på begge sider skjuler driving-range, når man spiller banen. 
Boldenes nedslag kan ses, men de target greens som blev 
lagt ud skulle have været 4 gange så store, hvis de skulle være 
brugbare. Men det kan vel nås endnu hvis man savner dem i 
stedet for skilte og andet legetøj.
Jeg ved godt, at man meget tidligt om morgenen kan få solen 
i øjnene, men ellers er det vel lykkedes. 

BU: Er de 3 sløjfer blevet så forskellige, som du ønskede? 
MTM: Syd skiller sig ud som den kuperede sløjfe, men den fik 
også alle træerne, fordi det var den sløjfe, som lå højest og 
længst mod nordvest, - og vi ville gerne skabe lidt læ for ve-
stenvinden så hurtigt som muligt. 
Jeg synes i øvrigt, at sydsløjfen er mindst lige så god og udfor-
drende som nord og vest, som oftest anvendes ved store tur-
neringer. Hvorfor ikke bruge Syd-Vest som mesterskabsbane?

Nord blev sløjfen med vandhazarder og de fleste ”mounds”, 
som er tænkt som kulisser til hullerne, fordi de oprindelig lå på 
en forholdsvis flad mark.

Banearkitekt
Michael Trasdal Møller - dengang !

Fortsættes på næste side
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Det var et krav fra myndighederne, at vi skulle begrænse re-
guleringen af landskabet mest muligt. Men at vi byggede 
”mounds” imellem hullerne var der ingen indvendinger imod.

Der knytter sig i øvrigt en sjov historie til tilblivelsen af 
”mounds” imellem nord 7 og nord 8.
Vi stod med en masse jord fra udgravningen af søerne på nord 
6 og nord 7 og lagde det meste af jorden op imellem nord 7 og 
nord 8 i nogle bunker, i et par lange rækker. Derefter kørte jeg 
op til købmanden og købte 6 pilsnere, som jeg gav til dozerfø-
reren. Så bad jeg ham om at køre rundt i bunkerne og forme 
dem, som han havde lyst til. Når øllerne slap op skulle han give 
besked oppe i skurvognen. Som sagt så gjort. Senere blev den 
lange sandbunker på nord 7 bygget ind i kanten og hele mole-
vitten blev sået til. Resultatet kender I – og så er det næsten en 
sand historie!

Vest skulle være skovsløjfen, men samtidig ville jeg ikke så 
gerne overskride budgettet, og andre ting trængte sig mere 
på. Jeg synes bestemt ikke sløjfen mangler noget i dag, men 
lidt flere beplantninger kunne jeg godt få plads til, hvis der er 
nogen, der vil sponsere dem! Chefgreenkeeperen har sat rigtig 
mange træer ud og gør det stadigvæk, lige efter bogen.

BU: Er der flere udfordringer i dag mht. sikkerhedszoner mv. 
end der var for 20 år, siden da du designede banen?

MTM: Til sikkerhedszonerne kan jeg sige, at de gælder stadig-
væk generelt. Det er kun de bedste unge elitespillere, der går i 
fitness 3 gange om ugen og slår længere, fordi de bygger de-
res muskler op til at kunne yde maksimum i træføjeblikket. De 
fleste andre slår ikke længere, snarere mere præcist med den 
nye teknologi.

Fortsat fra forrige side

05075 m 50 75 m

180 m

200 m

150 m

15° regel
( Fra teested )

50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

30° regel
( fra fairway )

Men der er da steder på banen, som der kigges på med hen-
blik på at øge sikkerheden. Greenkeeperne er bl.a. derfor i fuld 
gang med at flytte teestederne på Syd 2 og Syd 7. 

Jeg er i øvrigt godt tilfreds med det professionelle arbejde, 
som greenkeeperne yder på ”min” Eventyrbane.

På baneudvalgets vegne  Finn Lorenzen

Sikkerhedszoner
15° regel: Med driver
En gennemsnits golfspiller slår 180-200 m med en driver fra teestedet.
92% af alle golfbolde vil lande inden for en sektor på 30 grader, 
dvs. 15 grader til venstre og 15 grader til højre for centerlinjen.
30°regel: Alle andre slag
99% af alle golfbolde vil lande inden for en zone på 75 m til hver side 
af centerlinjen, inden for en sektor på 60 grader, dvs. 30 grader på hver 
side af centerlinjen. 



Køb et G5 kort
og spil golf på
5 Fynske baner,

ubegrænset* for kun kr 800,-

*kræver blot at du er alm. medlem i en af ovenstående klubber

BARLØSEBORG
GOLFBANE
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G5
Medlemskort

2015

101

Kortet er personligt og skal kunne fremvises

Kortet er kun gyldigt når starttid er booket på Golfbox

Golf på Fyn

DGU nr.:

Navn:

Spil golf
som elitespillerne
Når vi ser golf i fjernsynet, eller når vi tilfældigvis ser vores 
egne elitespillere i funktion, imponeres vi over den længde 
og præcision, de spiller med. Specielt længderne kan vi al-
mindelige golfspillere aldrig komme i nærheden af; men med 
hensyn til præcisionen har vi, hvis vi træner flittigt, måske en 
chance for noget, der ligner.

Hvis du vil have den samme oplevelse af golf som en elitespil-
ler, må du derfor spille en kortere bane, så du - lige som dem 
- normalt kan nå greens i regulation (dvs. f.eks. ligge på green 
på et par-4-hul i 2 slag).

Nu er det jo sådan, at vi har 4 forskellige teesteder med kon-
verteringstabeller og mulighed for handicapregulering for 
både mænd og kvinder. Desværre har der været tradition for 
at kalde de røde og blå teesteder for dameteesteder og de 
gule og hvide for herreteesteder. Det har bevirket, at stort set 
alle herrer spiller fra gul tee, hver gang de går en runde. De 
fleste fratager sig selv derved oplevelsen af, hvordan rigtig 
golf føles. Hvis en herre drister sig til at spille en runde fra rød 
tee, risikerer han at udsætte sig selv for hånlig omtale eller til-
råb. Det er synd og udtryk for en ensporet opfattelse af, hvad 
golf som almindeligt klubmedlem går ud på.

Det er ikke udelukkende den spiller, der vælger det rigtige 
teested, der får en bedre oplevelse. Det rigtige teested bevir-
ker, at en runde ikke tager så lang tid, hvorved nogle af de 
problemer med ventetider, som er beskrevet i artiklen det 11. 
bud, gøres mindre. Så det er faktisk en win-win-situation.

I andre klubber har man forsøgt at knytte handicap til de for-
skellige teesteder i stedet for køn. Det kunne vi jo også prøve, 
så vi i hvert fald slipper for at en højhandicapper spiller slags-
pil fra hvid tee. Men det enkleste vil være, hvis vi konsekvent 
undlader at knytte køn til teestederne og kun referer til deres 
farve, og at alle seriøst overvejer hvilket teested, der passer til 
deres længder, inden de starter en privat runde.

Så derfor kære almindelige klubmedlem: 
brug drivingrange til at få længde og præcision i dit spil; men 
når du skal spille en runde, så vælg det teested, som passer til 
dine længder.

I nogle klubturneringer er der faktisk taget højde for dette, 
idet der er forskellig spilform og teested afhængigt af han-
dicap. Dette fastlægges i matchproportionerne og gælder så 
for alle i den pågældende handicapkategori. Vi er endnu ikke 
nået til, at man kan tilmelde sig en turnering, hvor rækker-
ne er inddelt efter det teested, hver enkelt spiller har valgt. 
Men det er jo en idé, matchudvalget kan overveje at foreslå 
en matchsponsor.

Lars Elbrønd

15
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Udvalget er nedsat som et resultat af med-
lemsundersøgelsen. Den viste, at banens til-
gængelighed er et meget højt prioriteret med-
lemsønske. Udvalgets opgave er at medvirke 
til, at de forskellige planlagte aktiviteter tilret-
telægges med størst mulig hensyntagen til ba-
nens tilgængelighed for det almindelige klub-
medlem.
Udvalget har vedtaget nedenstående principper, som der ad-
ministreres efter. Hvis et arrangement ikke klart kan admini-
streres efter disse principper, skal udvalget inddrages inden 
arrangementet planlægges.

Principper:
1. Både i forbindelse med arrangementer og i forbindelse 
med private reservationer skal unødvendige banereservatio-
ner undgås. Banekontrol eller klub skal reagere, når ”no show” 
konstateres.
2.  I Golfbox kan der kun tildeles administratorrettigheder, der 
giver mulighed for banereservation, til udvalgte bestyrelses-
medlemmer og til ansatte i 3Cs administration.
3.  Af hensyn til greenkeepernes arbejde oprettes der ikke 
blokeringer til løbende start eller boldrende før kl. 8.00.
4. De forskellige reservationskategorier administreres 
jf. dette skema:

Banereservationer...
Af “Udvalget til koordinering af banereservationer“

Hvad Hvordan

Individuelt Kan foretages af det enkelte medlem i Golfbox tidligst 14 dage før.
 Medlemmer skal huske at slette sig, hvis de alligevel ikke vil udnytte starttiden. 

Grupper med behov for at Når særlige omstændigheder taler for det, kan sekretariatet reservere tid til navngivne personer
reservere mere end 14 dage mere end 14 dage før. 
i forvejen Medlemmer skal huske at slette sig, hvis de alligevel ikke vil udnytte starttiden.

Mandagsklubben Blokering i 1 time og boldrende i ½ time til 18-hulsspil. Blokering i 4 timer til gunstart for 9-hulsspil. 
 Foretages af klubben fra årets start.

Onsdagsdamerne Blokering ½ time efterfulgt af boldrende ½ time på 18-hulsbanen for start kl.10 og ¾ time blokering
 og ½ time boldrende fra  kl. 15.45. Foretages af klubben fra årets start.

Torsdagsherrerne Boldrende på 18-hulsbanen fra kl. 12. Foretages af klubben fra årets start.

Begynder og kanin Boldrende på 9-hulsbanen i 2 timer tirsdage fra kl. 15.30. Foretages af klubben fra årets start.

Juniorer træning Foretages i nødvendigt omfang af juniorudvalget.

Elite træning Foretages i nødvendigt omfang af eliteudvalget.

Alm. matcher arrangeret Matcher for spillere med handicap op til 36 afvikles på 18-hulsbanen. Hvis spillere med handicap
af matchudvalget over 36 kan deltage, kan 9-hulsbanen inddrages. Så vidt muligt undgås gunstart. 
 Blokering foretages af klubben fra årets start. Blokeringen revideres, når startlisten foreligger.

Ægteparmatcher Boldrende i 2½ time fra kl. 15.00 foretages af matchudvalget fra årets start.

Matcher under DGU Blokering af 18-hulsbanen i nødvendigt omfang. Foretages af klubben fra årets start.

Matcher for ikke-elite Blokering af 18-hulsbanen i nødvendigt omfang. Foretages af klubben fra årets start.

Companydays Foretages af 3C i overensstemmelse med aftale - dvs. fortrinsvis tirsdage og fredage. 
 Der er oftest tale om blokering til gunstart, som afvikles så rationelt som muligt.

Erhvervsklubben Blokering foretages af 3C. Normalt gunstart onsdage kl 15 på 9-hulsbanen.

Eventyrugen Blokeringer til gunstart på alle 3 sløjfer. Foretages af klubben fra årets start.

Klubmesterskaber Blokering af 18-hulsbanen. Foretages af klubben fra årets start. 
 Blokeringen revideres, når startlisten foreligger.
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Husk - ordinær 
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling 
tirsdag den 14. april 
kl. 19:00 i klubhuset. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen vil ske ved opslag i klubhuset, samt ved elektronisk kommunikation (e-mail) med mindst 14 dages varsel, ligesom indkaldelsen vil fremgå af 
klubbens hjemmeside.  

Bestyrelsen
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Det 11. bud...

4027 0454 / 6485 1400
2danes@youmail.dk · www.two-danes.dk

Musik du kender

Ebbe Danielsen
Keyboard & sang

Dinér · Dans 
Underholdning 
Duo: Two Danes

Normalt er golfspillere et fredeligt folkefærd, som nyder 
den friske luft, samværet og konkurrencen under en golf- 
runde samt den hyggelige snak i klubhuset bagefter.

Der er dog 2 oplevelser, der kan ødelægge denne idyl: 
farligt og langsomt spil.

Det er stort set altid på baggrund af en af disse oplevelser, at 
klubbens disciplinærudvalg bliver bedt om at træde i funk-
tion.
Da de farlige situationer næsten altid opstår i forbindelse med 
langsomt spil, handler resten af denne epistel om, hvordan 
man håndterer uens spillehastighed. Bemærk, at der formu-
leres et 11. bud i tillæg til de 10 bud alle golfspillere forventes 
at kende.

Langsomt spil er et relativt begreb. Nogle spillere er lettere til 
bens end andre. Spillere er forskellige mht., hvad de lægger 
vægt på under en runde: For nogle er det vigtigt, at det ikke 
tager for lang tid, for andre er det vigtigt, at man også husker 
at hygge og tale sammen undervejs. Desuden kan der jo ske 
ting og sager f.eks. problemer med at finde bolden, som be-
virker at tempoet nedsættes. Det kan vi ikke lave om på; men 
vi kan agere på en måde, så man generer andre spillere på 
banen mindst muligt.

Det er et vigtigt element i begynderundervisningen at informe-
re om de hensigtsmæssige vaner, der dels øger spilhastigheden 
og dels øger hensynet til andre spillere på banen. Disse vaner 
kan ikke nævnes for tit, så derfor gentages de 10 bud her:

1:  Vær opmærksom når dine medspillere slår, så du kan være 
behjælpelig med at lokalisere deres bolde.
2:  Hvis der ikke er problemer med at finde en bold, så bør hver 
spiller gå direkte frem mod sin egen bold.
3:  Hvis I ikke umiddelbart kan finde en bold: Se tilbage! Er den 
efterfølgende gruppe klar til at slå, så lad dem gøre det, så de 
kan gå igennem. Dermed har I god tid til at finde den bold, I le-
der efter.
4:  Start så tidligt som muligt med at overveje dit næste slag 
(valg af redskab og retning).
5:  Vær parat til at slå, når det er din tur.
6:  Når du nærmer dig green, så placer din bag på den side af 
green, der vender ud mod næste teested.
7:  Hvis et put ligger meget tæt på hullet (i slagspil), så put ud i 
stedet for at bruge tid på at markere og genplacere.
8:  Vent med at notere scores til I har forladt green.
9:  Husk, at hvis ovennævnte tiltag bevirker, at der i en 4-bold 
af normale klubmedlemmer spares i gennemsnit 5 sekunder på 
hvert slag, så svarer det til at runden på 18 huller varer over en 
½ time mindre!
10:  Hvis der bagfra kommer en gruppe, der er hurtigere end 
jer, og I har svært ved at følge med den foran gående gruppe, 
så luk igennem. Den smidigste måde at gøre det på er, når jeres 
bolde er på eller tæt ved green, at lade denne gruppe slå ind på 
green og putte ud, inden I gør det.

