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Formanden   
har ordet...
2015 blev et spændende og udfordrende år 
for Odense Eventyr Golf, idet samarbejdet 
med den nye baneejer for alvor skulle stå sin
prøve. 

Jeg tror ikke jeg tager munden for fuld, når jeg indledningsvis 
anfører, at sæsonen 2015 i Odense Eventyr Golf blev indledt 
med store forventninger til det fortsatte samarbejde med 3C 
Golf A/S.

Det var i 2015 vi skulle afprøve de gensidige konsekvenser af 
den indgåede leje- og administrationsaftale, som efter et stort 
og omhyggeligt forberedelsesarbejde blev indgået i efteråret 
2014.

En af grundpillerne i aftalekomplekset var, at vi i Odense Even-
tyr Golf skulle opleve mindre forretning og mere klub, og det 
mener jeg har præget klubbens liv i 2015.

Det har givet sig udslag i, at vi i bestyrelsen har kunnet koncen-
trere os mere om at tage fat på de tiltag, som vores medlemmer 
i medlemsundersøgelsen, i sommeren 2014, ønskede indført.

Disse tiltag har blandt andet været større åbenhed med let ad-
gang til referater m.v., banens tilgængelighed, mangfoldighed 
i tilbud til medlemmerne, samt ikke mindst en positiv, rumme-
lig og imødekommende klub.

G5-samarbejdet
2015 var også året, hvor det spændende G5-samarbejde mel-
lem 5 veldrevne fynske golfklubber skulle stå sin prøve, og lad 
mig med det samme slå fast, at det har været en overvældende 
succes, som vore medlemmer har taget særdeles godt imod. 

Der er solgt 488 G5-kort i Odense Eventyr Golf i 2015, og salget 
her i 2016 er godt i gang.

Eliten
Vores eliteafdeling har i 2015 desværre ikke opnået de samme 
flotte resultater som i 2014, men der er forventninger til, at eli-
ten efter diverse tilpasninger igen vil være at finde blandt de 
førende i dansk golf.

I dette Årsmagasin kan man orientere sig om de mange enga-
gerede udvalgsarbejder og aktiviteter, samt se den spænden-
de turneringskalender for 2016.

Tilmeldingerne til EventyrUgen 2016 er allerede i fuld gang, 
og det tegner igen til at blive en stor succes, hvor de i år spilles i 
rene damerækker, ligesom der er givet mulighed for deltagelse 
af juniorer.

På medlemssiden kan vi her til indgangen til den nye sæson 
konstatere, at medlemstallet er stabilt, hvor nye indmeldelser 
stort set opvejer den afgang, som naturligt vil ske som følge af 
alder eller fraflytning til andre områder i Danmark.

Sæsonen starter med Åbningsturnering, flaghejsning
og morgensang den 10. april 2016.

Vi ønsker alle en god sæson 2016
 På bestyrelsens vegne
   Jess Heilbo / Formand
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Medlemspriser for sæson 2016
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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,-

uændrede

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/S

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
• 25 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

KONICA  
MINOLTA +258 

6 ÅRS NYGARANTI

  RING FOR  
SPECIAL 

MEDLEMSPRIS



Velkommen til sæson 2016
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Vi har gjort os umage hen over vinteren for at tilrette-
lægge og udvikle forskellige tiltag til gavn for alle, 
såvel medlemmer, sponsorer og gæster. 

Vi er klar og parate
I sekretariatet sidder Søren, Bo, Charlotte og jeg klar til at 
servicere vores medlemmer, bestyrelse, udvalg og green-
fee gæster. Det er her vi tager os af indmeldelser, bagskabe, 
sponsoraftaler, companydays og meget meget mere. 
Når trænerne ikke er optaget på banen er de ligeledes klar til 
at give gode råd og give en hjælpende hånd i sekretariatet. 

Vores 3. sæson
I de foregående år har vi brugt masser af energi på at renove-
re klubhus, herunder omklædningsrum, sekretariat, shop og 
restaurant. På banen er der også sket en hel del. Der er plan-
tet mange nye træer, broerne er alle blevet udskiftet til no-
get mere holdbart og moderne. Stierne er blevet renoverede 
og på Syd-banen, og med undtagelse af Syd 2, er vi næsten i 
mål med opgraderingerne. Men vi stopper ikke her - mere er 
skam på vej!
 
Glæd jer til sæson 2016 
Sidste år introducerede vi samarbejdet med 4 andre fynske 
baner - G5 blev født - og det har vist sig at blive en kæmpe 
succes. 
I år kan vi så annoncere, at vi er blevet særligt udvalgt til at 
indgå i et nyt nordisk samarbejde kaldet Top Nordic Golf 
(TNG). Dette samarbejde medfører bl.a., at vi nu også har mu-
lighed for at tilbyde vores medlemmer gratis greenfee på de 
øvrige nordiske baner (mere herom på side 8-11).

Nyt ved teestederne
Greenkeeperne har hen over vinteren bl.a. haft travlt med at 
samle nye bænke, skilte og skraldespande så det forbedrer 
helhedsoplevelsen på og omkring teestederne. Se mere om 
det på side 38-39.  
Vi har også fået installeret et nyt avanceret alarmsystem 
og videoovervågning, så vi forhåbentlig kan minimere de se-
neste års store problemer med hærværk på buggyer og ind-
brud i klubhuset.

Sæsonen er startet
Vi er for længst startet op på fuld tid i shoppen og sekreta-
riatet. Shoppen er fyldt op med lækkert nyt tøj og udstyr.  
På damesiden har vi fået 2 nye og smarte tøjmærker, nemlig 
Daily og Röhnish. 

Ny kampagne
I år iværksætter vi 2 Ambassadør kampagner, som medlem-
merne kan drage fordel af. Hvis du skaffer et Golf for sjov ar-
rangement eller en Company day for min. 15 personer, udlø-
ser dette et gavekort på kr. 1.000,- til shoppen.
Vi fortsætter også vores member-get-member kampagne, 
hvor du som medlem belønnes med et gavekort på kr. 500,-
til shoppen,  hvis du kan skaffe et nyt medlem til klubben.

Nyt team i restauranten
I efteråret kom vi i kontakt med Birgit og Lars Knudsen fra 
Restaurant Skovbakken. Dette udviklede sig til, at vi lige før 
jul indgik en aftale om forpagtning af Eventyr Golf Restaurant 
pr. 1. januar 2016.
Jeg vil derfor gerne også her benytte lejligheden til at byde 
dem hjertelig velkommen. Vi glæder os til at nyde godt af 
lækkerierne og ser frem til samarbejdet.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson med masser af golf !

                       Med venlig hilsen - Rikke Mølhave

Direktør Rikke Mølhave med det

nye restauratørpar Birgit og Lars Knudsen



Nyt unikt golfsamarbejde    med GRATIS** greenfeeNYT i 2016

Som fuldgyldigt medlem af Odense Eventyr 
Golf får du nu også mulighed at spille gratis på 
en vifte af flotte golfbaner i Norden og Balti-
kum, og få 33% rabat på de Jyske baner !

Odense Eventyr Golf har i efteråret 2015 indgået en unik af-
tale med en række golfbaner i Danmark, Sverige, Norge og 
sågar en super bane i Estland. Aftalen er en venskabsaftale, 
der åbner op for golfoplevelser med gensidig gratis eller ned-
sat greenfee.

Top Nordic er det fælles navn. Kravene for at være med 
i Top Nordic samarbejdet er grundlæggende kvalitet, facilite-
ter, oplevelse og beliggenhed - Odense Eventyr Golf er blevet 
”headhunted” til samarbejdet, og har selvfølgelig sagt ja til at 
være en del af dette golfbanenetværk. 

Med i samarbejdet er planer om at skabe medlemsfordele, 
specielt i Sydeuropa, med attraktive tilbud på hoteller og 
golfresorts. Et samarbejde er allerede etableret med Royal 
Mougin i Sydfrankrig, og mere er på vej.

2016 vil være prøveåret for dette pilotprojekt, 
hvor samarbejdets mange facetter og udford- 
ringer skal afprøves - før planerne om udvidel-
se med yderligere lande og golfklubber bliver 
realiserede.  Banerne i Top Nordic er pt. :

 Bokskogens Golfklubb

 Kalmar Golfklubb

 Vasatorp Golfklubb

 Miklagard Golf Club

 Stavanger Golfklubb

 Esbjerg Golfklub*  

 Kokkedal Golfklub

 Odense Eventyr Golf

 Silkeborg Ry Golfklub*

 Estonian Golf & Country Club

(* aftalen med disse jyske baner giver 33% rabat på greenfee).

TUBORG & JVB Concerts præsenterer

70 15 65 65
Billetnet.dkJVB Concerts HOVEDSPONSOR

CHRIS de BURGH
Summer Tour 16

Eneste koncert

 i Danmark 

i 2016!

11. august - Den Fynske Landsby
Feat. Nigel Hopkins

Arr. BBB’s Venner og JVB Concerts

07/05 • ODENSE IDRÆTSHAL
T O U R  2 0 1 6

PRESENTING PARTNER

Fredag 13. maj | Magasinet

7. APRIL 
TREFOR PARK

INTIMKONCERT
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Nyt unikt golfsamarbejde    med GRATIS** greenfee
NYT i 2016

Bokskogens Golfklubb - Sverige

Kalmar Golfklubb - Sverige

Vasatorp Golfklubb - Sverige

Sådan fungerer det rent praktisk
Hvert fuldgyldigt medlem i Top Nordic-samarbejdet kan spil-
le gratis greenfee 4 gange i en sæson på hver bane (med 
to undtagelser), med 7 dages mellemrum pr. bane. Man kan 
således ikke spille fx. Bokskogens ”Gamla bana” den ene dag 
og deres ”Nya bana” den næste. 
Men hvad gør det, når de geografiske placeringer gør det 
muligt, at spille gratis på en af de andre golfklubber dagen 
efter, uden at man behøver at køre alt for langt.

Husk dog:
En anden vigtig paragraf i samarbejdet er, at max 4 spillere 
fra samme klub kan booke starttid på samme bane, sam-
me dag. Dette vil ske efter princippet ”først til mølle” .

Man skal booke starttider hjemmefra eller via sin hjemme-
bane. Dette skal i vores tilfælde ske via sekretariatet. På den 
måde undgår man også at køre forgæves i højsæsonen, for at 
finde ud af, at andre Eventyrere har booket alle fire starttider 
lige netop den dag, man ønsker at komme forbi. 
Al anden form for bookning vil være til ordinær pris. 

Små 20 minutter fra Öresundsbron gennem dybe bøgeskove 
åbenbarer sig Bokskogens 2x18 hullers park- og skovanlagte 
baner. Gamla banen er en parkbane og Nya banen er en 
”naturbane”. Uanset hvilken af disse spændende baner man 
vælger, vil golf- og naturoplevelsen være unik, med præg af 
velplejede greens og smukke fairways, omkransede af ægte 
svensk skovnatur og med vandhazarder i alle størrelser.

Bokskogens Golfklubb · Torupsvägen 408 · 230 40 Bara
+46 4040 6900 · info@bokskogen.com · www.bokskogen.com 
 

Flot anlagt golfanlæg bestående af to 18-hullers baner.
Gamla banen blev etableret i 1947 og ombygget i 2009 efter 
tidens standarder. Nya banen er en parkbane med høje fyrretræ-
er og mange søer. Naturskøn beliggenhed lige ud til Kalmarsund 
i Småland, et par km fra havnebyen Kalmar - der vandt titlen 
”Sveriges bedste sommerby” i 2015. 

Kalmar Golfklubb · Värnäsvägen 20 · 395 90 Kalmar 
+46 0480 47 21 11 · reception@kalmargk.se · www.kalmargk.se 

Hele to 18- og to 9-hullers baner beliggende tæt på kysten, lidt 
nord for Helsingborg. TC-banen Links (Tournament Course) 
vandt World Golf Awards titlen ”Sveriges bedste bane i 2015”!  
Classic Course er lige genåbnet efter 2 års renovering, med helt 
nye greens og fairways. Allébanen og Västra er fremragende 
9-hullers par 36 baner, som også bør nydes.

Vasatorps GK · Vasatorpsallén · 253 54 Mörarp 
+46 042 23 50 58 · info@vasatorpsgk.se · www.vasatorpsgk.se

 

Gratis Greenfee**

Gratis Greenfee**

Gratis Greenfee**
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Silkeborg Ry Golf - Jylland

Esbjerg Golfklub - Jylland

Kokkedal Golfklub - Sjælland

Det moderne Silkeborg Ry golfanlæg består af en 18-hullers og 
en 9-hullers bane med masser af spændende udfordringer for 
alle spillere. Golfarkitekt Line Mortensen har skabt en højkvalitets 
18-hullers parkbane, der med årene har potentiale til at nå sam-
me niveau som Silkeborg. Derudover tilbydes en Pay & Play bane 
i samme høje kvalitetsniveau. Klubben er desuden træningscen-
ter for Dansk Golfunions amatørelite og professionelle spillere.

Silkeborg Ry Golfklub · Skovagervej 200 · 8680 Ry
8685 3399 · kjeld@srgolf.dk · www. srgolf.dk
  

Marbækbanen er en 18-hullers mesterskabsbane åbnet i 1975, 
smukt beliggende i let kuperet terræn. Den har adskillige gange 
lagt græs til mange store mesterskaber og turneringer. 
Banerekorden på 64 indehaves stadig af Thomas Bjørn (1995). 
Myrtuebanen som også er en 18-hullers bane er anlagt tæt op 
ad Marbækbanen, og er ligeledes af meget høj standard.

Esbjerg Golfklub · Sønderhedevej 11 · 6710 Esbjerg
7526 9219 · kontor@egk.dk · www.egk.dk

Udfordrende 18-hullers bane meget tæt på Øresundskysten. 
Beliggende i skønne omgivelser, i et historisk landbrugs- og 
skovområde. Denne mesterskabsbane har været vært for en hel 
del større turneringer, bl.a. Ladies European Tour, Challenge Tour 
og Ecco Tour. Kokkedal Slot, lige ved siden af klubhuset, tilbyder 
skønne og luxuriøse overnatningsmuligheder og spa.

Kokkedal Golfklub · Kokkedal Allé 9 · 2970 Hørsholm
4576 9959 · info@kokkedalgolf.dk · www.kokkedalgolf.dk

    33% Rabat**

    33% Rabat**

Gratis Greenfee**

Nyt unikt golfsamarbejde ...fortsatNYT i 2016

Top Nordic samarbejdet åbner en masse døre
Ud over at vi golfere fra Eventyr Golf kan nyde godt af at kom-
me rundt og spille nye spændende baner i ind- og udland, 
kan samarbejdet, med held og godt klubarbejde, måske også 
åbne op for klubturneringer og venskabsbesøg på tværs af 
landene.
Hvem ved, måske kan det starte grobund for noget nyt såsom 
”udveksling/ophold” for de respektive klubbers elitespillere ?! 
Mulighederne ligger i hvert fald lige for.

Vi er alle ambassadører
Alle medlemmer skal selvfølgelig være gæstfrie og imøde-
kommende overfor de besøgende fra de nye ”venskabsklub-
ber”. Ligeledes forventes der også at vi opfører os pænt og 
følger de enkelte klubbers etiketteregler og henvisninger når 
vi er på besøg hos dem .

Først til mølle
Når så alt dette er sagt, er det kun op til det enkelte medlem 
at få så meget golf-oplevelse som muligt ud af  samarbejdet.
Vi på redaktionen glæder os også til at høre, se og bringe bil-
leder og beretninger fra jer i næste Årsmagasin.
God tur - husk kameraet !             Red.
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Miklagard Golf Club - Norge

Estonian Golf & Country Club

Stavanger Golfklubb - Norge

En baltisk perle af en golfbane. Banen åbnede i 2005, og anses 
for at være Estlands flotteste golfbane. Beliggenheden, knap 20 
km fra Talinn, byder på en flot og varieret golf- og naturoplevelse 
langs Jägala floden, gennem gammel egeskov helt ud til kysten. 
Det flotte klubhus har alle faciliteter og restaurant. EGCC vil i 
samarbejde med Annika Sörenstam og European Golf Design 
åbne yderligere en bane her i løbet af 2019.
Estonian Golf & Country Club · Jõelähtme · 74217 Harju County
+372 602 5291 ·  www.egcc.ee

Denne 18-hullers Robert Trent Jones bane åbnede i 2001 og har 
allerede været vært for to Challenge Tours!  Den 6.765 meter lan-
ge (backtee) bane byder på et væld af ægte norsk naturoplevelse 
og lynhurtige greens. Man kan selvfølgelig selv afgøre, hvilket af 
de 6 teesteder, man ønsker at blive udfordret på. 
Banens placering i et åbent landskab, midt i et historisk Vikinge-
område, er tydeligt at føle og opleve, medens man nyder banen 
eller restauranten i det imponerende klubhus.

Miklagard Golf · Væringvegen 24  · 2040 Kløfta
+47 6394 3100  · info@miklagardgolf.no · www.miklagardgolf.no

Etableret i 1956, hvilket gør Stavanger Golfbane til Norges næst-
ældste. Den idylliske beliggenhed ved Store Stokkavatn, små 5 
km fra Stavanger samt banens spændende arkitektur har været 
med til at kåre den som en af Norges bedste baner.
Banen er en kompakt og udfordrende par 71 bane på små 6.000 
meter. Banen har været vært for mange store turneringer bl.a. EM 
for Damer i 1985.

Stavanger Golfklubb · Longebakke 45 · 4042 Hafrsfjord
+47 5193 9100 · info@sgk.no · www.sgk.no

Gratis Greenfee**

Gratis Greenfee**

Gratis Greenfee**

** Gratis greenfee

      og andre tilbud

er selvfølgelig afhængig af den

til enhver tid gældende aftale

med de respektive klubber. 

- Hør nærmere herom i sekre-

tariatet, vedr. evt. ændringer

i forhold til det, der er skrevet

i denne artikel.          Red.
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Ny baneguide til din smartphone
Nu kan du få EventyrGolf GPS baneguide på din telefon 
- og den er skam lovlig at bruge!
Greenkeeperne har i samarbejde med Ingeniumgolf brugt
masser af tid og teknik på at GPS-kortlægge hele banen.
Alle afstande og detaljer er på og det er meget nemt at se 
de ønskede afstande fra bunkers til green og fra busk til busk osv...
App’en, der også kan bruges til at downloade andre ”INGO” baner 
på, er gratis at downloade ( INGO Course Guide ). 
Det koster kr. 50,- om året at bruge selve Odense Eventyr Golf 
baneguiden derpå. Password etc. kan fås ( købes ) i Shoppen.

8409
G5-runder golf blev det til i 2015, 
fordelt på de 5 fynske baner i samarbejdet,
og på de i alt

924
kort der blev solgt i perioden 1. februar til 
30. november 2015. ( mere om det på side 14)

Husk at tilmelde dig vores
facebook gruppe /Eventyrgolf/
Det er en meget aktiv gruppe. Den 9. marts fik vi 
hele 1.500 respons på få minutter, da vi skrev om 
at greens var blevet klippet for 1. gang i år.
Her har man også mulighed for at få gratis 
billetter til OB kampe, koncertbilletter ( senest til 
Rasmus Seebach )... så igang med smartphonen!