 Nogle dage er banen fyldt helt op, hvor de enkelte grupper går 
i en lang række efter hinanden. Så ved man godt, at man må 
indstille sig på, at en runde varer længere end, hvis der er frit på 
banen. Det sker, at grupper indser dette og for at få ventetiden 
fordelt, derfor nedsætter sit eget spilletempo. 
Konsekvensen heraf er, at der, lige så snart en gruppe kommer 
i vanskeligheder, opstår huller i rækken, idet den efterfølgende 
gruppe ikke er parat til at slå, når gruppen i vanskeligheder ser 
sig tilbage. Dvs., at det 3. bud har vanskeligt ved at fungere. Kon-
sekvenser er, at alle efterfølgende grupper kommer til at vente 
den tid, det tager at finde den bortkomne bold. 
Det skal forhindres. 

Derfor dette 11. bud:
Vær parat til at gå igennem !

  Lars Elbrønd og Finn Lorenzen



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, men er I for langsomme eller 
glemmer at rette op efter jer - så er vi nådesløse...

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.

Husk på etikette, rationel spillehastighed og....

det er lige meget,
  hvordan den ser ud
           - bare den er slidt !

Banekontrollen
er nemlig på banen !

Husk etikette og regler - Vi ses på banen !
Banekontrollen / Søren Andkjær 

Eventyrs banekontrollanter 2015:

Søren Andkjær
2869 8998
soren@andkjaer.dk

Henning Aalund

Martin Devine

Jesper Stokholm

Michael Demuth
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...og så var der lige den om Pitchforken:



Hører du til de golfere der hurtigt accepterer at bolden ligger, 
hvor den ligger og fokuserer på det næste slag eller hører du til 
de golfere der - indimellem eller ofte - får negative tanker, når 
bolden lander i søen, i roughen eller i skoven, så kan du måske 
få glæde af strategien ”De 5 FFFFF” som kan hjælpe dig til at 
komme hurtigere videre efter et dårligt resultat.

Værktøjet ”De 5 FFFFF” 
illustreret ved golfhandsken på næste side

De 5 FFFFF har du lige ved hånden - både på golfbanen og i dit 
øvrige liv. Denne 5 trins strategi hjælper dig til at fokusere på 
ét slag ad gangen.

Første F er Find 2 muligheder (lillefingeren)

Uanset om du har negative eller nyttige tanker, handler det om 
at komme i nu‘et og i zonen i hvert eneste slag. Når din hjerne 
arbejder med 2 muligheder, er det umuligt at fokusere på ne-
gative tanker, et tidligere slag, eller scoren. 
De 2 muligheder kan fx være, hvor på fairway eller green du 
helt specifikt ønsker at lande bolden. Det kan også være 2 mu-
ligheder for valg af kølle eller jern. Eller det kan være mulighe-
derne for enten at spille sats eller sikkert. Jo mere specifik du 
bliver i dit valg, jo bedre muligheder har din hjerne og din krop 
for at gøre det, du ønsker.
Forestil dig at din hjerne arbejder på samme måde som en 
GPS. Når du indtaster en specifik adresse regner GPS’en vejen 
ud. Er GPS’en indkodet med hurtigste rute, ja så regner den ud 
fra denne kodning.

Din hjerne er også kodet med en masse overbevisninger (tan-
ker du har gentaget igen og igen), mange vaner (det plejer jeg) 
og utallige tankemønstre (bare jeg ikke lander i søen). Først 
når du bliver bevidst om dine overbevisninger, vaner og tan-
kemønstre, kan du ændre dem ved at sætte nye nyttige tanker 
ind, der bringer dig tættere på dit mål.
Så find først 2 muligheder og beslut så den mulighed, du for-
nemmer er allerbedst.

Andet F er forberedelse (ringfingeren) 

Det er her din preshot rutine kommer i spil. Om du driver, pit-
cher, chipper eller putter, så har du sikkert faste rutiner inden 
du slår. Nogle golfere har lange rutiner, andre har korte. Mærk 
efter, hvad der passer dig allerbedst. Er din rutine lang (spørg 

Mentaltræning

Bolden ligger, hvor den ligger 

og det er helt OK !
evt. dine medspillere), kan du med fordel forkorte den, ved at 
blive bevidst om de dele af dit sving, der er en vane – det der 
ligger på rygraden, og derfor ikke behøver være en bevidst del 
af din preshot rutine. For nogle golfere bliver preshot rutinen 
kortere og hurtigere jo mere specifikt, der fokuseres på lan-
dingsstedet - til stor gavn for dem selv og deres medspillere.

Tredje F er Fyr den af (langemanden)

Her er der igen 2 muligheder.
Enten at være bevidst til stede i nuet (mindful) eller at være i 
FLOW.

Flowtilstanden handler om følelsen af at miste tid og sted for-
nemmelsen. Du slår bare. Vi kan ikke bevidst komme i flow, 
men vi kan give os de allerbedste muligheder for at komme i 
flow, fx ved at vide, at der er styr på alt det, der er vigtigt for os. 
Tøjet sidder som vi ønsker. Du har ingen sult eller tørst. Alt er 
bare helt som vi ønsker det, uden vi tænker over det. 

Vi kan hurtigt bringes ud af FLOW tilstanden. En hveps der svir-
rer. Greenkeeperne tæt på. Snakkende medspillere m.m. Sker 
det, handler det om så hurtigt som muligt at blive bevidst til 
stede i nuet i det, du gør – MINDFUL.

Der er mange strategier til at være mindfull. En kan være at 
tage dybe vejrtrækninger - helt ned under navlen. Du trækker 
vejret ind gennem næsen, så både brystkassen og maven ud-
vider sig, og tænker ”Jeg er….” og ånder ud gennem munden 
og tænker ”klar til at lande præcist…..”. 

En anden strategi er at skifte fokus væk fra det, der forstyrrede 
dig hen til specifikt fokus på fx. rotationen i din krop, toppen 
af tilbagesvinget, udefra og ind, rytmen eller hvad du føler er 
mest nyttigt for at lande bolden præcist lige der, hvor du øn-
sker at den lander. 

Fjerde F er feedback og feedforward 
(pegefingeren)

Feedback ser vi tilbage i tiden. Hvad gik særlig godt?
Feedforward ser vi frem i tiden. Endnu bedre når…?

Feedback er ofte et negativt tilbageblik på, hvad der skete. Det 
vi fokuserer på, får vi mere af. Når vi fokuserer på det negati-
ve, vi har lavet, eller det negative resultat, er det det, vi styrker 
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Bolden ligger, hvor den ligger 

og det er helt OK !
og bliver endnu bedre til. For at opnå en endnu bedre mental 
balance er det derfor nyttigt at fokusere på det, der var sær-
lig godt ved processen eller slaget, simpelthen for at få endnu 
mere af det gode i spil.

Du rammer fx bolden tyndt. Feedback: ”Hvad gik særlig godt? 
Jeg havde et specifikt landingsmål. Min preshot rutine passe-
de mig perfekt. Jeg troede på slaget”.
Feedforward: ”Endnu bedre når jeg træder tilbage fra bolde, 
fordi jeg tvivler, i stedet for at slå ”anyway” (jeg oplever tvivlen, 
men slår alligevel). Eller ”Endnu bedre når jeg holder øjnene på 
bolden gennem hele svinget”.

Nu har du hjulpet din hjerne og dermed også din krop til et nyt 
og nyttigt fokus fremadrettet, i stedet for at tage det negative 
slag eller det negative resultat videre til næste slag.

I starten kan det måske virke underligt for dig at holde fokus 

på det, der er særlig godt. Jeg oplever mange golfere sige ”Nej, 
der var intet godt ved dette slag”. Hører du til dem, så er det 
selvfølgelig en udfordring i starten. Øvelse gør mester også i 
forhold til at skifte dine negative tanker ud med mere nyttige 
tanker - så du giver dig selv endnu større muligheder for at få 
det, du ønsker.

Femte og sidste F er frikvarter (tommelfingeren)

Efter hvert eneste slag, kan du med fordel give din hjerne et 
frikvarter, ved at slippe golfen for en stund og fokusere på no-
get helt andet. Det kan være du trives med at snakke med dine 
medspillere, måske har du lyst til noget at drikke eller spise, 
eller du vælger at nyde omgivelserne, med både dyreliv, den 
smukke bane, vindens brise eller solens varme. Mærk efter, 
hvordan velvære og nydelse giver god energi, inden du foku-
serer på det næste slag.

Hører du til de golfere, der har udfordringer med at tage de-
res gode slag fra drivingrange med til første tee, kan du også 
bruge De 5 FFFFF på rangen ved at forestille dig, at du slår 
de lange slag på de første huller – eller alle 18 huller – på din 
hjemmebane. Gør denne visualisering så livagtig som muligt, 
ved at forestille dig at du står på teestedet og specifikt vælger 
2 muligheder, hvor du ønsker at lande bolden. Se nu rangen 
foran dig og vælg landingspunktet her. Dette zoneskifte kan 
du foretage indtil du trygt forlader driving-rangen for at nyde 
endnu en runde golf.

Din mentale balance, det du bevidst fokuserer på, 
  måden du reagerer på eller responderer på og dit valg
       af nyttige tanker er med til at afgøre, hvilken spilleglæde 
                        og score du får på runden.

Du har den samme hjerne med dig overalt – både på 
golfbanen, i dit arbejdsliv og i dit privatliv.

Og du er den eneste, der vælger dine tanker. 
En fantastisk målestok for dine tanker er dine følelser. 

Dårlige følelser handler om dårlige tanker. Vrede følelser 
handler om vrede tanker. Følelsen af glæde handler om 

glade, nyttige tanker. Din bevidsthed om dine følelser og 
dine tanker – både de ubevidste og de bevidste – skaber din 

virkelighed.
Med ”De 5 FFFFF” har du en strategi – lige ved hånden – der 
måske kan hjælpe dig til at opnå endnu flere af dine mål.

Rigtig god spilleglæde !

Lisbeth Bender
Executive Business Coach
& Mental Golf Coach

5. Frikvarter

4. Feedforward

3. Fyr den af

2. Forberedelse

1. Find 2 
muligheder

4
5
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Ovenstående mentale tips, er fra
Lisbeth’s bog ”Spillet mellem ørerne”



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 
-

mation, bryllup, fødselsdag eller bare en rigtig  
god fest.

Skal I holde fest
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Håndværkerne har, igen i år, i vintermåneder-
ne haft travlt med renovering og omstruktu-
rering af stueetagen i klubhuset.
Det er ikke kun på banen, der er sket forandring, også klub-
huset har fået et facelift. Det gamle klubkontor er revet ned 
og har givet plads til et større og lysere område, ifølge arki-
tektens oprindelige plan. Klubben har overtaget det gamle 

Nye lysere lokaler
centerkontor, og skranken foran er bevaret til brug ved f.eks.
matches, indskrivning og lignende klubaktivitet. Receptio-
nen deler nu plads med Shoppen i klubhusets forlokaler. 
Det er også her, man kan betale greenfee, komme i kontakt 
med direktion, trænere, sekretær og klubassistenter. Planen 
er, at interiør, grønne planter og møblement vil være på 
plads til sæsonstart - så der er stadig noget at glæde sig til !



Martin Holm Larsson
martin@eventyrgolfakademi.dk 

Tlf. 3113 1638

Rolf Pedersen
rolf@eventyrgolfakademi.dk 

Tlf. 2284 7424

Mads Synnestvedt
Protrænerelev
mads@eventyrgolfakademi.dk

Tlf. 6017 4252
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 Titel Tidspunkt Dag Uge Primær træner  

 Mandagshold 1 14:45 - 16:15 Mandag Ulige Martin 

 Mandagshold 2 18:45 - 20:15 Mandag Lige Martin 

 Mandagshold 2 18:45 - 20:15 Mandag Ulige Rolf 

 Dameholdet 13:00 - 14:30 Tirsdag Ulige Rolf

 Tirsdagshold 1 18:30 - 20:00 Tirsdag Ulige Martin

 Tirsdagshold 2 18:30 - 20:00 Tirsdag Lige Rolf

 Formiddagsholdet 10:00 - 11:30 Onsdag Lige Martin

 Onsdagsholdet 18:30 - 20:00 Onsdag Lige Rolf/Martin 

Kursuskalender 2015 
Dato Kursusnavn 
Marts 28.-29. Golfkørekort på en weekend !
 2 x 8 timer med træning målrettet et golfkørekort !

April 2.-3. Påskekursus
 2 x 3 timers træning i langt og kort spil  

April 4. Powerkursus 
 3 timer med tekniske og fysiske øvelser der kan
 optimere din power i golfsvinget 

April 28. Træn klogt
 Lær at træne effektivt. Kvalitet vigtigere end kvantitet !

Maj 1. Shortgamekursus 
 3 timers træning i chip, pitch, bunker og putting

Maj 2. og 16. Bliv klogere på dit golfspil ! 
 2 x 3 timer med teori, træning og spil på banen ! 
 Du får øvelser til brug imellem de to datoer.

Maj 25. Puttingkursus 
 Længdekontrol, greenreading og generel teknik præsen-
 teret med forskellige øvelser samt individuelle input

Maj 28.-29. Golfkørekort på en weekend !
 2 x 8 timer med træning målrettet et golfkørekort ! 

Juni 19.-21. Juniorcamp 
 3 dage med sjov, træning og spil for alle juniorer

Juni 5. Antislice kursus 
 2 timers træning med fælles øvelser og individuelle input
 for at eliminere tendens til slice 

Sæsonen står for døren, og vi glæder os til at se 
såvel kendte som nye ansigter. 
Eventyr Golfakademi kan, apropos nye ansigter, 
også præsentere sådan et, idet vi har forstærket 
os med Mads Synnestvedt. I vil møde Mads i 
shoppen og på træningsanlægget. 

Træning på banen
Ikke alle golfspillere er motiveret til at besøge træningsanlæg-
get. Vi ved imidlertid, at det ikke er ensbetydende med, at de 
ingen ambitioner har om at forbedre deres spil. Derfor vil vi 
gerne slå et slag for banetræningen, hvor en træner er med jer 
på banen. Denne træningsform er ideel til at fokusere på de 
områder af spillet, der ikke relaterer sig direkte til selve golf-
svinget så som mentale og taktiske strategier. Tekniske juste-
ringer i den simple ende af skalaen kan dog også adresseres 
på banen.