30. april & 4. juni Kl. 12:00 - 15:00
Odense Eventyr Golf Club

Vedrørende al den regn
Hvorfor pokker bruge tid
på de dersens plastik-stier...?
- de er sgu’ da ikke til at gå
på med svømmefødder !

B
ro

kB
o

ld
en

:

1593
er antallet af aktive medlemmer i

Odense Eventyr Golf
pr. 11. marts 2016



Kom ind og se
    de nye mærker !

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



Fri Golf på
5 Fynske baner

Barløseborg Golf - Barløse HC Andersen Golf - Bogense

Midfyns Golf - Ringe Sct. Knuds Golf - Nyborg

5 fynske golfbaner i G5-aftalen
Ud over at Eventyr Golf’s medlemmer i 2015 har været flittige til at besøge 
alle de Fynske Golfbaner (den Fynske Greenfeeordning), så har de der har haft 
mulighed for at erhverve sig et G5-kort været endnu flittigere. Det som en del 
medlemmer havde set som en udfordring for ”egne baner” har vist sig at være 
en positiv økonomisk tilgang og udnyttelse af ledige starttider, hos de invol-
verede klubber/anlæg.

For kr. 800,- kan du få yderligere 4 ”hjemmebaner” 

Medlemskort2016DGU nr.:

Kort nr.:
Navn: 5001

Fri Golf på5 Fynske baner

Kortet er personligt og skal placeres synligt på golfbag’en

Kortet er kun gyldigt når starttid er booket på Golfbox

Alle G5-baner var med på Camping & Fritidsmessen  
I år var der skruet op for lidt mere marketing af de ekstra fordele, man har 
som medlem i G5-klubberne. Standen på messen i januar var godt besøgt, 
og mon ikke det kan mærkes på medlemstallene, når nye og gamle golfere 
skal til at vælge klub her i starten af sæsonen.

Bane Runder G5 kort

Barløseborg 2.029 94

HC Andersen 1.781 96

Midtfyns 2.111 53

Sct. Knuds 1.213 193

Eventyr 1.275 488

Total: 8.409 924 
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Spiller du mere end 4 runder golf på 
disse naturskønne fynske baner, er 
G5-kortet en rigtig god investering. 
G5-kortet giver masser af mulighe-
der for nye og varierede golfople-
velser, hver dag - hele året !

Antal runder og solgte
G5-kort i 2015:    (1. feb. - 30. nov. 2015)



Vi har Tv for enhver smag 
og pengepung. 

Kig ind i butikken og få en 
kompetent rådgivning 
hvor du og dit behov er i 
centrum. 
  

Vi kan hjælpe dig med  
installation og montering via 
egen montør, og hvis du 
synes du betaler for meget for 
at se Tv, så lad os se om du 
kan spare nogen penge ved 
at skifte udbyder. 

Passion for lyd og billede. 
Vi er din specialbutik med en 
seriøs rådgivning og et 
kæmpe udvalg af TV, Hi-Fi, 
hjemmebioløsninger og 
meget mere… 

Vi er specialister på alle de 
mærker vi fører - der er ikke 
nogen på Fyn der ved mere 
om disse end vi gør - et flot 
postulat at fremføre, men ikke 
desto mindre sandt. 

LOEWE, PANASONIC & SONY

Dalumvej 9 5250 Odense SV 35 10 30 30

Loewe Art 
40” 

12.999,- 
Eks. gulvstand



Vi ses til ordinær 

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling 

tirsdag den 19. april 

kl. 19:00 i klubhuset. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Indkaldelsen er sket ved opslag i klubhuset,

 samt ved elektronisk kommunikation 

(e-mail) med mindst 14 dages varsel,

 ligesom indkaldelsen fremgår af 

klubbens hjemmeside.  

Bestyrelsen
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KILDEMOES ELCYKLER GØR CYKELTUREN LIDT LETTERE 

- OG GIVER DET LILLE EKSTRA SKUB VED OPSTART 

I LYSKRYDS, OP AD BAKKE OG I MODVIND, I BYEN 

ELLER PÅ LANDET. 

LÆS MERE, SE CYKLER, FIND 
FORHANDLER OG MEGET MERE PÅ: 

WWW.KILDEMOES.DK

KILDEMOES CITY 
DAME 957-01 
EGOING FRONTMOTOR
3 FORSKELLIGE BATTERIKAPACITETER
7 GEAR

FRA KR. 13.499,-

KILDEMOES GRACEFUL 
DAME 557-01 

EGOING CENTERMOTOR
3 FORSKELLIGE BATTERIKAPACITETER
7 GEAR

FRA KR. 17.999,-

KILDEMOES CITY PLUS 
HERRE 927-01 

EGOING FRONTMOTOR
3 FORSKELLIGE BATTERIKAPACITETER

7 GEAR
FJEDER FORGAFFEL

FRA KR. 14.999,-
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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        115,- Kr.
                                      Lør/Søn 125,- Kr.

Frokost Buffet med fri øl, vin, vand                
el. sodavand til kl. 14.00 
                       165,- Kr.
                    Lør/Søn 175,- 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 79,- 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
                        205,- Kr.
Børn - Kr. 89, Kr.      Lør/Søn 215,- Kr.

• På hverdage min. 10 kuverter

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

Fra kl. 17.00 Fra kl. 12.00



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 
overhovedet muligt.

1 ) 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...

2 ) 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.

3 ) Husk at have korrekt bagmærke på bag’en, det er det 
mest synlige ”bevis” for, at du er fuldgyldigt medlem og har 
spilleret på Pay & Play-, 18- eller 9-hulsbanen. Samtidig und-
går du måske også at stå skoleret for banekontrollen, når de 
ellers bliver nødt til at spørge ind til dit medlemsskab. 

4... ) Husk, spil rationelt, følg etikette, regler og hen-
stillinger på info-tavlerne  -  Vi ses nemlig på banen !
                                                                                      Banekontrollen

Eventyrs banekontrollanter 2016:

Husk pitchfork, etikette og rationel spillehastighed...

Banekontrollen
er måske på banen!

Søren Andkjær
2869 8998
soren@andkjaer.dk

Henning Aalund Martin Devine Michael Demuth
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Det kan da ikke passe !?
- at det kun er på Eventyr, at man ikke kan lære
at rette sine egne og andres glemte ned-
slagsmærker op...  - det er bare for dårligt !

Pitchforks findes i tusind   
    forskellige designs...  
       - Men kun de meget 
                 slidte er lovlige!

B
ro

kB
o

ld
en

:



Nord Vest Syd

Hul Par Hcp ud/ind Bane Ændring Hul Par Hcp ud/ind Bane Ændring Hul Par Hcp ud/ind Bane Ændring
64 59 54 51 64 59 54 51 64 59 54 51

1 3  17/18 149 130 117 117 1 4  13/14 336 327 306 283 1 4  13/14 301 261 246 213
2 4  5/6 426 365 365 314 2 4  7/8 405 368 317 317 blå til rød 2 3  17/18 170 150 135 135 rød og blå sammen
3 4  13/14 319 307 307 257 blå til gul 3 3  17/18 163 152 132 132 blå til rød 3 4  7/8 384 335 324 324 rød til blå
4 5  3/4 493 458 413 413 rød til blå 4 4  11/12 388 319 319 307 gul til blå 4 5  3/4 487 476 454 415 rød til blå, blå til gul, gul (nyt)
5 4  7/8 402 377 336 307 5 4  5/6 386 331 331 293 5 4  9/10 334 325 282 282 rød til blå
6 3  15/16 157 128 128 107 6 5  1/2 538 505 451 451 6 4  11/12 354 316 316 259
7 4  9/10 414 370 330 330 rød til blå 7 4  9/10 398 373 329 296 7 3  15/16 198 166 159 135
8 5  1/2 478 470 414 414 rød til blå 8 3  15/16 185 152 135 135 blå til rød 8 5  1/2 549 512 428 428 rød til blå
9 4  11/12 378 361 293 293 rød og blå sammen 9 5  3/4 475 433 397 369 9 4  5/6 400 388 377 327

3216 2966 2703 2552 3274 2960 2717 2583 3177 2929 2721 2518

64 59 54 51
NV 6490 5926 5420 5135
NS 6393 5895 5424 5070
VS 6451 5889 5438 5101

Tjekket og tilrettet 13.02.16
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I sidste Årsmagasin var der en artikel om langsomt 
spil og forskellige forslag til, hvad man kan gøre 
ved det.

Et af forslagene var at tilskynde golferne til at vælge et 
teested, som passer til deres handicap og spilletempo. Der-
ved får den enkelte golfspiller en bedre golfoplevelse, og der 
bliver et bedre flow på banen til gavn for alle.  

På Eventyr har vi som bekendt 4 forskellige teesteder med 
konverteringstabeller og mulighed for handicapregulering 
for både mænd og kvinder. Desværre har der været tradition 
for at kalde de røde og blå teesteder for ”dametee” og de gule 
og hvide teesteder for ”herretee”. 

Det har bevirket, at stort set alle herrer uanset handicap spil-
ler fra gul tee. Hvis en herre, som qua sit spillehandicap og 
længde på drivet, drister sig til at spille en runde fra rød eller 
blå tee, risikerer han at blive udsat for ”drilleri”. Det er ærger-
ligt, at mange herrer af den grund fravælger at spille fra rød 
eller blå tee – og derfor ikke udnytter chancen for en optimal 
golfoplevelse.  

Det er jo ikke kun den spiller, som vælger det rigtige teested, 
som får en bedre golfoplevelse. Det rigtige teested bevirker 
alt andet lige, at en runde ikke tager så lang tid, hvorved pro-
blemer med ventetider undgås. 