Dine muligheder:

Book selv din banetræning. Book 9 hullers banetræ-
ning for dig og op til 3 medspillere. 

Vi finder dine medspillere. Meld dig til banetræning, 
og vi samler andre til et hold.  

Deltag på kurset ”Bliv klogere på dit golfspil”, 
som er en kombination af teori, træning og banetræning.

Holdtræning
Vi har igen i år en række hold, bygget op omkring 1½ times 
træning hver anden uge. Her kan du se, hvornår træningen 
ligger placeret. Gå ind på eventyrgolf.dk og læs nærmere be-
skrivelser af den holdtræning, der ligger placeret bedst for dig.

På eventyrgolf.dk under træning finder du nærmere beskrivelser af vores kurser og holdtræning
samt lektionspriser. Book dine lektioner på golfbox, shoppen eller ring til os.

Gratis nybegyndertræning
- se mere på side 52-53

Holdtræning 2015
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SPILLET
MELLEM ØRERNE

Mentaltræning:

Golf - the drive is in your mind

En mental
golfbog af
Lisbeth Bender

229,-

lisbeth@spilletmellemoererne.dk
www.spilletmellemoererne.dk

Bogen kan 
købes i
Shoppen

Velkommen til Mads
Ny protrænerelev
på Eventyr Golf
 Hej, 
Jeg hedder Mads Synnestvedt 
og er pr. 1 marts 2015 jeres nye 
pro træner elev. Jeg er 21 år 
gammel, født og opvokset i Nykøbing Falster. 
Sport og især golf er en stor del af mit liv, og efter folke-
skolen, var det derfor meget naturligt for mig at fortsætte 
min skolegang på en idrætsefterskole. Valget faldt på Oure 
Sport & Performance, hvor jeg startede på golflinjen. Jeg 
blev så glad for Oure, at jeg fortsatte yderligere to år på 
kostgymnasiet på golf- og fodboldlinjen. 

Min golfopdragelse har jeg fået i Golfklubben Storstrøm-
men, hvor jeg har spillet på divisionsholdet, samtidig med 
at jeg har arbejdet i shoppen og som juniortræner.
Jeg elsker alt omkring golf både konkurrencen med mig 
selv og andre, hyggen, legen og jagten på det perfekte slag 
eller den perfekte runde. Som træner bliver jeg motiveret 
af at hjælpe andre og opleve, når ændringer eller træning 
giver resultater.

Det at kunne kombinere arbejde med min passion for golf 
er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg glæder mig rigtig me-
get til at møde jer alle sammen, og være med til at træne 
og hjælpe jer til at blive bedre golfspillere og få den sam-
men glæde ved golf, som jeg har. 

Vi ses på træningsbanen                Mads

Ny lokalregel for sten 
i sandbunker
Kvaliteten af sandet i bunkers på vores bane er generelt 
meget fin, men det kan selvfølgelig ikke undgås, at der 
ligger en sten hist og pist. Som reglerne er nu, må man 
ikke fjerne sten i bunkers uden straf. Det kan i værste 
fald medføre skade på såvel golfudstyr og medspillere, 
hvis man i et bunkerslag kommer til at ramme en sten, 
så den flyver ukontrolleret afsted. Desuden fremmer 
det ikke ligefrem golfspillet, hvis man er så uheldig, at 
bolden ligger klos op ad en sten i bunkeren.

Baneudvalget har derfor besluttet at indføre følgende 
ny lokalregel:
Sten i bunkers er flytbare forhindringer. 
Lempelse efter Regel 24-1.

Det betyder, at du uden straf må løfte sten ud af bunke-
ren, inden du udfører slaget.

Den nye lokalregel indføres ved sæsonstart ved opslag 
på infotavle samt info på scorekort og hjemmeside.

Baneudvalget informerer:
Dagens flagplacering
Som en service for både klubmedlemmer og greenfee-spillere 
har baneudvalget besluttet at efterkomme et længe næret øn-
ske angående dagens flagplacering. 

Vi har lavet et løsblad, hvor de 27 greens er ind-
tegnet og opdelt i fire felter A, B, C og D.
Løsbladene bliver trykt i samme
format som scorekortet. 
Løsbladene kommer til at ligge ved
Golfbox touchscreens og
kan tages med på runden
af alle, som ønsker det. 

Fra sæsonstarten vil
dagens flagplacering
informeres på tavler
og ved Golfbox touch-
screens. 
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Ægteparmatch 
sæson 2015
 
Igen i år bliver der mulighed for at deltage i de hyggelige ægte-
parmatcher de 5 fredage, som fremgår i Matchkalenderen, her i 
Årsmagasinet. Gå allerede nu ind og noter datoerne for at være 
med mindst 4 gange, for det gennemgående resultat.

Det er hyggelige og sjove timer, vi har med at spille Greensome. 
Vi har endnu ikke hørt, at nogen er gået fra hinanden ved at 
spille de 5 fredage – tværtimod er der flere gode eksempler på 
et langt og lykkeligt samliv efter en Greensome om fredagen.
Igen i år er det ”Den Grimme Ælling” der er sponsor for hele 
sæsonen. Det er vi glade for - med mange præmier hver gang 
og ikke mindst de 4 gennemgående rigtig flotte Wine-Bags 
med hver 20 liter rødvin.

For at nye deltagere også kan få glæde af at deltage, vil vi igen 
i år arbejde med boldrende, så alle har mulighed for at komme 
til at spille med nye interessante medlemmer.

Vi vil også i år arbejde på at tilbyde en dame- og herre ret til 
en rigtig god pris. I lighed med tidligere år, vil præmieoverræk-
kelsen foregå under spisningen, straks efter den sidste bold er 
kommet ind.

– med økonomisk gevinst
Boligforbedringer Energirådgivning

KEEN Miljø & Energirådgivning hjælper private, virksomheder og 
institutioner med energioptimering og nedsættelse af energiforbruget. 
Som uddannet Bedre Bolig-rådgiver hjælper vi dig godt på vej og  
sikkert i mål, når der skal tænkes energi ind i renoveringen.

Kontakt os og hør hvordan du kan bevare værdien af din ejendom og 
spare på energiudgifterne – til konkurrencedygtige priser.

• Rådgivning ved renovering

• Overblik over økonomien

• Mindre energiregning

• Sundere indeklima

• Energimærkning

• Energirådgivning og -syn

• Drifts- og vedlige- 
 holdelsesplaner

Jupitervænget 6, Odense NV
Tlf. 66 19 44 60
Mobil: 40 34 66 67
keen@keen.dk
www.keen.dk

Arkitekt

Jess Heilbo

Vi glæder os til en ny sæson - med masser af nye træer - nye 
broer og ændringer af Syd-banen, og da vi gik en tur den 12. 
februar - masser af vand i vores vandløb igennem banen.
Som noget nyt vil vi hver fredag finde en sjov/dygtig golf- 
hændelse at omtale under præmieoverrækkelsen.

På gensyn – vi skal gøre vores.
                                        Gerda og Niels Ibsen 



Matchudvalget 
har igen i år samlet en palet af matcher, så der er noget for enhver smag
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Der er de lukkede og åbne klubmatcher med en række faste og 
enkelte nye sponsorer. Der er den løbende hulspilsmatch, som 
i år hedder Eventyr Cup, og der er Ægteparmatcherne fredag 
eftermiddag en gang om måneden. 

Som noget nyt i år, vil der til alle disse matcher (bortset fra 
Ægteparmatcherne) kun være mulighed for tilmelding via klub-
bens hjemmeside. Og betalingen foregår samme sted, samti-
dig med tilmeldingen, med et kredit- eller dankort, på præcis 
samme måde, som når man køber et eller andet via postordre.

Og prisen er i år fastsat til 50 kr. pr. match, 
med mindre andet er tydeligt angivet i matchens betingelser.

I 2014 blev vi kontaktet af Dansk Handicap Idræts Forbund 
(DHIF), som har en konsulent fælles med DGU. Vi lod os overta-
le - det var ikke svært - til at afholde en kvalifikationsmatch over 
en weekend for handicappede golfspillere. Trods vejret - det var 
tæt tåge et par timer den første morgen -  var det en øjenåbner 
for mange, og en rigtig spændende oplevelse. 

I ugerne efter denne begivenhed blev der afholdt VM i Handi–
Golf i Japan.  4 af de mandlige spillere, som deltog på Eventyr 
Golf dannede hold, men måtte nøjes med en 4. plads, hvilket 
til dels skyldtes at en af spillerne fik et sclerose-attack op til tur-
neringen.

Den skrappe damespiller Mette Wegge Lynggaard, som lige-
ledes deltog i turneringen på Eventyr Golf, kom hjem med en 
guldmedalje.

Ingen af spillerne repræsenterede Eventyr Golf, men det kun-
ne da være spændende om vi kunne deltage i denne form for 
konkurrence også.

Igen i 2015, den 8.-9. august, vil der være mulighed for at se, 
hvorledes disse golfspillere trodser deres fysiske eller psykiske 
handicap, for nogles vedkommende med ganske formidable 
resultater.

Matchudvalget består af:
Steen Knudsen, formand,  sbgknudsen@gmail.com
Ulla Kielstrup,  ukpost@dsa-net.dk
John Rasmussen,  injo15@dsa-net.dk
Vibeke Søllested,  vibeke@sollested.dk



MATCHKALENDER 2015
April:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Søn. 12. L-K Åbningsmatch  Hold Pro-Am. + 5 - 48
  Gunstart kl. 9.00  stableford                   Juniorer   + 5 - 36
    4-mands hold 
    Holdvis eller enkeltvis tilmelding

Fre. 24. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program  

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

Maj-sept. L-K Eventyr Cup  Løbende Hulspilsmatch + 5 - 36
    i perioden 12. maj - 22. sept. over 18 år
    
    
Søn. 10. Å-K Jyske Bank Open  A-række slagspil klubtee : + 5 - 12,9
  Gunstart kl. 9.00  Juniorer (kun OEG) kun i A-rækken
    B-række slagspil klubtee : 13,0 - 23,9 
    C-række stableford klubtee : 24,0 - 36

Fre. 29. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program

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

   EventyrUgen  
Man. 06. Å-K Individuel match    

Tir. 07. Å-K  Individuel match  

Ons. 08. Å-K Individuel match  
     

   EventyrUgen   
Fre. 10. Å-K Ægteparmatch    

Lør. 11. Å-K  Ægteparmatch   

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
Fourball/aggregate 2 lige store  
Se særskilt program præmierækker

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

Tir. 02. L-K Klubmesterskaber  Særligt program Damer  + 5 - 28
  Hulspil   Herrer  + 5 - 24
  Start 1. runde 

Søn. 07. L-K   Stableford A-række + 5 - 12,9
     B-række 13,0 - 23,9
     C-række 24 - 36  

                                  

Fre. 19. L-K Ægteparmatch  Greensome  + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program

Søn. 28. Å-K Made in Denmark  A-række slagspil :  + 5 - 12,9 
  Ambassador Match  Juniorer (kun OEG) kun i A-rækken 
  Gunstart kl. 9.00  B-række stableford : 13,0 - 23,9
    C-række stableford : 24 - 36
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Restaurant

Gunstart kl. 9.00



MATCHKALENDER 2015
August:
Dato Sign.1) Matchnavn Sponsor Matchform Hcp. grupper

Fre. 07. L-K Ægteparmatch  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program

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

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

Søn. 04. L-K Afslutningsmatch  Hold Pro-Am.  + 5 - 48
  Gunstart kl. 10.00  Se særskilt program Juniorer + 5 - 36

      

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

Søn. 08. L-K Andematch    + 5 - 48
  Gunstart kl. 10.00  Se særskilt program Juniorer  + 5 - 36
    
    

Øvrige matcher/turneringer på hjemmebane:
Dato   Turnering Hold

April 25.- 26.   Danmarksturnering Elite division Øst, Herrer

Maj 30.- 31.   Danmarksturnering 1. div. Vest, pulje 2, Damer- 3. div. Øst, pulje 8, Herrer 
    Kval. rækken, pulje 16, Herrer

Aug. 08.- 09.   Handicapgolf Dansk Handicap Idræts Forbund/DGU

Aug. 16.   Danmarksturnering 1. div. Vest, pulje 2, Damer - Elite division Øst, Herrer
    3. div. Øst, Herrer - Kval. rækken, pulje 16, Herrer

Aug. 28.   World Golfers Åben turnering for alle med hcp. < 25
   Championship Læs mere på www.worldgolfers.dk

Sept. 05.   Juniormatch Trefor Fyn Tour

Sept. 12.-13.   Elitematch DGU Finalespil Seniorer og Veteraner

1) Signaturforklaring:    Å-K:  Åben klubmatch/turnering.    L-K:  Lukket klubmatch/turnering.

Restaurant

Restaurant

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

Fre. 04. L-K Ægteparmatch  Greensome  + 5 - 36
  Finale  2 lige store rækker 
    Se særskilt program

Lør.  19. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program
  Hulspil - Semifinale

Søn. 20. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program
  Hulspil - Finale

Lør. 26. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program
  Slagspil

Søn. 27. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program

  Slagspil

Søn. 27. L-K Congratulationsmatch  Se særskilt program  + 5 - 48
     Juniorer + 5 - 36
  

29
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EventyrUgen 2015

DANMARKS STØRSTE
GOLFTURNERING
Den 6. - 7. - 8. samt d. 10. - 11. juli. 

Vi glæder os til at se jer! 

Tilmelding på www.eventyrgolf.dk

Præmier og gaver for  
1/4 MILLION kroner
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Arkitekt

Jess HeilboSIMGOLFFYN
FYNS INDOOR GOLF CENTER
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EventyrUgen 2014 var den 20. i rækken. 
Og den var et brag af en fest. Over 650 golfspillere deltog i den-
ne Danmarks måske største golfturnering.
Det var et forrygende vejr - det meste af tiden - og det hele kul-
minerede med “le grande finale” lørdag aften, hvor der grundet 
det store deltagerantal var opstillet ekstra telte, barvogne, og 
“cowboy-rækker” på fliserne nedenfor terrassen.
Efter alle præmieoverrækkelserne og lodtrækningerne blev det 
endnu mere festligt, da Ruth og Harry Pape Henriksen blev ud-
nævnt til æresmedlemmer af Odense Eventyr Golf Klub.
Meget fortjent, da de - om nogen - har trukket et stort læs og 

sat standarder for klubben og især for EventyrUgen. 
Et stort tillykke.
Men selv om Ruth og Harry har sluppet tøjlerne og nu har 
mulighed for at deltage på lige fod med alle andre, fortsætter 
EventyrUgen ufortrødent. Tilmeldingerne startede den 6. fe-
bruar kl. 8.00, og når dette årsmagasin kommer på gaden, er 
der muligvis stadig ledige pladser, så det er om at være hurtig 
på tasterne.
Vi ses i uge 28 til endnu en forrygende EventyrUge.
   EventyrUge udvalget



Eventyr Cup
Har du lyst til at møde nye klubkammerater?
Kan du lide at udfordre dig selv på banen? 
Har du lyst til at prøve at spille hulspil?