Baneudvalget har overvejet forskellige løsningsforslag for at 
minimere ventetider, og vi er nået frem til at de røde, gule, blå 
og hvide teesteds markeringer skal fjernes og erstattes af nye 
teesteds markeringer, hvorpå 18 huls sløjfens længde er angi-
vet. Fremover skal man undlade at knytte køn til teestederne 
og udelukkende overveje hvilket teested, der passer til ens 
længde og spilletempo, inden man starter en privat runde. 
 
Forudsætningen for at kunne benytte meter-markeringer er, 
at alle 3 sløjfer tilnærmelsesvis er lige lange. Derfor skal nog-
le teesteder flyttes – hovedsageligt røde og blå teesteder på 
sydsløjfen som er kortere end nord og vest. 

De nye teesteds markeringer kommer som angivet i skemaet 
til at hedde 64, 59, 54 og 51. Det betyder, at hvis man vælger 
at spille fra 54 er 18 huls banen fra det pågældende teested 
ca. 5400 m lang. 

Afskaffelse af
dametee og herretee

Køn  HCP Anbefalede 
Teesteder

Kvinder

Under 0,1 64, 59, 54, 51

Fra 0 til 11,9 59, 54, 51

Fra 12,0 til 23,9 54, 51

Fra 24,0 til 35,9 51

Fra og med 36,0 51

Mænd

Under 12,0 64, 59, 54, 51

Fra 12,0 til 23,9 59, 54, 51

Fra 24,0 til 35,9 54, 51

Fra og med 36,0 51

Nye handicapnøgler
Det fremgår også af skemaet, at vi får nye handicapnøgler, 
som anbefalet af DGU. Principperne for fastsættelse af han-
dicapnøgler kan man læse om i en separat artikel i Årsma-
gasinet.

Hvilket teested skal man så vælge?
Hvis man som medlem eller gæstespiller er i tvivl om, hvilket 
teested man skal vælge, kan skemaet på denne side bruges 
som vejledende. 
Vælg det teested som passer til dit handicap og få den bedste 
golfoplevelse på Eventyrs bane.

                                                                      Finn Lorenzen / baneudvalget

Nord Vest Syd
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Med FynskSupport kan du støtte Odense Eventyr 
Golf via dit el- og gasforbrug. Det koster ikke ekstra. 
Energi Fyn betaler. Energi Fyn støtter med 2 øre/
kWh el og 6 øre/m³ gas du bruger. Med Energi Fyns 
sponsorordning får du lidt mere for dine penge. 
Nemlig kontant støtte til Odense Eventyr Golf. 

EL+GAS

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Tilmeld dig nu - det er nemt!
Du kan tilmelde dig på supportel.dk eller 
kontakte Odense Eventyr Golf, på  
tlf. 65 65 20 20, e-mail: info@oegc.dk.

Support kan man  
ikke få nok af  
Støt Odense Eventyr Golf
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1. Mobiltelefon til afstandsmåling
En lokal regel kan tillade at anvende hjælpemidler til at be-
stemme afstande. Man skal dog være opmærksom på, at 
det kun er afstande, man må måle - ikke andre fænomener 
(vind, temperatur, niveauforskelle osv.). Hidtil har det ikke 
været lovligt at anvende et hjælpemiddel til afstandsmåling, 
hvis det samme hjælpemiddel også har faciliteter til at måle 
ulovlige ting. Det har i vid udstrækning umuliggjort, at man 
har kunnet anvende en app. på mobiltelefonen til at måle af-
stande.
Regel 14-3 (om kunstige hjælpemidler) er nu ændret, så det 
er brugen af en ulovlig funktion i applikationen, der straffes; 
mens det, at man har muligheden, ikke er strafbart. 
Dermed er diskussionen om at anvende mobiltelefon til  
afstandsmåling afsluttet.
Der er også blevet ændret i straffen, hvis man overtræder re-
gel 14-3 således, at hvis man gør det 1 gang, så taber man 
hullet i hulspil og får 2 strafslag i slagspil (tidligere var straffen 
diskvalifikation); men hvis man på en runde overtræder regel 
14-3 mere end 1 gang, så er straffen diskvalifikation.

2. Forankring af slagredskab 
 (normalt en putter) regel 14-1b
Især mht. putting har mange spillere udviklet deres helt egen 
teknik. Nogle af disse teknikker er nu ulovlige, idet det er 
forbudt at ”forankre et slagredskab”. Det betyder, at under et 
sving må slagredskabet og underarme ikke med forsæt berø-
re andre legemsdele end hænder og underarme.
Straffen for overtrædelse af regel 14-1 er tabt hul i hulspil og 
2 strafslag i slagspil.

3. Manglende strafslag på scorekortet
Vi har alle oplevet i en slagspilsturnering at komme i en si-
tuation, hvor der sker noget under spillet, som enten ingen 
af dem, man spiller med, anser for et regelbrud eller, hvor 
man er usikker på, om straffen i den pågældende situation 
er 1 eller 2 strafslag eller diskvalifikation. I de fleste af disse 
tilfælde slutter man af med at underskrive og aflevere score-
kortet med den score, diskussionen mellem spiller og markør 
ender med.
Hvis det nu efterfølgende – inden turneringen er afsluttet - 
viser sig, og det kommer til matchkomiteens kundskab, at 
den angivne score på et hul derved er blevet for lav, fordi der 
mangler 1 eller 2 strafslag, så har reglen indtil d. 31.12.2015 
været helt klar: spilleren skal diskvalificeres! 

Men til den regel er der med virkning fra 1.1.2016 tilføjet  
en undtagelse, som betyder at:

Hvis årsagen til at en spiller på et hul har angivet en score 
uden eller med for få strafslag er, at spilleren ikke vidste, at 
der mangler nogle strafslag i scoreangivelsen, så skal han ikke 
diskvalificeres. I stedet rettes scoren så strafslagene er med, 
desuden tillægges yderligere 2 strafslag for hvert hul, med 
for lavt angivet score. Hvis den rigtige afgørelse i situationen 
ude på banen er diskvalifikation, så er der ingen nåde: Så står 
diskvalifikationen ved magt.
Det skal altså være strafslag, man har glemt at regne med, for 
at der er mulighed for at undgå diskvalifikation. Den anden 
betingelse for at denne undtagelse kan komme i anvendelse 
er, at spilleren ikke er klar over, at den angivne score er for lav.

Regelnyt Med sæsonen 2016 er der sket nogle 
ændringer i golfreglerne. Det følgende 
er omtale af de 3 mest markante.

Nybygning og tilbygning
Carporte og sommerhuse
Tagarbejde og renovering

2016 0403 / 6590 3304

Døre og vinduer
Gulvlægning
Køkken montering
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Hermed nogle eksempler der kan illustrere reglen (3):
Lad os sige, at spilleren A slår bolden i en vandhazard og af 
den grund dropper en ny bold på et sted, spilleren mener er 
i overensstemmelse med golfreglerne – men det er det ikke. 

 1. Der er ikke er nogen, der påpeger, at der spilles fra 
et forkert sted, derfor noteres de 2 strafslag for denne for-
seelse ikke. Da matchledelsen får oplysning om omstæn-
dighederne, forhøjes A’s score på hullet med 4 slag – 2 for 
at spille fra et forkert sted og 2 for at angive forkert score.

 2. Stedet er en væsentlig fordel frem for et rigtigt sted, 
og der ikke er nogen, der påpeger, at der spilles fra et for-
kert sted. Matchledelsen diskvalificerer A, fordi det er golf- 
reglen i denne situation.

 3. Det er strafslaget for at sætte en ny bold i spil, for-
di den oprindelige er tabt i vandhazarden, der er glemt på 
scorekortet. Så må matchledelsen ligeledes diskvalificere 
spilleren, da det ikke er troværdigt, at en golfspiller ikke 
ved, at der skal tillægges 1 strafslag for denne forseelse.

 4.  Markøren gør opmærksom på, at det er et forkert 
sted og mener, at der derfor skal tillægges 1 strafslag for 
forseelsen, hvilket sker. Da matchledelsen får oplysning om 
episoden, forhøjes A’s score på hullet med 3 slag – 1 mere for 
at spille fra et forkert sted og 2 for at angive forkert score.

 5. Der er usikkerhed i gruppen, om det faktisk er et 
forkert sted. For den gode stemnings skyld bliver man eni-
ge om, at det nok er et rigtigt sted. Derfor noteres strafsla-
gene ikke. Matchledelsen diskvalificerer A, da A på grund af 
usikkerheden burde have fået det undersøgt inden score-
kortet afleveredes.

Det var situationen for spilleren. Hvordan ser det så ud for 
markøren, der jo også har underskrevet scorekortet? På det 
område er der ingen ændringer. Hvis en markør skriver un-
der på et scorekort, som markøren ved indeholder en for lav 
score, så skal markøren diskvalificeres. Specielt i ovenstående 
eksempel 5 risikerer markøren også at blive diskvalificeret. 
Hvis man som markør er usikker på, om et foreliggende sco-
rekort er retvisende, er det klogt at konsultere matchledelsen 
inden, der skrives under. Spillere med et godt regelkendskab 
kan have svært ved på overbevisende vis at argumenter for 
uvidenhed. For ikke selv at risikere at blive diskvalificeret, må 
en sådan spiller derfor - til tider til stor irritation for medslag- 
spillerne - øse af sin viden. Husk at golf er en gentlemansport, 
så regelvejledningen bør foregå, inden en spiller foretager sig 
noget i strid med reglerne.

I forbindelse med udsendelsen af de nye regler er der også ud-
sendt en række nye og ændrede decisions. Der er bl.a. en ny 
og meget lang decision, der forsøger at klarlægge, hvordan 
man skal vurdere spillerens rolle den situation, hvor en bold i 
hvile flytter sig (regel 18-2). Hvis det er spilleren, der er årsag 
til boldens bevægelse, skal bolden – med 1 strafslag – gen-
placeres. Ellers skal bolden uden straf spilles, som den ligger. 
Den nye decision er ikke nogen facitliste, men en opfordring 
til at tage alle aspekter med i vurderingen. 
Det jeg får ud af den er, at man skal bruge sin sunde fornuft: 
hvad er det mest sandsynlige i situationen? Er det noget spil-
leren har gjort, eller er det et sammentræf af vejrforhold, 
hældning og klippehøjde, der er årsagen. For såvel spiller som 
markør er der i disse situationer rige muligheder for at prakti-
sere en af golfsportens vigtigste dyder: Fairness.
     Lars Elbrønd

§§§§§§§§§§§§§§

Man har dog stadig lov at reagere på regler og beslutninger, 
på sin helt egen personlige måde - blot det ikke går ud over 
andre og den gode stemning ...etiketten.
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Mange golfspillere undrer sig ofte over, hvordan man finder 
ud af, hvad handicapnøglen til et givet hul skal være. Der er 
også mange meninger om, hvorvidt et givet hul er svært eller 
ej. Ofte er det spillerens handicap, der er afgørende for den 
vurdering.

Det følgende er et forsøg på at forklare, hvilke overvejelser, 
der ligger til grund for handicapnøglefordelingen.
En golfbane består af 18 huller. Hullernes handicapnøgle 
angiver rækkefølgen af huller, som en spillers ekstraslag skal 
fordeles efter.

Der er ingen egentlige regler for, hvordan handicapnøg-
lerne skal fordeles; men der er en række overvejelser, 
man skal gøre sig: 
 
 1. I slagspil, hvor antallet af tildelte slag trækkes fra den
 samlede bruttoscore, har handicapnøglerne ingen betyd- 
 ning.
 2. En stableford-runde kan med én tildeling af handicap-
 nøgler resultere i mange 1-taller og 3-taller, mens den
 samme runde med en anden fordeling af handicapnøg-
 lerne vil resultere i overvejende 2-taller. Men i langt de
 fleste tilfælde vil scoren for runden være den samme uan-
 set hvilken handicapnøglefordeling, der er anvendt. 
 Det vil sige, at handicapnøglernes fordeling stort set ikke 
 har indflydelse på den efterfølgende handicapregulering.

Konsekvensen af 1. og 2. er, at det især er hulspil mellem 2 spille-
re med forskelligt handicap, man skal tænke på, når man forde-
ler handicapnøglerne.
Når 2 spillere mødes i en hulspilsmatch, afgør forskellen på de 
2 spilleres antal tildelte slag, ”hvor mange slag den ene har på 
den anden”. Det vil sige, at hvis A normalt tildeles 10 slag og B 
normalt tildeles 16 slag, så har B 6 slag på A. Disse 6 slag fordeles 
på hullerne med handicapnøgle 1-6.

 3. Handicapnøglerne bør fordeles således, at de angiver
 rækkefølgen af huller, hvor en højhandicapper har sværest 
 ved at spille lige op med en lavhandicapper. Med andre
 ord: jo lettere en lavhandicapper har ved at lave par på
 hullet, og jo flere muligheder der er for, at højhandicap-
 peren kommer i vanskeligheder, desto lavere handicap-
 nøgle skal hullet have.

En spiller med lavt handicap slår oftest længere og mere præcist 
end en spiller med højt handicap. Derfor har lavhandicapperen 
lettere ved at lave par på et par 5-hul end højhandicapperen. 
På par 3-hullerne (hvis de ikke er meget lange) er lav- og højhan-
dicapperne mere jævnbyrdige. På grund af disse overvejelser vil 
par 5-hullerne oftest have de lave handicapnøgler, mens par 
3-hullerne har de høje. Par 4-hullerne med normale længder bli-
ver så de midterste.

Dermed er handicapnøglerne i grove træk fordelt. Men ved 
finfordelingen kan der yderligere tages hensyn til:

 4. I hvilket omfang, er der behov for course-management?
 Er der hazarder, dog-legs, usædvanlige længder eller an-
 det, der gør, at lavhandicapperen ikke rigtigt kan udnytte
 sine lange slag, eller hvor kun højhandicapperen kommer
 i vanskeligheder?

For at bevare spændingen i en hulspilsmatch er der en 
yderligere henstilling:

 5. Undgå at 2 af de for højhandicapperen sværeste 6 huller
  kommer lige efter hinanden.

Dette vil undertiden være helt urimeligt at opfylde. F.eks. på vo-
res Syd-bane, hvor hul 8 og 9 er mellem de 3 sværeste for højhan-
dicappere på syd-sløjfen.

Medlemmer af OEGK vil opleve, at med de nye teesteds-mar-
keringer er der blevet ændret meget på handicapnøglerne i 
forhold til tidligere. Det skyldes, at vi har fulgt DGU’s anbe-
falinger og i højere grad end tidligere taget hensyn til oven-
stående. Det mest iøjnefaldende er ændringen på nord 9. 
Dette hul er vanskeligt både for høj- og lavhandicapper, men 
alligevel ikke så langt og med vandhazarder, som de øvrige 
par 4-huller. Begrundelsen for, at højhandicapperen skal have 
slag på lavhandicapperen på dette hul, er derfor ikke så på-
trængende som på flere af de øvrige par 4-huller på nord.
 
    Bane- og handicapudvalget.

Om handicapnøgler



    

25

Nyt om handicapregulering
Med årsskiftet trådte det nye EGA-handicapsystem
i kraft. 

Den korte beskrivelse af ændringerne ser således ud:

 • En ny golfspiller tildeles handicap 72 (tidligere 54).   
  Derved får nye spillere - uanset talent - bedre
  mulighed for at opleve fornøjelsen ved at blive 
  skrevet ned i handicap.
 • Alle spillere med handicap under 54 (tidligere 36) 
  kan få et EGA-handicap. Det kræver blot, at man går
  mindst 4 tællende runder om året. Alle handicaps,
  der ikke er EGA-handicaps, betegnes ”klubhandicaps”.
 • Man kan nu hver uge aflevere op til 3 (tidligere 2)   
  scores fra EDS-runder.
 • Alle spillere med handicap over 11,5 (tidligere 18,5)   
  kan gå EDS-runder over 9 huller.
 • I forbindelse med turneringer kan bufferzonen flyttes 
  med fra +1 til -2 (tidligere +1 til -4) afhængig af den 
  såkaldte CBA (computed bufferzone adjustment).
 • Princippet for årsrevisionen er lavet meget om, 
  således at det nu - på grundlag af alle en spillers
   tællende scores - udregnes et interval, hvori den 
  pågældende spillers handicap burde ligge. 
  (Selve udregningen af dette interval er meget lang-
  håret matematik, som ikke beskrives her). 
  Hvis spillerens handicap ikke ligger i dette interval, 
  vil årsrevisionen forsøge at få det til det. Det sker ved 
  i nødvendigt omfang at ændre spillerens handicap
  med 1,0, 2,0 eller 3,0. 
 • Den enkelte klub og turneringsledelse kan beslutte, 
  at resultaterne fra spillet kan danne grundlag for 
  regulering, selv om spillet foregår med tilladelse 
  til lejeforbedringer.

Den sidste prik fortjener et par ord med på vejen:

Hidtil har en beslutning om lejeforbedring været noget 
som klubben og greenkeeperne tog i fællesskab. Denne 
enighed er ikke længere nødvendig. Greenkeeperne kan 
beslutte ud fra hensyn til banen og klubben af hensyn til 
det sportslige. 

For turneringer er sagen klar: Turneringsledelsen be-
stemmer, om der kan handicapreguleres. Men hvad med 
vores handicapudvalgs beslutning om, at man ikke kan gå 
EDS-runder, når man må lægge op på fairway? 
Hovedreglen er, at hvis klubben har åbnet Golfbox, så 
spilleren selv kan indberette EDSer, godkendes scores på 
trods af tilladelsen til lejeforbedring. Hidtil har handicap-
udvalget automatisk lukket for selvindtastning, når oplæg 
bliver obligatorisk i vinterhalvåret; men for fremtiden vil 
den sammenhæng ikke være en selvfølge.

      Lars Elbrønd

Tøj med 
tryk og  
broderiBliv set på golfbanen!

Få dit firmalogo trykt eller  
broderet, vi leverer alle former  
for profil- og erhvervsbeklædning,  
herunder også arbejds- og sportstøj.

Vi har specialiseret os i totalløsninger til den 
lille og mellemstore virksomhed og tilbyder 
alt fra folieprint og reklame på biler til stor-
formatprint og skilte.

Se mere på chrisholm.dk 



Ægteparmatch 
Sæson 2016
 
Igen i år er der mulighed for at forbedre både sit golfspil og æg-
teskabelige/samlivs forhold på et og samme tidspunkt, nemlig 
ved at anvende 5 fredage af sin kostbare tid.

Det er muligt allerede, når du læser dette blad, at afsætte de 
5 spilledage i din golfkalender, husk at man skal være med 
mindst 4 gange i det samlede resultat.

Det er hyggelige og sjove timer, vi har med at spille Greensome.

Igen i år er det DEN GRIMME ÆLLING, der 
er sponsor med de meget flotte præmier, 
og ikke mindst de flotte 4 gennemgående 
Wine-Bags med hver 20 liter rødvin. Der er 
noget at komme efter, og så er du sammen 
med andre gode klubmedlemmer.

Vi har fået ny restauratør. Det glæder vi os til, og vil tale med 
ham om et godt tilbud, som kan serveres nemt og hurtigt, når 
vi kommer ind fra golfbanen.

Ægteparmatch er også for at møde og spille med nye/an-
dre medlemmer, end dem man normalt spiller med. Derfor 
vil matchledelsen, som noget nyt i år, sende spillerne ud i den 
rækkefølge de indskriver sig og betaler.  Vi vil IKKE have, at man 
kun spiller med sine venner.  Det er en GOLFMATCH. 