Så er Eventyr Cup lige noget for dig!
Hen over hele golfsommeren - fra april til september afvikles 
klubbens egen Eventyr Cup. Cuppen har under forskellige 
navne været afviklet hver eneste sæson siden klubbens start. 
I Eventyr Cup møder du dine klubkammerater i en underhol-
dende hulspilsmatch; mand til mand - eller M/K til M/K i sing-
lerækken og par mod par i mixed-rækken. 

Hvordan foregår det?
I begyndelsen af april skal du holde øje med opslag i klub-
huset. Her kan du læse om betingelserne, og om hvordan du 
tilmelder dig og betaler.
Sidst i april hænges spilleplanen op. Her kan du se, hvem du 
skal møde - i første omgang. Du aftaler selv spilletidspunktet 
med den, du skal møde - inden for tidsfristen, der normalt er 
3 - 4 uger.
Når I har spillet, skriver vinderen sit navn på spilleplanen, og 
er nu klar til at lave en ny aftale. Og således fortsættes indtil 
finalen er spillet, og der er fundet en vinder.

Hvad får du ud af det?
Eventyr Cup er en rigtig god lejlighed til at få øvet sig i golfreg-
lerne, for et godt kendskab til reglerne kan være afgørende for, 
hvem der vinder hullet. Du får også øvet din koncentration på 
banen. Du møder måske nye mennesker og får spillet god golf. 
Og er det dig, der vinder en af de tre rækker, får du dit navn på 
pokalen, som vil stå i klubhuset i mange år fremover.
Matchudvalget

Nye Æresmedlemmer 
Tillykke til Ruth og Harry Pape  Henriksen ! 
Efter godt 20 års trofast tjeneste som hr. og fru Klubformand
for Odense Eventyr Golf Klub, valgte Ruth og Harry at trække sig 
tilbage for at give plads for nye kræfter.

Den beskedne men ærefulde belønning, at blive optaget på listen 
af Æresmedlemmer, blev overrakt af den nye formand Jess Heilbo, 
ved EventyrUgens præmieoverrækkelse.
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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

Hos AV CENTER får du meget 
mere end blot video og lyd

De fleste møder AV CENTER når man har et behov for en  
video eller lyd løsning - men vi tilbyder meget mere end det! 

Vi rådgiver, vejleder og underviser Dig i det omfang, det er 
nødvendigt. Vi sætter en ære i at levere den rigtige 
løsning hver gang. Hvad enten det er:

 Permanente AV løsninger til mødelokalet
 Interaktive løsninger
 Videokonferencer
 Digitale infoløsninger
 Totalløsninger til hele domiciler
 Udlejning af udstyr til konferencer, koncerter og events

Vi leverer løsningen og opsætter den så det ikke blot
fungerer perfekt, men også fremstår pænt og æstetisk. 

Med 5 afdelinger fordelt rundt i landet er vi lands-
dækkende, så hvis der skulle opstå tekniske 
problemer, er hjælpen aldrig langt væk.
 
Kontakt os i dag og få den løsning, der passer dig.

Læs mere på avcenter.dk



Valgmuligheder:- når bolden dømmes uspillelig med ét straffeslag

TO KØLLELÆNGDER

1

3

2
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Uspillelig 2/2

Ny, nem regelbog:

Markere bolden.

1. Boldmarkeringsmærke 
eller lille mønt.
Marker bolden med et bold-
markeringsmærke eller en lille 
mønt. Du må gerne bruge an-
dre ting (såsom en pitch fork 
eller en fod), men det kan ikke 
anbefales.

2. Læg det bagved 
bolden.
Læg gerne boldmarkerings-
mærket bagved bolden (selvom 
der ikke er noget forbud som 
sådan mod at lægge det ved si-
den af eller foran bolden).

3. Marker ud.
Marker ud, hvis dit boldmar-
keringsmærke er i vejen for en 
anden. Husk at markere bolden 
tilbage igen bagefter, idet du el-
lers spiller fra et forkert sted (se 
side 22, boks 1).

4. Bold flyttet under 
markering.
Hvis du uforvarende kommer 
til at flytte din bold under mar-
keringen, skal du blot genpla-
cere den uden straf.

31Markere bolden 1/1

LOMME-ABC

OM GOLFREGLERNElo
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af brian nygaard oswald

Bogen "Lomme-ABC om golfreglerne" er en helt ny regelbog, hvor du alfabetisk kan slå de 
mest anvendte regler op - rigt illustreret.

Medlemmer får 15 % i (yderligere) rabat på de angivne 

priser. Personlige medlemmer kan købe op til to eksemplarer 

til rabatprisen, mens klubmedlemmer kan købe ubegrænset.

Ideel til alle.
Bogen er ideel til alle golfspillere, der ønsker en 
nem og hurtig opslagsbog på banen. Bogen er 
ligeledes perfekt til begyndere.

Bestilling.
Oplys navn og adresse til info@oswaldacademy.dk
eller på 2925 8636.

“Lomme-ABC om Golfreglerne”

Antal Pris Rabat Forsendelse

1-9 100 kr. - 39 kr.

10-99 50 kr. 50% 99 kr.

100+ 40 kr. 60% 149 kr.

PRIS

Køb et større antal

og spar op til

60%

FACTS OM BOGEN:

 Lynhurtig opslagsbog i lommeformat.
 33 opslagsord (“Vandhazard”, “Provisorisk” osv.).
 56 sider fulde af billeder, illustrationer og oversigter.
 Alfabetisk og perfekt til baglommen.
 To super oversigter på indersiderne: “Lempelsesmu-

ligheder” og “Antal straffeslag”.
 Opdateret med de nyeste regler.
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Et af de spørgsmål jeg oftest får, specielt i den-
ne (i skrivende stund) regnvåde tid, er, hvad 
man gør, når der er vand i en bunker.

Reglerne.
Svaret er, at man - udover at spille bolden, som den ligger - 
egentlig har to muligheder:

1 At dømme bolden uspillelig med et straffeslag (Regel 28):  
 Giver tre muligheder.
2 At tage lempelse efter Regel 25-1 (unormale overflade- 
 forhold), hvis man har gene fra vandet (fx fordi bolden 
 ligger i vandet, eller fordi ens stance er generet af 
 vandet):   Dette giver to muligheder.

En hurtig hovedregning siger, at der altså er i alt fem 
muligheder.

Fem muligheder     (oversat til dansk):

1 ”Én køllelængde”/”Maksimal lempelse”. Uden straf drop-
pe bolden i bunkeren inden for én køllelængde af - og ikke 
nærmere hullet end - det nærmeste punkt for lempelse. Hvis 
det ikke er muligt at tage fuld lempelse fra vandet - fx. fordi 
bunkeren er fuld af vand -  så skal man i stedet finde stedet 
med maksimal mulig lempelse (typisk der, hvor vandet er la-
vest) og droppe bolden så nær som muligt dette sted, ikke 
nærmere hullet. (R25-1)

2  ”To køllelængder”. Med ét straffeslag droppe en bold i 
bunkeren inden for to køllelængder af - og ikke nærmere hul-
let end - boldens placering. (R28)

3  ”Lige linje  (i bunkeren)”. Med ét straffeslag droppe en 
bold i bunkeren på forlængelsen væk fra hullet af den lige linje 
mellem hullet, og boldens placering i bunkeren. (R28)

4  ”Lige linje (uden for bunkeren)”. Med ét straffeslag droppe 
en bold uden for bunkeren på forlængelsen væk fra hullet af den 
lige linje mellem hullet og boldens placering i bunkeren. (R25-1)

5  ”Gå tilbage”. Med ét straffeslag gå tilbage og slå en bold 
fra så nær som muligt det sted, hvorfra du slog sidst. (R28)

Så husk egentlig bare tallet ”5” når din bold er røget i en bunker 
med vand - og så kan du forhåbentlig huske ovenstående 
5 muligheder!
Hvis det ikke er til at huske, kan du købe min bog ”Golfreglerne 
fra A-Z - I billeder”, hvorfra figuren oven for er taget. 
Den kan købes i klubben.

Med venlig hilsen
Brian Nygaard Oswald

Regelhjælp

Af Brian Nygaard Oswald, 
Oswald Academy

Hjælp: Vand i
bunkeren !
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Medens vi andre har pudset grejet, trænet med uldundertøj 
på, spillet simulatorgolf indendørs i SIM-Golf eller rejst til syd-
lige himmelstrøg for at opleve lidt varm golf, har der været fuld 
gang i maskineri og personale på Eventyr Golfs anlæg.

Til trods for en ekstrem regnfuld vinterperiode med hele to sto-
re storme, er der sket en masse tiltag og omlægninger på vores 
golfbane, der vil forandre oplevelsen på banen.
Nye teesteder, forbedrede gangarealer, nye broer og øget be-
plantning vil, når sæsonen kommer igang, være med til at med-
lemmerne får en endnu større golfoplevelse end før.

Til trods for at Sydsløjfen er den ældste del af anlægget og 
den mest kuperede af alle tre sløjfer, har den efter tilblivelsen 
af Nord og Vest, fået status som 9-huls banen, og det skal der 
laves om på, mener vores chefgreenkeeper Bendy Sørensen. 

Sikkerhed og større oplevelse
Teestederne på Syd 2, 7 og 8 flyttes og kommer op i højden, 
så man kan se hullet og de foranliggende udfordringer på en 
mere spændende måde, samtidig med at sikkerheden øges og 
risikoen for at blive ramt eller ramme andre fra teestedet mini-
meres.
De nye teesteder på Syd 7 og 8 bliver nogenlunde klar til sæ-
sonstart. Til trods for at de er beklædt med rullegræs, er væk-
sten og rodfæstningen stærkt afhængige af naturens luner, 
forårssol og varme. 
Entreprenørarbejdet med at løfte teestederne og flytte sprink-
ler- og drænrørføring har Eventyr’s greenkeeperstab også selv 
sørget for. Et arbejde, der ellers ville have kostet uoverskuelige 
summer. Herrernes teested på Syd 8 bliver løftet imponeren-
de ca 1,7 meter, samtidig med at damernes teested flyttes og 
sænkes, således at den lange fairwaybunker, før vejen, nu bliver 
synlig og dejligt skræmmende. Desuden kommer der en del 
nye mounds med i det nye ”facelift”, afhængig af jord til rådig-
hed, for at integrere designet med de to andre sløjfer.

Senere i år vil klub-teested på Syd 2 blive flyttet ca 10 meter bort 
fra green Syd 1 og blive forhøjet. Nogen steder skal der bruges 5 
meter jord, for at det kommer op i ønsket højde. Bunkeren bag 
green Syd 1 gøres større og integreres i et par mounds, så den 
bedre kan ses ved indspil - spektakulært ! Ud over det igangvæ-
rende, er der spændende projekter i støbeskeen - bare vent !

Golfbanen i udvikling
Greenkeeperstaben er i fuldt sving

Syd prioriteres
                          Den ældste sløjfe får første make-over

Der har faktisk været så meget at lave, at der er ansat yderligere 
to heltids greenkeeper-assistenter, for at nå de planer, der er 
sat, og maskineriet der blev indkøbt sidste år, har været flittigt 
i brug. 
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Også teested Nord 9 får et make-over med nyt gangareal



Tusindårsskoven - på godt og måske ondt
Den omfattende omlægning af indfaldsveje og stier til festi-
valarealet i Tusindårsskoven, vil forhåbentlig kun mærkes som 
positivt for dræningen af søen ved green Nord 7. Men en evt. 
parkeringsplads på naturarealet ved teested Nord 8 vil måske, i 
perioder, give voldsom gangtrafik mellem bane og skovarealet 
med følgende risiko for hærværk. “Men lad os nu se, det hele 
ender sikkert godt”, som chefgreenkeeper Bendy Sørensen, 
med god erfaring,  har for vane at sige det.                            BB

Som vi kender det fra det nye P-areal, er der anlagt ny belæg-
ning på de mest belastede stier og der hvor man ønsker at lede 
”trafikken” væk fra green mod næste tee. Bag om green Vest 6 
og Nord 3 strækker der sig nu en 250 meter lang, 2 meter bred 
og vedligeholdsfri sti, klar til at lede spillerne videre. Altså slut 
med at skyde genvej hen over Nord 3  - og bare rolig, der er 
stadig fridrop fra stier og veje ! 
Mellem Out of Bounds og den nye sti etableres en roughkant, 
hvor man får plads til et eventuelt ønsket fridrop, og hvor en 
vildtfaren bold fra et indspil, får mulighed for at blive stoppet. 
På Nord 9 er der en etablering igang af et nyt gangareal ved 
teestederne, så man ikke ”behøver” at køre buggy eller vogne 
op ad skråningen for at ”parkere” på teestedet !
- Med venlig hilsen, Greenkeeperne !

Greenkeeperstaben har udviklet sig til en allroundvirksomhed.
For at holde budgettet ved opgaven at fornye vores broer, har 
de med hjælp fra den lokale smed, tre tons afrikansk Azobe træ 
( hårdtræ der synker i vand ! ), en masse knowhow og håndvær-
kersnilde, kreeret 7 nye, flotte og brede broer, i et unikt design 
og med en uovertruffen holdbarhed.
Græsset skal lige få fat ved fundamenter og stier, før de nye 
broer kommer helt til sin ret. Indtil da, skal du droppe ud fra de 
markerede områder, ifølge reglerne om ”Ground under repair”, 
- så etablerer det hele sig hurtigst muligt - tak !

Ud over at have beskåret, udtyndet og studset de bestående 
træer i vintersæsonen, er der skam også blevet plantet nye 3-5 
meter høje træer på alle de tre sløjfer. Træerne er sat med tanke 
at skærme af for vilde golfskud og samtidig forskønne og ind-
ramme de enkelte huller. 

De træer der er sat i roughen, er ud over deres kommende 
skønhed også med til at man kan pejle bolde fra skæve slag. 
Roughen vil stadig i år blive holdt nede. Klipningen af rough - til 
glæde for spillerne - er primært foretaget for at holde ukrudts-
spredningen nede, for dermed at imødekomme de strenge 
krav til brug af pesticider.
Roughen vil dog, på prøve, og kun nogen steder, få lov til at 
vokse uhæmmet, til gavn for lokal flora og natur. 