Præmieoverrækkelsen vil foregå under spisningen, straks efter 
den sidste bold er kommet ind, så det i lighed med tidligere år 
er muligt, at komme hurtigt hjem og forsætte familiehyggen.
Som sidste år har matchledelsen gået en tur på golfbanen på 
samme dag – 12. februar. Det ser dejligt ud.

Der kommer ny baneguide, nye skilte og bænke til at hvile sig 
på, så der er ingen grund til at blive væk. (Sidste år var rekorden 
42 par). Vi vil igen i år fortælle en eller to hændelser fra golf- 
banen – så ingen skal føle sig sikker på ikke at blive nævnt.

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

Arkitekt

Jess Heilbo

Restaurant
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Turneringsudvalget 
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I mange år, og i daglig tale, betegnes dette udvalg som match-
udvalget. MEN: en match er et spil eller en kamp, en runde mel-
lem to spillere eller to par.
Turneringsudvalget arrangerer turneringer, hvor alle spiller 
mod alle, rækkevis, eller hvor hold spiller mod hold. Altså er den 
korrekte betegnelse TURNERINGSUDVALGET 
- (vi vil gøre alt hvad vi kan for selv at huske det)

Den vigtigste opgave først på året er at tilrettelægge et passen-
de varieret turneringsprogram for hele året, så mange af klub-
bens spillere får lyst til at deltage.
For at finansiere præmierne til disse turneringer er det også 
nødvendigt at finde sponsorer til alle turneringerne. Nogle 
sponsorer går igen fra år til år - tak for det - andre skal findes 
hvert år.

Senere på året, når Turneringskalenderen er færdig og offent-
liggjort, skal de planlagte turneringer afvikles.
Hver enkelt turnering skal markedsføres med plakater og op-
slag på hjemmesiden, præmier skal aftales med sponsor, og der 
skal udarbejdes startlister.
Der skal også laves aftaler med restauranten, så de er klar med 
mandskab både i baren og i køkkenet, når spillerne kommer 
ind, sultne og tørstige.
Selve dagen hvor turneringen skal afvikles, skal medlemmer af 
turneringsudvalget være til stede sammen med et par hjælpe-
re. Flag skal hejses og sponsors reklamer skal sættes op. Så kan 
scorekortene udleveres, starten kan gå rettidigt og der kan kø-
res banekontrol. Indkomne scorekort skal registreres i GolfBox, 
så resultatlisten kan ligge klar til præmieoverrækkelsen.
Og i løbet af formiddagen er præmiebordet blevet klargjort så 
det præsenterer sig så de heldige og dygtige spillere kan få de-
res præmier overrakt og blive hyldet på behørig vis.

Spillerne kan tilmelde sig turneringerne via et link på klubbens 
hjemmeside. Her betaler man samtidig turneringsfee, som i 
2016 vil udgøre kr. 60,- for fuldtidsmedlemmer, og kr. 260,- for 
flexmedlemmer og gæster.

Stort set alle klubturneringer afvikles om søndagen og der 
lukkes for tilmelding fredag morgen kl. 08.00, hvorefter vi går 
i gang med at danne startlister og scorekort. 
Herefter bliver startlisterne offentliggjort, dvs. at alle deltagere 
får en mail med oplysning om hvor man skal starte henne, og 
startlisten bliver synlig på GolfBox.

HVIS man efter dette tidspunkt er så uheldig at blive for-
hindret i at deltage i turneringen, skal man kontakte da-
gens TURNERINGSLEDER telefonisk og melde afbud. 

Dette telefonnummer vil altid fremgå af oplysningerne i Golf-
Box og på plakaterne i klubhuset. Der kan ikke meldes gyldigt 
afbud på anden måde.
Bemærk: Hvis man lader som ingenting og bare bliver væk, vil 
det skabe en del ravage søndag morgen, når starten skal gå, og 
man vil blive idømt 3 spilledages karantæne.

Årets højdepunkt på turneringskalenderen er Klubmesterska-
berne. De afvikles i hulspil henover sommeren med finaler i 
september, og i slagspil som afvikles over en weekend i sep-
tember.
Her finder vi klubbens dygtigste spillere i alle rækkerne: junior 
drenge og piger, herrer og damer, midage herrer og damer, se-
nior herrer og damer og veteran herrer og damer.
Altså er der mulighed for 5 forskellige rækker for hvert køn, i 
både hulspil og slagspil.
Læs mere om klubmesterskaberne andetsteds i bladet.

Det kræver et engageret og rutineret udvalg at håndtere disse 
opgaver på ordentlig vis, og det har vi heldigvis her i klubben:

Steen Knudsen
Formand 
4035 1960
sbgknudsen@gmail.com

Ulla Kielstrup
3117 0047
ukpost@dsa-net.dk       

John Rasmussen
6617 0444
injo15@dsa-net.dk

Vibeke Søllested
2162 6394
vibeke@sollested.dk

Turnerings-
udvalget
består af:
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EventyrUgen 2016

DANMARKS STØRSTE
GOLFTURNERING

Den 11. - 12. - 13. samt d. 15. - 16. 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 Heilbo

SIMGOLFFYN
FYNS INDOOR GOLF CENTER



EventyrUgen 2016 
I år har vi åbnet for deltagelse af juniorspillere i aldersklassen 
14-18 år, dog kun i A- og B-rækken. Så de, der har golfspillen-
de børn eller børnebørn som opfylder disse betingelser, har 
mulighed for at lave en familieudflugt ud af turen. 

Der spilles 4-bolde med blandet handicap, køn og alder. Det 
er altså kun ved præmieoverrækkelsen, der deles op.

Uanset disse tiltag, tilstræber turneringsudvalget at spillerne 
i singleturneringen kommer til at spille på alle 3 forskellige 
sløjfer i løbet af de 3 dage, og at man møder forskellige spil-
lemakkere alle 3 dage.

Tilsvarende vil gælde for ægteparturneringen. Da den kun 
går over 2 dage, siger det sig selv, at man kun kan prøve 2 
forskellige af de 3 sløjfer, men også her vil man møde et andet 
par på andendagen, end dem man spillede med den første 
dag.

I ægteparturneringen har vi også vedtaget at revidere præ-
mieoverrækkelsen, så der bliver 2 præmier pr. placering.  Det-
te var et tydeligt udtalt ønske i brugerundersøgelsen efter 
turneringen i 2015.

Mere information om EventyrUgen kan fås 
på klubbens hjemmeside www.eventyrgolf.dk, 
hvor der også er et link til tilmelding og 
betaling.

EventyrUgen, som afvikles på Odense Eventyr 
Golf i uge 28, er en af Danmarks største årlige 
tilbagevendende golfturneringer, måske den 
største.

Den blev første gang spillet i 1995, og spilles i år for 22. gang.

I 2015 spillede 262 personer singleturneringen 3 dage i træk, 
og derefter spillede 194 par ægteparturneringen over 2 dage.
Altså i alt 650 golfspillere fra i alt 46 forskellige danske og nor-
ske klubber var på banen i denne traditionsrige turnering.

Den 29. januar åbnede vi for tilmeldingerne til årets Eventyr 
Uge, og allerede i den første weekend havde 84 par og 60 
single-spillere tilmeldt sig. Efter den 2. uge med tilmeldinger 
var vi oppe på 116 par, dvs. 60% af den maximale kapacitet, 
derud over var der også tilmeldt 85 singlespillere.

EventyrUge-udvalget har været heldige/dygtige at kunne 
holde fast i en række gode, faste sponsorer, som betyder, at 
der kan udloddes præmier og gaver for i alt en kvart million 
kroner i løbet af ugen.

Som noget nyt til kvindelige spillere, har vi ændret i for- 
delingen af præmierne i år, således at der er særskilte præ- 
mierækker til kvinder. Så nu kan vi være helt sikre på at se 
flere kvinder på podiet end tidligere.
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Turneringskalender 2016
April:
Dato Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

Søn. 10. L-K Åbningsturnering  Hold Pro-Am. + 5 - 48
  Gunstart kl. 9.00  stableford            Juniorer   + 5 - 36
  Indgår i Synoptik Cup  4-mands hold 
    Holdvis eller enkeltvis tilmelding

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

Maj:
Dato Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

Søn. 1. Å-K Jyske Bank Open  A-række slagspil :  + 5 - 12,9
  Gunstart kl. 9.00  Juniorer (kun OEG) kun i A-rækken
  Indgår i Synoptik Cup  B-række slagspil:  13,0 - 23,9 
    C-række stableford: 24,0 - 36

Maj-sept. L-K Sparekassen FYN Cup  Løb. Hulspilsturnering + 5 - 36
    i per. 2. maj - 19. sept. over 18 år
    

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

Tir. 31. L-K Klubmesterskaber  Særligt program   Damer  + 5 - 28
  Hulspil                              Herrer  + 5 - 24
  Start 1. runde 

Juli:
Dato  Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

   EventyrUgen  
Man. 11. Å-K Individuel turnering    

Tir. 12. Å-K  Individuel turnering  

Ons. 13. Å-K Individuel turnering  
     

   EventyrUgen   
Fre. 15. Å-K Ægteparturnering    

Lør. 16. Å-K  Ægteparturnering   

Restaurant

Restaurant

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

 Se særskilt program

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

Juni:
Dato Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

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

                                

Fre. 17. L-K Ægteparturneringen  Greensome + 5 - 36
    2 lige store rækker 
    Se særskilt program
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Turneringskalender 2016
August:
Dato Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

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

    A-række slagspil : + 5 - 12,9
Søn. 21. Å-K Klubturnering  Juniorer (kun OEG) kun i A-rækken
  Gunstart kl. 9.00  B-række stableford : 13,0 - 23,9
  Indgår i Synoptik Cup  C-række stableford : 24,0 - 36