Brug stien !
500 meter armerede stier er parate

Nye broer
7 nye langtidsholdbare broer på plads

490 træer
pynter allerede på nøje udvalgte steder
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Hole in One
2014

Hole in One
2014

Bertel Bertelsen
Syd 2 · 31. marts

Tina Munk Szocska
Vest 3 · 17. maj

Søren Digebjerg
Nord 1 · 23. august

Jesper Hansen
Vest 3 · 31. maj

Arne Larsen
Nord 1 · 28. august

Jesper Skorstensgaard
Nord 6 · 20. juli

Christian Peter Pedersen
Nord 1 · 10. oktober

Tim Eriksen
Syd 2 · 30. april

Jette Clausen
Syd 2 · 2. august

Ulrich Larsen
Vest 3 ·  19. oktober

Stort tillykke til alle
Hole in One-golfere i 2014

der udover det flotte slag
også belønnes med :

 Bulldog Gin 
som udskænkes i klubhuset

1 Kasse Carlsberg
fra Carlsberg

1 Magnum Rødvin
fra danbillet/citywine
Gavekort kr. 1.000,-

til Louis Nielsen
Bogen ”Spillet mellem ørerne”

af Lisbeth Bender

Laver du Hole in One på Odense Eventyr Golf, skal du og din markør huske at meddele det til Sekretariatet hurtigst muligt,så vi kan 
honorere dig retmæssigt. Husk også at få taget et godt billede, til her på siden i næste Årsmagasin og til klubbens hjemmeside !



Tak til Hole in One sponsorerne :

Handicapsystemet er golfsportens kronjuvel. Når det fun-
gerer efter hensigten, er det et mål for den enkelte spillers 
formåen i den ædle sportsgren, således at det giver me-
ning at konkurrere med andre og ikke mindst med sig selv. 

Det har altid været tanken, at handicappet løbende reguleres, 
så det følger med spillerens udvikling. Men i forbindelse med 
indførelsen af det såkaldte EGA-handicapsystem, blev det et 
krav, at den enkelte spiller i hver sæson skulle aflevere mindst 
4 tællende scores til regulering for at kunne bevare et regu-
lerbart handicap (et såkaldt EGA-handicap). Det vil sige, at 
hvis man ikke afleverer disse 4 scores, så kan handicappet ikke 
reguleres med deraf følgende store usikkerhed om, hvor vidt 
spillerens registrerede handicap er retvisende.

Det er naturligvis relevant at overveje, 
hvor vigtigt det er at have et EGA-handicap.

Svaret herpå afhænger fuldstændigt af, hvad man bruger sit 
golfspil til. Hvis man en gang imellem konkurrerer med andre 
– uanset om det er i egentlige matcher med præmier, eller 
det lejlighedsvis er med venner om hvem, der skal betale kaf-
fen efter spillet eller hvem, der har håneretten til næste gang 
– så kan man ikke gøre det med god samvittighed uden et 
EGA-handicap. Hvis man derimod kun bruger golf til at få sund 
motion og frisk luft og aldrig konkurrerer, er spørgsmålet om 
at have et regulerbart handicap nok underordnet. Men man 
kan jo spekulere over, hvor stor en del af medlemmerne, der 
er i den situation. 

1307 spillere i OEGK med handicap max 36,0 indgik i års-
revisionen af handicaps pr 1.januar 2015. Af disse levede 470 
ikke op til kravet. Det vil sige, at 36% af handicapspillerne i 
OEGK ikke har et EGA-handicap. 

 De er dermed udelukket fra at deltage i klubbens 
 matcher, og må i forbindelse med spil med ven-
 nerne være forberedte på at disse vil se på resul-
 taterne med skepsis.

Selv om andelen er noget mindre end foregående årsrevision, 
så er det efter min opfattelse en alt for stor del af klubbens 
medlemmer, der ikke har et EGA-handicap. Jeg er sikker på, 
at for langt de flestes vedkommende skyldes manglende op-
mærksomhed på denne problemstilling.

Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer til i den kommende 
sæson, at være opmærksomme og få afleveret 4 tællende 
scorekort, så de har et EGA-handicap i 2016.

De 470, der på nuværende tidspunkt ikke har et EGA-handicap 
for 2015, kan erhverve det ved at gå 3 EDS-runder, når banerne 
igen er i en stand, der åbner op for handicapregulering. Man 
kan aflevere 2 EDS’ er på en kalenderuge, så man kan altså ge-
nerhverve sit EDS-handicap på 8 dage. Det synes jeg I skulle 
gøre.

Lars Elbrønd  

Handicapudvalget.
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Få så det EGA-handicap!
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H. Knudsen & Søn
Bad · BliK · EnErgi · VVS 6618 0457 · www.KnudSEnVVS.dK

H. Knudsen & Søn
Bad · BliK · EnErgi · VVS 6618 0457 · www.KnudSEnVVS.dK

H. Knudsen & Søn
Bad · BliK · EnErgi · VVS

H. Knudsen & Søn
Bad · BliK · EnErgi · VVS

FOKUS PÅ 
DIN OPGAVE!

Steen Knudsen
BBA Certifi ceret Energivejleder
og vådrumsinstallatør

ENERGIFORBEDRINGER, NYT 
BADEVÆRELSE, UDSKIFTNING AF 
TAGRENDER ELLER ALMINDELIGT 
VVS-ARBEJDE?
Uanset om du har behov for råd-
givning, renovering/reparation eller 
en totalløsning, så er vi eksperter 
inden for:
•  Energioptimering 

•  Fjernvarme

•  Varmepumper

•  Solceller

•  Jordvarme (vandret / lodret)

•  Solvarme

Bestil et grundigt energitjek af din 
bolig hos os og få forslag til forbed-
ringer. 

Selv mindre tiltag kan give dig store 
energibesparelser!

Vi holder de stolte håndværkstraditioner i hævd og 
kombinerer dem med den nyeste teknologi og produk-
ter i VVS-branchen. Sådan skaber vi kvalitetsarbejde. 
Ved opgaveløsning har vi altid fokus på dine ønsker, 
forventninger og opgave. 

Enhver opgave starter med planlægning. I dialog med 
dig gennemgås projektet i detaljer og der udarbejdes 
en tidsplan som holder og som sikrer den hurtigst 
mulige opgaveløsning.

Vi udfører alt arbejde inden for VVS og blik samt 
totalløsninger inden for badeværelse og bryggers – 
herunder både murer-, tømrer-, elektriker-, maler- 
og VVS-arbejde. 

Samtidig er vi en del af Bedre Bad 
– Bedre Energi, en af Danmarks største 
kæder af VVS installatører. Herigennem 
og i samarbejde med Teknologisk 
Institut er vi både Certifi ceret Vådrums-
installatør og Certifi ceret Energivejleder. 
Det sikrer dig kompetent rådgivning 
og den faglig korrekte totalløsning.

BO
OK

 ET
 GRATIS BADTJEK

ALLE PRISER
INKL. LEVERING
OG MONTERING
+GARANTI PÅ DET HELE

BO
OK

 ET ENERGITJEK

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 !



Godt 100 erhvervsfolk giver massiv støtte til Odense 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.

Erhvervsklubben i Odense Eventyr Golf er en bredt sammensat 
gruppe af aktive erhvervsfolk fra ca. 100 virksomheder, som er 
sponsorer i Odense Eventyr Golf. I Erhvervsklubben dyrkes et 
unikt erhvervsmæssigt netværk, som tillige kombineres med 
arrangementer i løbet af sæsonen.

Erhvervsklubben mødes 6 gange årligt til golf og netværks-
sammenkomster på Odense Eventyr Golf eller hos et af Er-
hvervsklubbens medlemsvirksomheder, som derved får lejlig-
hed til at præsentere sin virksomhed og vise sine produkter 
frem.

Sæsonen 2015 startede hos SimGolf Fyn onsdag, den 11. marts 
2015.
Sæsonen 2015 blev indledt hos SimGolf Fyn, hvor der blev 
holdt et underholdende og informativt indlæg v/ Henrik Kirk 
fra Carlsberg, inkl. smagsprøver.

Partner Micky Husted Andersen fra SimGolf Fyn fortalte om 
mulighederne for indendørs golf og golftræning året rundt 
hos SimGolf Fyn inkl. fitting og øvrig tilpasning af udstyr.
Eftermiddagen bød tillige på en golfmatch med efterfølgende 
præmieoverrækkelse og spisning.
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Fotos er fra lignende arrangement  i 2014
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URBAN CHIC 857
NEXUS® 7 GEAR OG RULLEBREMSER

URBAN YOB 807
NEXUS® 7 GEAR OG RULLEBREMSER

URBAN: NÅR DU 
VIL SKILLE DIG LIDT UD 

FRA MÆNGDEN

SE MERE PÅ:
KILDEMOES.DK

PRISER FRA KR. 5.499,-
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Odense Eventyr Golf holder jo til i på Falen i Odense, men eli-
tespillerne folder sig i stærk stil ud rundt omkring i verden og 
sætter deres aftryk.

Sebastian Cappelen fik i novem-
ber sin debut på PGA Touren, da 
han fik en sponsorinvitation til 
Sanderson Farms Championship. 
Cappelen takkede for tilliden og 
spillede sig direkte på førsteplad-
sen efter første runde. Selv om 

han faldt en smule tilbage blev det til en finale og en slutplace-
ring som nummer 35.
Det var jo uhyre tæt på, at Sebastian Cappelen fik sikret sig en 
fast plads på PGA Touren trods kun en halv sæson på den un-
derliggende Web.com Tour.
Men forsøget bliver gjort igen i 2015, når Sebastian Cappelen 
kan spille fuldt program på Web.com Tour, som kan give kvali-
fikationen til det forjættede land på PGA Tour.

Peter Launer Bæk var i 2014 en del af landsholdets A-trup, og 
det gav værdifuld erfaring i internationale turneringer. Plad-
sen på landsholdet er blevet bevaret for Peter Launer Bæk, så 
der også i 2015 vil vente spændende udfordringer blandt både 
Danmark og Europas bedste amatører.

URBAN CHIC 857
NEXUS® 7 GEAR OG RULLEBREMSER

URBAN YOB 807
NEXUS® 7 GEAR OG RULLEBREMSER

URBAN: NÅR DU 
VIL SKILLE DIG LIDT UD 

FRA MÆNGDEN

SE MERE PÅ:
KILDEMOES.DK

PRISER FRA KR. 5.499,-

ELITE   Udvalget
Fornemme aftryk fra Odense Eventyr Golf
rundt omkring i verden

På damesiden markerede 
Malene Jørgensen sig med 
karrierens ubetinget bedste 
sæson.
Hun sluttede på 2014-sæ-
sonen 15. pladsen på Order 
of Merit på Ladies European 
Tour med en sæsonindtje-
ning på knap 95.000 euro.
Den resultatmæssigt bedste sæson forinden var i 2013, hvor 
det blev til en 41. plads på ranglisten med knap 52.000 euro.
Hjemme i Danmark blev succesen målt i sølv. I GE Money Bank 
Divisionen endte det med flotte sølvmedaljer. Det blev også til 
sølv, da Peter Launer Bæk spillede DM Slagspil i slutningen af 
august.

Målsætningen for Odense Eventyrs hold i 2015 er, at det bedste 
herrehold igen skal spille med om medaljer. Samtidig skal an-
detholdet rykke op i 2. division, men tredjeholdet skal funge-
re som udviklingshold, så fremtidens spillere kan få værdifuld 
erfaring. Holdet vil som oftest også have et par ældre og mere 
rutinerede spillere med, som de kan lære af og støtte sig til.
Dameholdet skal forblive i 1. division.
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Hej alle
Jeg synes, jeg skylder jer en ordentlig afslutning 
på året. Så her er et par ord om min sæson 2014.
Hele sæsonen startede i Kina, hvor jeg havde 
min gode veninde, Cathrine Orloff Madsen, med 
som caddie. Jeg var meget glad for hendes støtte 
og altid dejlige selskab. Jeg sluttede som num-
mer 28 i en samlet score i par.
Efter Kina tog jeg til Marokko, hvor jeg desvær-

re missede cuttet. Men 
selv om jeg blev ramt 
af lidt maveproble-
mer, kunne jeg stadig 
være oprejst, og jeg 
gik caddie for min tro-
faste makker gennem 
hele året, Nicole Broch 
Larsen, og det endte 
da med en placering 
som nummer 17, så jeg 
må have været en god 
caddie!!

Da der ikke var nogle turneringer efter Marokko, 
havde jeg 7 uger til at træne og få det hele på 
plads, og det var åbenbart det, der skulle til for 
at starte det hele.
Turen kom til en uge i Tyrkiet, hvor alt lykkedes til 
sidst, og jeg endte på min hidtil bedste placering 
i min karriere som nummer 2 i en samlet score 
på -5.

Efter kun en uge hjem-
me, tog jeg til Holland, 
hvor endnu en turne-
ring var i vente. Følte 
jeg ramte bolden rigtig 
godt, men endte i par 
efter de to første run-
der. Så kom tredje og 
sidste runde, hvor alt 
lykkedes. Alle putts gik 
i, og alle slag gik den 
rigtige vej. Sidste runde 
blev til -6, og pludselig 

var jeg i omspil om sejren. Det var vildt fedt, men 
jeg måtte dog nøjes med en delt 2. plads, for an-
den uge i træk. 
Denne uge var noget helt specielt. Min træner 
Thomas og min mentalcoach Martin Langager-
gaard havde været med under de to første run-
der. Jeg havde Lars på bag´en, og så havde jeg 
god support af Nicole og hendes far. Jeg var me-
get glad for opbakningen på banen. Det betyder 
meget, at der er nogle som hepper.  

Der var igen nogle 
ugers pause, inden der 
kom 6 turneringer på 
stribe. Jeg startede i 
Slovakiet, hvor jeg var 
med i en Long Driving 
konkurrence på top-
pen af en skibakke. Det 
var ikke så slemt at stå 
deroppe, men det var 
ikke sjovt at skulle køre 
derop i bil. Det endte 
også med, at vi gik ned 
ad bakken, da vi skulle 
tilbage.

ELITE   ...fra Malene
Jeg blev nummer 15 i Slovakiet i en samlet score 
på +2. Ugen efter gik turen til Italien, hvor Lars 
igen var med som caddie. Kunne ikke rigtig få 
spillet til at fungere, så det var meget blandet 
golf. Endte som nummer 42, og ugen efter i Eng-
land som nummer 32. 
Synes ikke rigtig jeg havde den gode fornem-
melse for spillet, men nu var jeg kommet til ugen 
med British Open. Jeg brugte meget tid på at 
træne og finde noget, jeg følte mig godt tilpas 
med. Spillede okay, men det var desværre ikke 
nok. Jeg misser cuttet med 1 slag. Jeg havde 
mine forældre med på sidelinjen samt nogle af 
mine forældres gode venner. Lars var stadig med 
på bag´en. Det bliver ved med at være en stor 
oplevelse at spille British Open. Jeg nyder det rig-
tig meget, stort set lige meget, hvordan det går.
Jeg spillede i Tyskland og Tjekkiet de efterfølgen-
de uger, men der missede jeg cuttet og glædede 
mig nu til at komme hjem og holde en pause på 
4 uger. Jeg havde brug for at finde spillet igen, og 
få glæden ved spillet tilbage.

Efter pausen tog jeg til Skotland, hvor jeg end-
te som nummer 25, og ugen efter i Sverige blev 
jeg nummer 20 i en samlet score på -2. I Sverige 
havde jeg også Lars som caddie. Min far var med 
på sidelinjen hele ugen, og i løbet af ugen kom 
der flere til. Det var rigtig hyggeligt igen at have 
nogle kendte ansigter omkring mig. 

Mandagen efter jeg havde færdigspillet i Sve-
rige, var jeg med til en pro-am i den gode sags 
tjeneste. Det var andet år i træk, at jeg deltog i 
Ronald Mc Donald Børnefonds store pro-am. 
Jeg er meget glad for at kunne hjælpe og være 
til rådighed. Denne gang hørte vi foredrag fra 
en familie, som stort set ikke ville kunne få deres 
hverdag til at hænge sammen, hvis ikke det var 
for Ronald Mc Donald huset i København. Det 
rører mig, selv om jeg ikke kan sætte mig ind i, 
hvordan det er at have børn, som hele tiden har 
brug for medicin og lægehjælp. Så jeg håber, jeg 
kan få lov at støtte op om lignende. Næste tur 
var til Tenerife, hvor jeg desværre missede cuttet, 
så jeg endte med at gå caddie for Nicole igen i 
de sidste runder. Frankrig var næste udfordring, 
hvor jeg fandt noget fint spil. Jeg ender som 
nummer 16 efter en træls afslutning. Men vi hyg-
gede os til den officielle middag, hvor vi altid får 
gode gaver fra Lacoste.

Sydafrika, som var næste turnering, var jeg me-
get spændt på. Sidste år blev der kun spillet 18 
huller, hvorefter banen stod under vand og tur-
neringen blev aflyst. Turneringen var flyttet til en 
anden måned og til en anden bane i samme om-
råde, så de havde gjort stort set alt, hvad de kun-
ne, for at det skulle lykkes denne gang. MEN... 
De første par dage var fine, men så kom regnen. 
Jeg fik spillet min første runde, men efter det, gik 
det lidt i stå. Vi fik dog gennemført 3 runder, så 
det var bedre end året før.

Efter tre ugers pause gik slutspurten ind. Jeg 
havde tre turneringer tilbage. De to første var i 
Kina. Det var en lang rejse, men jeg nød begge 
uger rigtig meget. Jeg havde lokale caddies på, 
men det var nu meget hyggeligt. Spillede godt 
den første uge, hvor jeg endte som nummer 14, 
og anden uge som nummer 32. I uge nummer to 
boede jeg med en tysk spiller, Steffi Kirchmayr, 
som desværre ikke kom ind i turneringen, så hun 
gik caddie for mig de sidste to dage. Det var su-
per hyggeligt.

Sidste turnering på 
året er altid Dubai, og 
det er altid en fornø-
jelse at spille på den 
bane, som er i tip top 
stand.
Mit spil var blandet, 
men i de sidste runder 
fandt jeg noget godt, 
og jeg havde en god 
fornemmelse for det 
hele. Jeg ender som 
nummer 5 i en score i 
-10. Lars var igen med 
som caddie, og det 
er en dejlig tryghed 
at have ham ved min 
side.

Det var også i Dubai, på Pink Friday, at jeg kun-
ne offentliggøre, at jeg er blevet ambassadør for 
Pink Cup 2015. Jeg glæder mig meget til igen at 
kunne gøre noget for en god sag, og håber jeg 
kan være med til at indsamle en masse penge.

Jeg er glad og stolt af mine resultater i sæsonen 
2014. Jeg ender som nummer 15 på Order of Me-
rit, hvilket er det bedste i mine 6 år som profes-
sionel. Jeg vil sige tak til alle for jeres støtte gen-
nem året, og håber I vil være med på sidelinjen 
igen i 2015. Jeg glæder mig til nye udfordringer, 
og ser frem til at sæsonen starter, for mit ved-
kommende til marts, i Kina.

 Kærlig hilsen og tak fordi I ville være med i året, 
der gik, sammen med mig

Malene 



ELITE  Udvalget

Bustur til slutspil
I forbindelse med Eliteherrernes spil om medaljerne arrange-
rede vi en bustur for medlemmerne, så de kunne komme og 
give spillerne deres opbakning.
 
Bussen kørte fra Eventyr Golf tidligt søndag morgen. Årsagen 
til den tidlige start var, at der skulle være tid til en match på 
Skjoldenæsholm Old Course. Matchen blev afviklet i fin stil, 
selvom nogle havde lidt langt at gå til starthullerne. Vinderen 
af matchen blev Søren Harris Pedersen. Da alle var kommet ind 
fra matchen fortsatte turen til Trelleborg, hvor slutspillet fore-
gik. Bussen ankom kort efter at singlerne var gået i gang, så der 
var rig mulighed for at se alle vores dygtige eliteherrer i action 
på banen. Der var intens spænding til det sidste, da det var en 
meget tæt match. Vi måtte se os slået, men kom hjem med en 
flot sølvmedalje. 
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Dagen sluttede tilbage i restauranten på Eventyr Golf, hvor der 
blev serveret lidt at spise og et glas champagne (flot sponso-
reret af Nykredit), så vi kunne tage imod spillerne og skåle for 
deres sølvmedaljer i Danmarksmesterskabet. 

Vi har fået meget positiv feedback på turen, og vil derfor også 
gerne arrangere en tur i 2015. Vi håber, der vil være lige så stor 
opbakning fra medlemmerne, som der var til 2014-turen. 

Vi vil igen gerne sende en stor tak til de sponsorer, som gjor-
de denne tur mulig:  Torvebageren Abels Alle,  Erhvervsklub-
ben, Skjoldenæsholm, VW, Henning Aalund og Nykredit.

Har du ønsker eller ideer til en tur, hører vi gerne fra dig. 
De bedste golfhilsner

                                                   Søren Andkjær og Hans Henrik Søllested



Klubmestre
2014

Klubmestre
2014

Klubmester i hulspil 2014 Klubmester i slagspil 2014
Aldersgruppe Klubmester Runner up Klubmester Runner up

Junior piger          -        - Mille Bærholm Hansen Simone Meyersahm

Junior drenge Gustav Frimodt Mikkel Sø Gustav Frimodt Kristian Pinderup Kristensen

Senior damer Mette Meyer Aino Polk Aino Polk Mette Meyer

Senior herrer Jørn Nymand Tommy Wahlgren Birger Bromann Jørn Nymand

Midage herrer Thomas Petersen Leif Ludvigsen Leif Ludvigsen Ulrich Larsen

Damer Malene Jørgensen Connie Donsager Jessen Malene Jørgensen Connie Donsager Jessen

Herrer Kristian Vindeløv Ole Sømark Peter Launer Bæk Kristian Vindeløv
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Tillykke til klubmestrene 2014 !
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2015

Slagspil
Klubmesterskaberne i slagspil afvikles 
i weekenden lørdag den 26. september 
og søndag den 27. september. 
Også i slagspil er der en veteranrække med samme 
aldersinddeling som i hulspil.

John Rasmussen  Matchudvalget

Hulspil
Tilmeldingen til årets klubmesterskab i hulspil 
starter tirsdag den 28. april. 
Antallet af runder afhænger af deltagerantallet 
i hver række. Såfremt der skal spilles 5 runder, 
starter 1. runde den 2. juni.

Det nye i år er at der nu også er en veteranrække. 
Det medfører, at senior damer går fra 50 - 59 år og 
veterandamer fra 60 - 99 år. For herrer bliver senior-
rækken fra 55 - 64 år og veteranrækken fra 65 - 99 år.

De indledende runder afvikles som tidligere, hvor man
selv aftaler spilledag og tid. Det nye er, at semifinaler i alle 
rækker spilles lørdag den 19. september, og finaler i alle 
rækker spilles søndag den 20. september.

Der spilles 5 runder fra backtee, undtaget senior- og veteran 
damer samt senior- og veteran herrer der spiller fra klubtee. 
(Antallet af runder afhænger af deltagerantallet).

Klubmesterskaber

Rækkeinddelinger 2015: 

Rækker: Hulspil & Slagspil:

Junior piger Til og med 18 år

Damer Åben række 0 - 99 år

Midage damer 35 - 49 år 

Senior damer 50 - 59 år 

Veteran damer 60 - 99 år 

Junior drenge Til og med 18 år 

Herrer Åben række 0 - 99 år 

Midage herrer 35 - 54 år 

Senior herrer 55 - 64 år 

Veteran herrer 65 - 99 år 

Husk:
at tilmelde dig på listerne

i klubhuset !

● Runde 1 starter den 2. juni 
 og skal være færdigspillet tirsdag den 14. juli.
● Runde 2 starter den 15. juli 
 og skal være færdigspillet tirsdag den 18. august.
● Runde 3 starter den 19. august 
 og skal være færdigspillet tirsdag den 15. september.
● Semifinaler spilles lørdag den 19. september.
● Finaler spilles søndag den 20. september.

...den tid R&A rekommanderer at en 
18-huls golfrunde maksimalt bør tage.  
Husk at sammensætte din 2-, 3-, 4-bold derefter !
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Orangerier, drivhuse, carporte,
pavilloner og overdækninger!

Kratholmvej 63 ∙ 5260 Odense S ∙ tlf. 63 18 18 40 
 Se mere på: pavillondanmark.dk

Vi er stærke i specialløsninger. 
Kontakt os for et gratis konsulentbesøg.

Odense Eventyr Golf 88x250.indd   3 2/23/2015   9:00:38 AM

Så er det tid til 
at starte golf-
sæsonen 2015, 
og vi glæder os, 
som altid - til at 
komme i gang

HUSKeren
For at skabe overblik over alle aktiviteter i Odense 

Eventyr Golf’s junior afdeling, lægger vi alle aktivi-

teter ind i kalenderen på vores hjemmeside. 

Du finder den under 

www.eventyrgolf.dk >medlem >junior >kalender

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.
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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 unge mennesker 
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 sjovest, hvis man kan gøre det sammen med nogen 
man kender, og har det rart med.

Vi vil som altid have en ugentlig 9-hullers match om manda-
gen, men også følgende aktiviteter ligger i juniorkalenderen:

 Åbningsmatch specielt for juniorer
 Familiematch
 Sommer Camp
 Ryder Cup
 HCA City Games
 Afslutningsmatch

Turneringer der er mulighed for at spille:
 JDT (Junior Distrikts Tour)
 Trefor Fyn Tour
 AON junior holdturnering
 AON pige tour

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 hinanden, 
og jo flere talenter vil der også være, som kan danne grobund 
for klubbens elite. Vi vil gerne opfordre til at møde op, hvis no-
gen kender nogen, som godt kunne tænke sig at stifte bekendt-
skab 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.

Vinteraktiviteter i Eventyr Golf Klub
Vi har gentaget initiativet fra workshoppen i 2013 med vin-
teraktiviteter. Og derfor har vi i november spillet lasergame, i 
december været en tur i SimGolf Fyn, i januar spillet mørkegolf 
med selvlysende green og bolde, og i februar var vi i klatrehal. 
Vinteren blev afsluttet med god opvarmning til sæsonen hos 
SimGolf Fyn den 22. marts.

Men allerede i februar og marts er udvalgte, flittige juniorer 
blevet tilbudt vintertræning på vores eget anlæg, således at de 
kan være klar til sæsonstart.

JUNIOR  Udvalget
Juniortræning 2015
I år vil juniortræningen i Odense Eventyr Golf - opbygnings-
mæssigt, ligne den fra sidste år. Vi har valgt at videreføre det 
gode 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 gange pr. uge. 

 Tirsdage 16.30 – 18.00 Alle juniorer
 Onsdag 16.30 – 17.45 Den yngste juniorgruppe 
   (født 2001 eller senere)
 Onsdag 17.45 – 19.00 Den ældste juniorgruppe 
   (født 2000 eller tidligere)
 Onsdag 19.00 – 20.30  Boblertræning
 Lørdag 11.00 – 12.30 Alle juniorer
 Lørdag 10.00 – 11.00 Golfspirerne

Opdelingen om onsdagen vil nok løbende blive justeret i for-
hold til fremmøde samt sociale og sportslige hensyn.
Juniortræningen vil som udgangspunkt starte med en fælles 
intro med opvarmning og opdeling i grupper. 
Herefter vil træningen være opbygget som en stationstræ-
ning, og kunne fx indeholde emner, som ses i figuren.

Putting
konkurrencer

Fysiske
øvelser 

Chipping
øvelser 

Tekniske øvelser
på driving range



JUNIOR
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Slaget om Odense       
Det bliver stort, når vi som noget helt nyt åbner op for det nye 
samarbejde med Odense Golfklub. Første arrangement er vo-
res egen version af Ryder Cup, og den afholdes for første gang 
i dagene d. 5. – 7. juni 2015. 12 spillere fra hver klub dyster mod 
hinanden. 

De to første dage spilles der 6 foursomes og 6 fourballs hos 
os i Odense Eventyr Golf. Den sidste dag spilles singlerne hos 
Odense Golfklub. Vi håber medlemmerne vil bakke op om 
vores juniorer og støtte jomfrumatchen mellem de to ’rivali-
serende’ klubber. 2015 er premiereåret, og vi vil glæde os til at 
kæmpe om æren og vandrepokalen en gang årligt fremover.

Odenses borgmester, Anker Boye, kommer og åbner matchen, 
samt starter de 6 foursomes på 1. dagen. 

De 2 bedste fra mandagsmatchernes efterårssæson og de 6 
bedste fra forårssæsonen kvalificerer sig til holdet. De sidste 4 
spillere er wildcards, som vi vælger ud.  

Matchansvarlige: Thomas Axelsen og Hans-Henrik Søllested.