Oktober:
Dato Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

Søn. 9. L-K Afslutningsturnering  Hold Pro-Am.  + 5 - 48
  Gunstart kl. 10.00  Se særskilt program Juniorer + 5 - 36  
  

November:
Dato Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

Søn. 6. L-K Andeturnering    + 5 - 48
  Gunstart kl. 10.00  Se særskilt program Juniorer  + 5 - 36
    
    

Øvrige matcher/turneringer på hjemmebane:
Dato  Turnering Hold / arrangement

April 17.  Golfens Dag /Handicapgolf Åbent Hus med tilmelding/ Hvervearrangement

April 23.  Danmarksturnering Herrer 2. division øst pulje 4 - Sct. Knud
                       Herrer Kval. rækken pulje 18 - Langeland

April 24.  Danmarksturnering Damer 1. division vest pulje 2 - FH Horsens
                       Herrer 4. division øst pulje 8 -  Langesø
                       Kval. rækken pulje 18 -  Svendborg II

Maj 28.  Danmarksturnering Herrer 1. division øst pulje 2 - Sorø

Maj 29.  Danmarksturnering Damer 1. division vest pulje 2 - Juelsminde
   Herrer 1. division øst pulje 2 - Dragør
   Herrer 4. division øst pulje 8 - Lillebælt

Juni 5.  Slaget om Odense  Juniorturnering mod Odense Golfklub

Aug. 13.  Danmarksturnering Damer 1. division vest pulje 2 - Holbæk
   Herrer 4. division øst pulje 8 - Sct. Knud
   Herrer kval. rækken pulje 18 - Vestfyns II

Aug. 14.  Danmarksturnering Herrer 1. division øst pulje 2 - Smørum
   Herrer 2. division øst pulje 4 - Odense

Sept. 3.  Malenes turnering Malene Jørgensens turnering 

1) Signaturforklaring:  
Å-K:  Åben klubturnering.
L-K:  Lukket klubturnering.

Restaurant

Restaurant

September:
Dato Sign.1) Turneringsnavn Sponsor Turneringsform Hcp. grupper

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

Lør. 17. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program
  Hulspil - Semifinale

Søn. 18. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program
  Hulspil - Finale

Lør. 24. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program
  Slagspil

Søn. 25. L-K Klubmesterskaber  Se særskilt program

  Slagspil

Søn. 25. L-K Congratulations-  Se særskilt program  + 5 - 48
  turnering   Juniorer + 5 - 36
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Klubben har tilmeldt sig Synoptik Cup i 2016

Dette er et helt unikt tilbud til alle de voksne fuldtidsmedlem-
mer, som deltager i klubbens løbende turneringer.
Formålet er at give flere spillere mulighed for at prøve at delta-
ge i en DGU-arrangeret turnering.

Klubben tilmelder 3-5 af turneringerne i årets program til at 
være med i Synoptik Cup. 
Vi markerer i turneringskalenderen, på plakaterne og i proposi-
tionerne, hvilke turneringer vi tilmelder.
De medlemmer, som spiller med i disse turneringer, er herefter 
automatisk med i Synoptik Cup. Det er gratis for spillerne, og 
man kan kun deltage for sin hjemmeklub.
Synoptik Cup har 5 handicap grupper, idet B- og C-rækken er 
udvidet til i alt 4 rækker.
Alt efter placering i hver enkelt klubturnering, opnår spillerne 
et antal ”Synoptik-point”, så jo flere klubturneringer man delta-
ger i i løbet af året, jo flere point optjener man.

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 Sparekassen FYN Cup lige noget for dig!
Hen over hele golfsommeren - fra april til september afvikles 
klubbens egen Sparekassen FYN Cup.
 
Cuppen har under forskellige navne været afviklet hver eneste 
sæson siden klubbens start. 
Senest har den været kendt som Ellebye Cup og Eventyr Cup.
I Sparekassen FYN Cup møder du dine klubkammerater i en 
underholdende hulspilsmatch: mand mod mand, kvinde mod 
kvinde i single-rækken og mand-kvinde mod mand-kvinde i 
mixed-rækken.

Hvordan foregår det?
I begyndelsen af april skal du holde øje med opslag i klubhuset. 
Her kan du læse om betingelserne, og om hvordan du tilmelder 
dig og betaler.

Senest den 24. august skal klubben indberette til DGU hvilke 
spillere, der har flest point i hver række.
Disse spillere er berettiget til at deltage i landsdelsfinalen, som 
aldrig vil kunne spilles på hjemmebane.
Såfremt den bedste spiller i en række er forhindret i deltagelse i 
landsdelsfinalen, rykker den næstbedste op og overtager plad-
sen, og vice versa.

Ved finale og landsdelsfinaler vil buggy ikke være tilladt, og dri-
ver og bolde skal opfylde R & A’s bestemmelser. 

Vinderne af landsdelsfinalen og runner-ups er kvalificeret til 
deltagelse i landsfinalen.

Dette er en udfordring du får foræret, 
blot ved at deltage i klubbens turneringer.
(EventyrUgen vil ikke blive tilmeldt Synoptik Cup.)

Læs mere om Synoptik Cup på dette link:
www.danskgolfunion.dk/boss-synoptik-cup/forside

Sidst i april hænges 
spilleplanen op. Her 
kan du se, hvem du 
skal møde - i første 
omgang. Du aftaler 
selv spilletidspunk-
tet med den, du skal 
møde - inden for tids-
fristen, der normalt er 
3-4 uger.
Når I har spillet, skri-
ver 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?
Sparekassen FYN Cup er en rigtig god lejlighed til at få øvet sig 
i golfreglerne, for et godt kendskab til reglerne kan være afgø-
rende for, hvem der vinder hullet. Du får også øvet din koncen-
tration 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.

    Turneringsudvalget 

Synoptik Cup

Cup

Senest har den været
kendt som Ellebye Cup

og Eventyr Cup.



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

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 på 70 20 29 55
og få den løsning, der passer dig.

Læs mere på avcenter.dk

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

RING 

70 20 29 55

FOR MERE INFO
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• Kaffe, te og rundstykker

•  Frokost 
(buffet el. 2 retters menu)

• Kaffe,te og kage

• Isvand og frisk frugt i lokalet

Dagmøde

Falen 227 • 5250 Odense SV • tlf. 65 65 20 10 • restaurant@oegc.dk

RESTAURANT
kr.    450,- 

pr. person
(inkl. projektor,  lærred og flipover)
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SMAGEN AF SEJR 

VI SES PÅ NORD 8 
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Årsmagasinet har spurgt chefgreenkeeper Bendy Sørensen 
om året der gik og om de igangværende projekter

2016 - greenkeeperne er klar!
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Våd sommer og lun vinter
- en dårlig cocktail

Der har været almindelig travlhed i vinterperioden med at re-
novere maskineri, bænke, stier og rydde op i bevoksningerne 
der omgiver banen.

Men det ugunstige vejrlig  - for en greenkeeperstab - med alt 
for vådt sommervejr, efterfulgt af en mild vinter, med alt for 
lidt frost, til at gøre jordoverfladen kørbar for tungt maskine-
ri, har igen i år fået nogle af de store entreprenøropgaver til 
nærmest at stå stille.

Det nye teested på Syd 2 med omlægning af en greenbunker 
på Syd 1, blev påbegyndt, men måtte opgives fordi det blev 
for farligt at arbejde videre på med tungt maskineri. 
For at få det ny teested op i ønsket højde, skal der køres ca. 
1.700 tons grus, sand og vækstlag på. 500 tons, ca. 15 vogn-
læs, blev det til, før arbejdet måtte opgives, da transportvejen 

fra greenkeepergården ud til arbejdspladsen ville blive totalt 
smadret. Nu må vi vente på en tør sommer så jord og veje 
kan bære. Ærgerligt - men naturens luner kan greenkeeperne 
desværre ikke styre.

Banen er godt drænet, men...
Til trods for at banens dræn fungerer optimalt, har der været 
store vandansamliger på steder hvor vi ikke plejer at få våde 
fødder på banen. Det skyldes til dels de ekstreme mængder 
vand vi har fået, men også det at kommunens vandafledning 
ikke er gearet til at lede vandet videre fra vores laveste punkt, 
søen ved Nord 7-8. Vi må, ifølge de strenge Natur- og miljø-
krav, desværre ikke anlægge nye og aflastende depot-søer, 
tæt på de værst udsatte steder.

Indbrud og hærværk
Nu er vi godt trætte af de omkostningskrævende indbrud 
i klubhuset. Desuden får vi stjålet og ødelagt for mere end 
hundrede tusind kroner golfbuggys om året - uanset hvordan 
og med hvad de er låst fast i. Noget vores forsikringsselskab 
også er ved at være trætte af.

Smil når du kommer forbi - Der er nu nok en god grund til 
at smile og se glad ud på Eventyr Golf - Secura har installeret 
automatisk kameraovervågning med natobjektiver, på alle 
strategiske og udsatte steder - så må vi bare håbe på at det 
har en præventiv virkning, og at de ikke også render med det 
udstyr...

9. marts - årets første klipning af greens 

     1 marts - teested Syd 2 - lidt fra oven

     Husk at spille fra det rigtige teested !



Bliv Klub in medlem
Klub IN er en medlemsklub for dig, som elsker at blive  
inspireret og er vild med rigtig gode tilbud. Medlemskab er 
nemt, uforpligtende, uden kort og helt gratis. Glæd dig til  
en masse forrygende fordele, bl.a.:

• Særlige klubtilbud kun for medlemmer

• Invitationer til spændende VIP-arrangementer

•  20 % rabat på alt*, næste gang du har fødselsdag

•  Nyhedsmails med tilbud, tips og inspiration til boligen

•   Konkurrencer med flotte 
præmier

Meld dig ind på  
klubin.dk eller i  
butikken nu!