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 således til at indgå som en naturlig del 
af golfen.
Første match er den 13. april 2015, hvor vi mødes ved putting-
green kl. 16.15 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 ligeledes på 9-huls-
banen, men teested er ved starten af fairway. 

Matchen er gennemgående, og opdelt i 2 dele på året, dels en 
forårssæson og dels 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 uan-
set niveau og handicap.

Matchansvarlige: Thomas Axelsen og Hans-Henrik Søllested.

ODENSE GOLFKLUB

ODENSE EVENTYR GOLF

2015

2   15

SLAGET OM

ODENSE

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 an-
dre arrangementer i distrikt 3, kan man kigge på 
www.danskgolfunion.dk/distrikt-3/turneringer/jdt

Matchansvarlig: Mette Kaysen.

Match datoer:
 Lør. d. 18/4 Vejen GK
 Søn. d.10/5 Kolding GK
 Lør. d. 13/6 Esbjerg GK
 Lør. d. 20/6 HC- Andersen GK
 Lør. d.    8/8 Sønderjyllands GK
 Søn. d.13/9 Blommenslyst GK

Junior Distrikts Tour – JDT, 2015
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JUNIOR  Udvalget

AON - Juniorholdturnering
AON - Juniorholdturnering er en landsdækkende holdturne-
ring for juniorer.
Turneringen består af 8 rækker fordelt på alder og HCP.
Et hold består af 3-4 spillere, og holdene møder hinanden i 
en dobbeltturnering (spiller mod hinanden både på ude- og 
hjemmebane) i puljer med ca. 4 hold i hver. Der spilles hulspil 
fra scratch.

TREFOR Fyn Tour 2015
TREFOR Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golf-
klubbers juniorafdelinger om en gennemgående turnering 
- primært rettet mod juniorer med et højere handicap.

Du kan tilmelde dig TREFOR Fyn Tour på vores hjemmeside - 
gerne snarest muligt. Husk venligst at notere, hvilke datoer du 
IKKE kan deltage. Inden endelig tilmelding til hver match vil 
alle tilmeldte modtage en mail fra undertegnede – som en re-
minder for deltagelse.

TREFOR Fyn Tour har i år oprettet en lukket gruppe på Face-
book, hvor du kan følge med i nyheder og resultater. Så send 
anmodning om at blive medlem af gruppen samtidig med din 
tilmelding til årets Tour. 

Spilledatoer:
 16/5 Svendborg Golf Klub
 14/6 Vestfyns Golf Klub
 28/6 Lillebælt Golf Klub
 9/8 Faaborg Golf Klub
 30/8 Odense Golf Klub
 5/9 Afslutningsmatch i Odense Eventyr Golf Klub

Matchansvarlig: Susanne Salling. 

HCA City Games
I 2015 deltager vi i det fynske OL – også kaldet HCA City Games. 
10 sportsgrene, 15 arrangørklubber og ca. 1.000 deltagere fra 
ind- og udland. Masser af sport i uge 32 – onsdag til lørdag. 

Sæt kryds i kalenderen, hvis du vil være med i golfmatchen 
torsdag den 6. august 2015. Det krydres med sjove aktivite-
ter som åbningsparade igennem byen, aften-Zoo og diskotek 
som afslutning om lørdagen. Arrangementet er for juniorer 
mellem 12 og 19 år. Følg med på Facebook og hjemmeside.

Arrangementsansvarlige: Hans-Henrik Søllested, 

Thomas Axelsen og Kitt Schou Morgen.

Husk Facebook og hjemmeside for mere info.

Hilsen Juniorudvalget

Bliv hjælpetræner 
for juniorerne og gør en forskel 

Har du lyst til at blive juniortræner?  

Det kræver hverken teknisk indsigt eller golfspil på højt 

niveau. Vigtigst er det, at du kan lide at være sammen med 

børn og unge, og er villig til at investere den fornødne tid i 

det. Vi håber meget, at vores juniortrænere kan være med 

ved en træning hver eller hver anden uge. 

Vi har i samarbejde med DGU planer om at oprette et 

1-dags kursus for vores juniortrænere, så de kan være 

klædt bedst muligt på til opgaven som juniortræner. 

Har du lyst til at være en del af konceptet, eller vil du i 

første omgang gerne høre lidt nærmere om det, så 

kontakt enten en træner eller juniorudvalget.

 Martin Holm Larsson: 

 Mail: martin@eventyrgolfakademi.dk 

 mobil: 57 53 88 30

Kontaktpersoner:

Kitt Schou Morgen 
2060 1015
kitt.morgen@gmail.com

Mette Kaysen
3013 8924
mettekaysen@hotmail.com

Lene Thomsen
6613 7383
let68@live.dk

Susanne Salling
2343 3518
s.salling@mail.tele.dk

Thomas Axelsen
2713 1114
thomas@idehuset.dk

Hans Henrik Søllested
2254 5895
hh@sollested.dk
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BEGYNDER  Tilbud

NYHED!

FÆRRE 
KALORIER
100% GOD SMAG

 /50 
100% GOD SMAG
Start dagen med et godt glas frugt og 50% færre 
kalorier. Rynkeby 50 indeholder intet andet end 
frugt, vand og naturligtsødemiddel fra en af 
verdens sødeste planter. En kombination som 
giver en fantastisk smag, men kun halvt så 
mange kalorier som i andre nektarer.

STEVIA
STEVIA
STEVIA
STEVIA
STEVIA
STEVIA
STEVIASØDEMIDDEL UDVUNDET 

AF STEVIAPLANTEN
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Odense Eventyr Golf tilbyder nogle af Danmarks bedste begynder-
programmer. Vi kender de parametre, der er de vigtigste for glæden ved golf, 
og vi er med hele vejen, så du får en så positiv oplevelse som muligt.

Du bliver hurtigt “bidt” af golf 
Vi har opskriften på, hvordan du som nybegynder, med sikker-
hed, vil få en god og solid start på din golf.

 Mange succesoplevelser 
Vi lærer dig hurtigt at ramme bolden rigtigt.

 Et socialt tilhørsforhold 
Træning med andre, der er samme sted med deres golf, giver 
erfaringsmæssigt den hurtigste indlæring samtidig med, at det 
åbner op for nye venskaber og et hyggeligt samvær med andre.

 En mentor 
Som nybegynder i Odense Eventyr Golf har du krav på at få din 
egen mentor ! Det kan være en ven eller bekendt fra klubben. 
Har man ikke sådanne bekendtskaber, vil man blive tildelt en 
mentor fra klubben. 
Mentorens primære rolle er, at få integreret dig i golfsporten 
såvel som i klublivet.

Gratis træning ! 
Som begynder i Odense Eventyr Golf har du fri adgang til træ-
ning gennem hele sæsonen ! 

Hver torsdag, med fleksibel, løbende start fra d. 16. april (hellig-
dage og sommerferie undtaget), vil der blive afholdt 2 x begyn-
dertræning á op til 2,5 timers varighed. Denne træning kan du 
deltage i, indtil den dag du rammer hcp. 36.

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

Mødested er ved klubhuset til den angivne tid, hvor vores 
PGA trænere tager imod dig og briefer om det videre træ-
ningsforløb for dagen.

Selve træningen vil typisk være stationstræning af teknisk 
karakter og øvelser, men vil også bestå af spil på banen samt 
undervisning i regler.

Gratis lån af udstyr
i de 2 første måneders 

begyndertræning !



Gratis begyndertræning

Odense Eventyr Golf byder på rig mulighed for hurtigt at komme igang med golfspillet.
Man administrerer selv hvor megen tid, der skal bruges på de gratis træningstilbud og tidspunkter.
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– 13,3 – 27,8 km/l, CO2  94 – 174 g/kmA+ D
Ford Mondeo 1.6 TDCi 115hk Trend fra 290.896 kr. i beskatningsgrundlag. Ekskl. grøn ejerafgift. Erhvervsleasing via Ford Lease.  Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

Svendborgvej 90
5260 Odense S
Tlf: 66 14 14 14

www.ford.autohuset-vestergaard.dk

Pierre er klar med råd og 
vejledning, kontakt ham på:

Pierre Juel
Flådeansvarlig
Mobil 2240 3501
pierre.juel@autohuset-
vestergaard.dk

NY FORD MONDEO

i beskatningsgrundlag

FR
A 290.896 kr.

Fleksibel opstart
Tilmelding til holdtræningen er ikke et krav, men af hensyn til 
trænernes muligheder for at være forberedt, ser vi gerne at du 
tilmelder dig. Tilmelding kan ske på www.golfbox.dk under 
emnet kurser (kræver medlemskab) eller på begyndertavlen i 
klubhuset.
 
Passer torsdagstræning slet ikke ind i din hverdag, kan du aftale 
et tilpasset forløb med trænerne.
 
Prøvetime
Ønsker du en prøvetime eller er I en gruppe der bare gerne vil 
prøve golfen, før der tages en beslutning, er der altid plads til 
dig/jer om torsdagen. Husk bare at melde ankomst senest da-
gen før. 

Banetilladelse
Begyndere i Odense Eventyr Golf har ret til at spille på par-3 
banen og Pay and Play banen. Det vil også være muligt at spille 
9-hulsbanen uden banetilladelse. Det kræver dog at man altid 
spiller med sin mentor og at man spiller fra begyndertee. 
Begyndertee er ikke markeret med almindelige teestedsmar- 
keringer men er ved start af fairway.

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.
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Hans Jensens Stræde 1 • 5000 Odense C
Tlf. 65 91 70 30 • www.grimme-aelling.dk             

Obs.: Når vejret tillader det, er terrassen åben            

Den Grimme Ælling
Fra kl. 12.00
Frokost Buffet 
Traditionel dansk mad        108,- Kr.
                                      Lør/Søn 118,- Kr.

Frokost Buffet med fri øl, vin, vand                
el. sodavand til kl. 14.00 
                       159,- Kr.
                    Lør/Søn 169,- Kr.
Børn incl. fri sodavand
0-3 år gratis • 4-12 år 79,- Kr

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 69,- 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
                        199,- Kr.
Børn - Kr. 89, Kr.      Lør/Søn 209,- Kr.

• På hverdage min. 10 kuverter

159,- Kr.
                                                                                        Fre/Lør 169,- Kr.

Fra kl. 17.00 Fra kl. 12.00
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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 7. april

BEGYNDER  Udvalgetog Kanin

Tirsdagsturneringer for begyndere 
på Pay&Play-banen:

Tirsdagsturneringer
for kaniner:

Superkaniner
12-spillersturneringer:

Per Nygaard 
6615 0301

pny@glenten.dk

Conny Ørum 
2259 5811

Britta Trelle
2337 8105

b.trelle@
gmail.com

Uffe Hafstrøm
2346 8150

uffe@galnet.dk

Vi glæder os til at se dig -hver tirsdag !

Nybygning og tilbygning
Carporte og sommerhuse
Tagarbejde og renovering

2016 0403 / 6590 3304

Døre og vinduer
Gulvlægning
Køkken montering
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Sådan kommer du i gang
i mandagsklubben... 

Udover at du skal brænde for golf og et socialt 
netværk, skal du ikke være alt for ung. 

Højt eller lavt handicap er underordnet, det eneste 
krav der er for at deltage er følgende:

Damer: Skal som minimum fylde 50 i indeværende år 

Herrer: Skal som minimum fylde 55 i indeværende år
- der er ingen øvre grænse, så bare klø på…

18 eller 9 huller: Vi spiller i 2 rækker hver mandag 
morgen*, alt afhængig af vejr og årstid.

Der ligger deltagerlister for hver række på skranken i 
receptionen.

Medlemsnummer, navn og handicap skrives på listen, 
og når du har spillet runden færdig skrives resultatet 
på listen.
Husk at udfylde korrekt scorekort !
* Der spilles ikke 2. påskedag, 2. pinsedag, og manda-
gen i EventyrUgen. Samt mandage hvor der afholdes 
company-days. Dette annonceres på opslagstavlen.

Matchfee: Kr. 20,- pr. gang. Indskrivning og betaling 
skal foretages inden runden startes.

Starttider: Følger årstiden og kan ses på opslagstav-
len i receptionen.
                                                            VEL MØDT !

Vi er nu allerede langt inde i 2015, og vi har været heldige med vej-
ret og har spillet som sædvanligt, næsten hver mandag. 

Vi vil derfor som nævnt ovenfor give jer et indblik i, hvordan det 
forgangne år er gået.

Som i år startede 2014 med et for golfere heldigt vejr, ligesom der 
dukkede en del nye medlemmer op, også fra andre klubber på Fyn. 
Vi har derfor i løbet af over året haft ca. 150 spillere på banen. 
Vi havde kun én aflysning i januar, og vi spillede i alt kun 2-3 gange 
på vintergreens. Tak til greenkeeperstaben.

Sådan gik det mandag efter mandag, og vi 
havde vor første afslutning den 31. marts 
med 80 deltagere. Vejret var ikke det bedste, 
men det gik. Især for Bertel der lavede Hole 
in One på syd 2. Det var så diset den dag, at 
man ikke fandt ud af det, før man var frem-
me ved hullet. Til lykke Bertel.  

Så blev det forår og derfor bedre betingelser 
for spillet. Der var dog nogle gange, hvor vi måtte ty til alternative 
muligheder på grund af mange company-days. Vestfyns Golfklub 
i Glamsbjerg hjalp os et par mandage, så vi kunne få vores ”man-
dags-motion”.  

Vi havde nogle problemer med Golfbox i forbindelse med indkod-
ning af de enkelte scores om mandagen, men de blev løst.
Ud over turene til Glamsbjerg var vores forårstur henlagt til det 
jyske, nærmere bestemt til Hovborg Kro, hvor vi overnattede. 

Mandagsklubbeninfo
fra “Klub i Klubben”           

Mandagsklub udvalget:

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
mobil: 2480 6291
logstrup@dsa-net.dk

Mandagsklubbens oplevelser i 2014



Golfen blev spillet på Gyttegård på udturen og Varde på vej 
hjem. En rigtig god tur for de over 40 deltagere.  Efterårsturen 
gik til Vestfyns Golfklub med 65 deltagere. 

Så var sommeren over os, og vi kom godt i gang efter Eventy-
rUgen og bortset fra en enkelt dag var vejret jo fantastisk og 
mange gode scores kom i hus, og det på en super god bane.
Sommeren sluttede, og vi holdt vores 3. afslutning sidst i 
september, hvor Lars Elbrønd lærte os lidt 
om regler. 

Efteråret var nu på vej, men hvilket efter-
år. Vi var heldige, og der var masser af for-
ventningsfulde golfere hver mandag, både 
9-hullers spillere såvel som 18-hullers spil-
lere.

Ja, og hvad sker der så. Året gik på hæld og 
sluttede med juleafslutning den 15. december med 101 delta-
gere. Ny rekord.  Mange var gratis med på grund af deltagelse i 
mange runder. (Se hvordan på hjemmeside).

Der blev delt præmier ud og alle fik udleveret en: ”Lomme-ABC 
om golfreglerne”. (Brug den gerne flittigt). Stort bifald til vore 
mange sponsorer for meget flotte præmier, der blev bidraget 
med i årets løb.
Et hurra for ”mandagsklubben” og Eventyr Golf blev ikke glemt.
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Til slut lidt om kommende arrangementer i 2015.
Reservér allerede nu plads i kalenderen til de 
4 kvartalsafslutninger:
30. marts, 15. juni, 28. september og 14. december. 
Derudover vil forårsturen blive afviklet omkring 1. juni og 

efterårsturen den 24. august.
Hvis I har spørgsmål eller andet, er I 
meget velkomne til at rette henven-
delse til os i udvalget.

I lighed med tidligere år skulle der også findes en 
vinder af ”Order of Merit”, 
både for 9- og 18-hullers spillere.

Vinderne blev:
9-huller: Erik Gravgaard med 579 point 
og med Allan Drud som ”runner up”
18-huller: Eddie Bugge med 781 point 
og med Preben Jacobsen som ”runner up”.

Hjertelig til lykke til vinderne. 

Endnu engang tak for 2014 og en tak til alle og ikke 
mindst vore sponsorer med ønsket om et godt 2015.  

 Mange golfhilsener
 HOFA



Onsdagsdamerneinfo
fra “Klub i Klubben”           

Vi er mange steder
Er du nuværende, ny eller kommende onsdagsdame - eller 
er du blot interesseret i at vide mere om onsdagsdamernes 
aktiviteter, kan du se mere på vores site på eventyrgolf.dk.  
Her kan du finde informationer om matcher, se invitationer 
fra andre klubber, se vores sponsorer, købe, sælge og udleje 
etc. etc. Du kan selv være med til at levere input til indhold 
ved at kontakte Vibeke Søllested på telefon 2162 6394.

Du kan også finde onsdagsdamerne på en lukket gruppe på 
facebook. Søg efter Onsdagsdamerne - Odense Eventyr Golf 
og bed om medlemskab af gruppen.
Så kig ind så tit som muligt - og vær selv med til at gøre de 2 
sites spændende ved at komme med indlæg, sende billeder 
og lign. som kan have andre onsdagsdamers interesse. 

Se vedtægter, turneringsprogram og resultater på 
Onsdagsdamernes hjemmeside og på Facebook.

Vigtige datoer
Planlægningen af årets aktiviteter er i fuld gang 
-  og der er allerede mange spændende ting i kalenderen:

8. april Åbningsmatch med efterfølgende fælles-
 spisning og modeshow 
 ( Alle damer i OEGK er velkomne – uanset hcp)

maj Den årlige dameudflugt vil finde sted         
 en lørdag i maj - se separat opslag.

27. maj  Pink Cup – se separat opslag

24. juni  1. serieafslutning og fællesspisning 

25. sept. Afslutningsmatch, 2. serieafslutning, general-
 forsamling, kåring af årets golfer, vinder af 
 hulspil og Eclectic

Desuden håber vi at spille den årlige challenge-match mod 
torsdagsherrerne – vi afventer spændt invitationen fra her-
rerne. 

Velkommen til en ny spændende 
sæson med onsdagsdamerne

Onsdagsdamerne er for alle damespillere i klubben 
med et hcp. på max. 36. 

Vores formål er at samle så mange af klubbens 
kvindelige golfspillere til en hyggelig golfdag hver 
onsdag og at fremme det sociale samvær og styrke 
klubånden.

Vi lægger vægt på en sjov, uformel og god omgangs-
tone, og at vi får nogle hyggelige oplevelser med 
mange forskellige, herlige kvinder.

Birgit Wahlgren (sekretær) 
Tlf: 2048 3482 
bw@kielberg.com

Kirsten Schou
Tlf: 3080 1931
afrika251@gmail.com

Vibeke Søllested
Tlf: 2162 6394
vibeke@sollested.dk

Kirsten Ahlmann (Formand)
Tlf: 4014 4150 
ka@fynskemedier.dk

Lykke Hannibal (kasserer)
Tlf: 2024 3752
lyha@tv2.dk

Anne Bahry
Tlf: 4052 6845
annebahry@hotmail.com
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Onsdagsdamerne
info

fra “Klub i Klubben”           

Skynd dig at betale, 
så sparer du penge
Vil du betale for hele sæsonen på én gang, kan du enten lægge 
beløbet på kr. 550,- i en kuvert mærket navn og medlemsnum-
mer, og aflevere den i onsdagsdamernes postkasse på den før-
ste spilledag. Der kan også laves en bankoverførsel. 
Læs mere i onsdagsdamernes program og på hjemmesiden.

Du sparer op til kr. 140,- og det vil være en stor administrativ 
lettelse for dameudvalget.
Beløbet dækker ikke matchgebyr til Pink Cup og Afslutnings-
matchen.

HUSK at skrive navn og medlemsnummer på kuverten.

Sponsorer
På onsdagsdamernes hjemmeside kan du finde alle vores 
sponsorer med link til deres hjemmesider.
 
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 vores matcher endnu mere spændende 
- og derfor skal der lyde en stor tak til vores sponsorer.
Brug dem – det har de fortjent. 

Ekstra lækkert for damerne om onsdagen
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”. 
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Torsdagsherrerneinfo
fra “Klub i Klubben”           

En ny tradition
Siden 2013 har vi indledt sæsonen med en åben match for alle 
klubbens medlemmer, med et efterfølgende arrangement med 
forskellige temaer. 

I 2014 var temaet regler, hvor vi havde fået Søren Andkjær til at 
lave en Tip 13 om golfreglerne. I udvalget kunne vi konstate-
re, at temaet var velbegrundet, idet det ikke lykkedes nogle at 
ramme alle 13 rigtige.
 
Helt i toppen var der tippet 12 rigtige, og værst så det ud i bun-
den, med kun tre rigtige, så der er lidt at tage fat på hos vores 
”kollegaer” i regeludvalget. 

Igen i 2015 vil vi være vært for et lignende arrangement. 
Datoen vil formentlig blive den 26. marts 2015, men hold 
øje med nærmere oplysninger på vores hjemmeside: 
http://www.eventyrgolf.dk/dk/torsdagsherrer-79/ 

Året der gik
”Same procedure as last year”
Vi får hvert år henvendelser fra nogle af vores medlemmer an-
gående ændringer i både spilformat, point tildeling og sociale 
arrangementer. 
Vi er i udvalget meget lydhøre over for disse forslag, også selv 
om vi prøver at holde fast i traditionerne. Blandt andet prøvede 
vi i 2014 at lave gunstart på en torsdag, hvor banen i forvejen 
var reserveret om formiddagen til en Company Day. 
Arrangementet var en stor succes, og vi vil forsøge at genta-
ge den, dog er vi opmærksomme på, at en gunstart kan give 
problemer for de medlemmer der enten vil spille tidligt eller 
for de medlemmer, der ikke har mulighed for at spille før efter 
kl. 15.00. 

Udflugt
Vi har igennem mange år haft tradition for at arrangere ture 
til andre klubber i løbet af året. Antallet af deltagere på disse 
ture har i en del år ikke stået mål med antallet af medlemmer i 
herreklubben, men de senere år har vi set en større tilslutning 
til disse ture, og dette var også tilfældet i 2014, hvor turen gik til 
Jels. Vi håber denne tendens fortsætter i 2015, og har allerede 
en attraktiv tur i støbeskeen. Husk derfor allerede nu at sætte 
kryds i kalenderen den 30. maj 2015.

Udvalget:

Søren R.
Nielsen

2033 6834

Sten
Nielsen

2623 9304

Ulrich 
Wiingreen
3013 2169

Per
Steffensen
2175 5057

ev
en

ty
rh

er
re

r@
gm

ai
l.c

om

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”.

Sponsorer 2014 :     Tusind tak til vores trofaste sponsorer:

Køb
Salg
Bytte

Se �ere biler i gården 

Kunde Parkering
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Torsdsagsherrerne
info

fra “Klub i Klubben”           

Sæsonafslutning
Som vi tidligere har været inde på, så er torsdagsherreklubben 
en klub præget af traditioner. Ikke mindst sæsonafslutningen 
har mange tilbagevendende indslag. Disse starter allerede 
dagen før, hvor der efter serieafslutningen er udtrækning af 
holdsammensætning. Traditionerne fortsætter på afslutnings-
dagen, hvor der om formiddagen er morgenmad, indskrivning 
og mulighed for diverse spil på både egne og andres evner. 

Efter matchen er der traditionen tro generalforsamling, og un-
der spisningen blev der i år uddelt sponsorpræmier fra Mor-
ten Vejlmark og Niels Hunniche. Desuden blev årets fornemste 
præmie uddelt, Torsdagsherrernes Grønne Jakke, som i 2014 
blev vundet af Christian Junker.

Vintertræning
I løbet af vinterhalvåret har vi i samarbejde med SimGolf af-
holdt en indendørs turnering, hvor det har været muligt at få 
holdt svinget ved lige, uden samtidig at få våde fødder og kol-
de næser. 

Torsdagsherrernes 
Grønne Jakke 2014 
blev vundet af 
Christian Junker.

Sæsonstart 2015
Sæsonen for Torsdagsherrerne starter den 9. april 2015, og af-
slutningsmatchen bliver den 2. oktober 2015. 
Vel mødt til sæsonen 2015.

Torsdagsherreudvalget
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Odense Eventyr Golf

Sponsorer Støt dem - de støtter os !

Hvis der skal anvendes pantonefarve anvend da 186 C

Fyns Planteservice A/S
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Freelance tegner & multigrafiker  Birger Bromann / BB Grafisk

tættere på

TO-PLUS A/S
v/Troels Vahl-Møller
WWW.TO-PLUS.DK

Microsoft Dynamics NAV & Reporting Services

Åløkken
Åløkke Alle 19 · Odense C
Tlf. 6614 9143

Arkitekt

Jess Heilbo

210 x 158 mm 

61 66 22 12

Klubben og banen giver mulighed for en bred vifte af sponsor- 
muligheder. Støt Odense Eventyr Golf’s dygtige elite- og junior-
spillere og få gennem et sponsorat mulighed for at blive medlem
i den attraktive Erhvervsklub med næsten 100 virksomheder ! 
Erhvervsklubben mødes 5-6 gange om året til golf, socialt sam-
vær og networking. 
Der er mange muligheder og vi udarbejder gerne et fleksibelt 
sponsorat, som passer til netop din virksomhed.  
 
Kontakt Søren Emdal
Tlf. 6565 2023  E-mail: soem@oegc.dk

Bliv en del af Odense Eventyr Golf 
Odense Eventyr Golf er landets 3. største klub og besøges sam-
tidig af mange gæster udefra. Der spilles 40.000 runder golf på 
27-hullers anlægget og 10.000 runder golf på Pay & Play banen 
om året.

Vi tilbyder sponsorprofilering overfor et stort publikum på 
banen, i klubhuset samt til golfmatcher og turneringer o.l. 
Samtidigt kan sponsoraterne kombineres med attraktive golf-
ydelser og erhvervsnetværk. 

- Stor tak til alle øvrige sponsorer til Onsdagsdamer, 
Torsdagsherrer, Mandagsklubben m. fl. og tak til Erhvervs-
klubbens medlemmer og alle jer nye, der er kommet til 
senere og bl.a. kan ses på www.eventyrgolf.dk

Redaktionen tager forbehold for at listen med sponsorer og deres logo er opdateret. 
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Jess Heilbo
Formand

Anette Pihl Nielsen

Hans Henrik Søllested

Finn Lorenzen
Næstformand

Lars Elbrønd

Kaj Balsner

Kenneth Jørgensen
Kasserer

Steen Knudsen

Jan Moosmand

Eventyr Golfs bestyrelse
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Hans Henrik
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Anette
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Kaj
Balsner

Jan
Moosmand

Formand
Jess

Heilbo

Næstformand
Finn

Lorenzen

Kasserer
Kenneth

Jørgensen
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  Bestyrelsen
Formand
Jess Heilbo 6614 1900
  jess.heilbo@mail.tele.dk
Næstformand
Finn Lorenzen 2177 1417
  finn.lorenzen@dsa-net.dk
Kasserer
Kenneth Jørgensen 2657 1600
     kej@rogr.dk
Anette Pihl Nielsen 2933 5433
    apn@odense.dk
Lars Elbrønd 3114 5602
   larsoggurli@dsa-net.dk
Steen Knudsen 4035 1960
 sbgknudsen@gmail.com
Hans Henrik Søllested 2254 5895
  hh@sollested.dk
Kaj Balsner 4018 8532
 kaj.balsner@gmail.com
Jan Moosmand 2026 8184
  moses@moosmand.dk

  Mandagsklubben
Kontaktpersoner:
Ole Christensen 6596 1983
 malteser@get2net.dk

Finn Schønberg 6614 2658
   hafischoenberg@gmail.com

  Afbud match og turnering
Matchudvalget 6565 2015

  Onsdagsdamerne
Formand
Kirsten Ahlmann 4014 4150
 ka@fynskemedier.dk

  Torsdagsherrerne
Formand
Søren Nielsen 2033 6834
  snielsen@post3.tele.dk

  Juniorudvalget
Formand

Hans Henrik Søllested 2254 5895
  hh@sollested.dk

  Begynder- og kaninudvalget
Formand
Per Nygaard 6615 0301
 pny@glenten.dk

  Trænerne
Martin Holm Larsson 3113 1638
 martin@eventyrgolfakademi.dk

Rolf Pedersen 2284 7424
 rolf@eventyrgolfakademi.dk

  Kontoret
Odense Eventyr Golf 6565 2020
 info@oegc.dk

  Direktion / Sponsorater
Direktør
Rikke Mølhave 6565 2021
   rimo@oegc.dk

  Sekretariat / Sponsorer
Sekretariatsmedarbejder / klubsekretær / web.
Søren Emdal 6565 2023
 soem@oegc.dk

  Shoppen
Butikansvarlig / sekretariatsmedarbejder
Bo Damgaard 6565 2022
    boda@oegc.dk

  Restauranten
Restauratør
Jan Carlsen  6565 2010
  restaurant@oegc.dk

  Greenkeeper
Chefgreenkeeper
Bendy Sørensen 2049 0336
  beso@oegc.dk

Kontaktliste:

Følg med på:
www.eventyrgolf.dk





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...



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
VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDGÅEDE VARER