Besøg inspiration.dk
- Kæmpe udvalg med alle de kendte brands

Her finder du alt fra produktvideoer, nyheder, opskrifter og vores 
særlige designshops.

Du får selvfølgelig den samme gode 
service som i  butikkerne og ikke 
mindst alle de stærke tilbud.

•  Fri bytteservice i alle 
landets butikker

*Gælder ikke i kombination med rabatter, i for 
vejen nedsatte varer, superpris, bestillingsvarer, 
gavekort, AGA kulsyrepatroner, Smartbox, 2. 
sortering samt varer fra by Lassen, Archite-
ctmade og Sage. Læs om betingelserne på 
inspiration.dk/klubin/foedselsdagsrabat

Flere stier får en overhaling
Den større renovation af stisystemerne til og fra teestederne 
er stadig i fuld gang. Der bliver fyldt nyt grus i og de stier der 
er specielt udsatte ved skybrud, bliver belagt med den sam-
me plastarmering, vi fik lagt på ved et par huller i 2014.
Plastarmeringen er rasende dyr, og der er behov for pengene 
andre steder, så vi må klare os med nyt grus, der hvor det er 
hensigtsmæssigt.

Nye teestedmarkeringer
Omlægning af teestedmarkeringer fra farve- til tal-sløjfer har 
taget tid på klubbestyrelsens bord. Det praktiske skulle der-
efter også løses, så det også fulgte det designkoncept, man 
fra starten af, har haft planer om, at banen skulle fremstå med. 
Den opgave har greenkeeperne og deres leverandører løst på 
en flot måde, hvor bl.a. banens kendetegn, svanen, er tilbage. 

Nye teestedskilte 
og renoverede bænke
I samme look som de nye teestedklodser, kommer der nye 
moderne teestedskilte med sponsorlogos. Bænkene har fået 
ny pulverlakering og nye egetræsplanker. Teestedskiltene 
sang på sidste vers og bænkene var også ved at se kedelige 
ud, så der blev taget en ekstravagant beslutning og før sæ-
sonstart april vil alle bænke, skilte og skraldespandsskjulere 
være udskiftede eller renoverede - Glæd jer til den ny golf-
sæson - det hele kommer til at se rigtig godt ud.

2015 - det vådeste år nogensinde, og kommunens

vandafledning drillede, især ved green  Nord 7 

Det nye look ved alle teesteder i 2016 
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Brian Pedersen
Syd 7 · 6. september

Natasja Alexia Meyersahm
Nord 6 · 5. juni

Benny Herman Hansen
Syd 2 · 30. april

Erik Engel

Vest 8 · 19. februar

Anne Sofie Bjerg  (Aarhus GC)
Vest 3 · 31. maj

Thomas Hoflund
Nord 1 · 20. juni

Finn Stuhr ( Sorø GK )
Syd 2 · 3. maj

Kai Dupont Andersen
Vest 3 · 24. september

Anders Sønderup ( Sct Knuds GK )
Syd 2 · 24. juli

Ricco Toft Duelund
Syd 7 · 13. maj

Bettina Lauridsen
Nord 6 · 31. oktober

Jørgen Strauch
Nord 6 · 30. juli

Jann D. V. Jensen ( Lyngbygaard GK)
Vest 8 · 20. maj

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 retsmæssigt. Husk også at få taget et godt billede til siden i næste Årsmagasin og til klubbens hjemmeside !

13 Hole in One
i 2015 !!!

13 Hole in One
i 2015 !!!  Stort tillykke

til alle Hole in One-
golfere i 2015
der udover det flotte slag
også belønnes med :

Bulldog Gin i klubhuset, 1 kasse øl fra Carlsberg,
1 flaske rom fra CityWine+, 1 flaske Meukow Xpresso
og bogen “Spillet mellem ørerne” af Lisbeth Bender  



Tak til Hole in One sponsorerne :
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Nyheder  
og baggrund  

hver dag

Fyens Stiftstidende er ikke bare dagens 
friske avis med nyheder og baggrunds
stof fra hele Fyn og resten af verden. 
Det også alle magasinerne: Livsstil, der 
sætter fokus på mode og trends, Rejser, 
der sætter ferien på skinner, Kultur om 
alt det kreative, GEAR om det maskuline 
univers og Business Fyn om erhvervslivet 
og sidst men ikke mindst Gul&Gratis.

DU FÅR OGSÅ 
NYHEDER 
FRA OS PÅ

Tributes to the great Jim Tyer

for this Heckle and Jekle© comic

Den var de da
bare ligeglade med !
En af de ting vi måtte sige farvel til i 2015 var den
fine drage, der skulle skræmme krager, alliker og 
råger væk fra skoven bag Nord 1. 
Til stor ærgrelse for mange af trætoppenes beboere, 
må de nu finde sig andre ting at lege med. Som f.eks. 
at hakke løs på vores greens, plyndre andre fugles 
reder, stjæle mad fra terrassen osv.
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Det er nu blevet meget nemmere at få straffeslag, for at spille ”forkert farve” og at være ”tal”blind ! 
  Husk derfor, at spille fra ret farve-tal, eller lær at tælle ud fra en kendt farve ...øh, som nu ikke er der mere ! 
    Det anbefales dog stadig, at herrer ikke spiller med blå kugler om vinteren og at damer holder sig fra de’ røde.  

5951 6454

 NY Brandslukker

· ekspanderende foam, kvæler ild 
   over faste og �ydende emner!
· ikke strømførende foam!
· nem at rengøre - pletter ikke!
· indeholder ikke giftig kemi!
· biologisk nedbrydelig!
· lille, let og handy!

Bil · Båd · Camping · Værksted · Hus · Grill

T-FireX GEL-Foam

til mindre brande
Ny effektiv

Handy
størrelse
250 ml
E�ektiv!

Scan koden
se info-video

på www.t6.dkOlie / BenzinFaste emner Friture

BA F

Altid med
    altid parat !

Tryksager

Når bureauet er for stort til din opgave 
og trykkeriets evner er for små...
...har du brug for mig, en freelance multigra�ker, der kan alt

det gra�ske, fra første idéoplæg med foto, dynamisk gra�k, 

tekster, tegninger ...til det færdige produkt !
                    6616 0506 · bb@bbgra�sk.dk

Skilte

Emballager

nu også drone luftfoto

B
ro

kB
o
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Erhvervsfolk kombinerer netværk med
støtte til Odense Eventyr Golf Elite

Se mere om Erhvervsklubben, 
årets arrangements-kalender etc. 

i Erhvervsklubbens folder
som ligger fremme i klubhuset 

og som også kan downloades
fra www. eventyrgolf.

Erhvervsklubben i Odense Eventyr Golf fremstår som en 
meget bredt sammensat gruppe af aktive erhvervsfolk, 
som kombinerer networking med muligheden for at få ind-
sigt i andre brancher gennem de 6 årlige arrangementer i 
Erhvervsklubben.

Erhvervsklubbens medlemmer er alle sponsorer i Odense Eventyr 
Golf og Erhvervsklubbens overskud går til klubbens elitearbejde.

I 2015 deltog halvdelen af Erhvervsklubbens medlemmer i en 
medlemsundersøgelse, som havde til formål at få medlem-
mernes tilkendegivelse af deres syn på indhold og form af  
Erhvervsklubbens arrangementer.

Resultatet af medlemsundersøgelsen viser, at der er en generel 
tilfredshed med arrangementerne, og som noget nyt er der fra 
ca. halvdelen af de deltagende medlemmer interesse for at delta-
ge i erhvervsarrangementer i andre klubber i Danmark.

Medlemsundersøgelsen vil blive præsenteret i sin helhed i for-
bindelse med Erhvervsklubbens generalforsamling den 6. april 
2016.
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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 !

Afspejler det, at ikke 
kunne parkere, også en 
golfspillers handicap?
Der er måske noget om snakken!?
Der er i hvert fald rigtig mange golfmedlemmer og 
gæster, der ikke forstår at parkere deres bil ordent-
ligt. P-pladserne ved klubhuset er primært forbe-
holdt alm. personbiler. Er din bil for stor til at holde 
på pladserne ved klubhuset, eller for stor til at du 
magter at parkere den hensigtsmæssigt, uden gene 
for andre, skal du bruge den meget store parkerings-
plads, blot 250 meter fra klubhuset. Husk at det også 
er sundt at gå.                       mvh Banekontrollen

Husk at få dit EGA
handicap opdateret !
Det gør du ved at indlevere 4 tællende
scorekort - hvorefter du får et gyldigt 
handicap og må deltage i turneringer igen !
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Vi må et trin ned i den kommende sæson efter nedrykningen 
fra Santander Divisionen. Men selv om udsigten er 1. division, 
så er der fortsat en tro på succes på den lange bane.

Vi spiller i 1. division øst pulje 2 med Smørum, Sorø og Dragør.
Mens det altså blev til nedrykning for førsteholdet formåede 
både andet- og tredjeholdet at rykke op, så der nu er Eventyr-
hold i både 1., 2. og 4. division.

I både 2. division og 3. division er der udsigt til masser af fyn-
ske lokalopgør. I 2. division er Odense Golfklub og Sct. Knuds 
Golfklub modstanderne, mens modstanderne i 4. division er 
Lillebælt, Langesø og Sct. Knud.

Vores nye kvalrække hold spiller mod Vestfyn, Svendborg og 
Langeland.

Oprykning til 2. division
Efter vores 2. hold herrer havde vundet deres pulje i 3. division, 
skulle holdet spille en finalematch mod en anden puljevinder, 
om at rykke op i 2. division. Spillestedet var Fredensborg Golf-
klub og modstanderen var Ledreborg Golfklubs 1. hold. Mat-
chen blev afholdt i meget dårligt vejr, med blæst og regn. Efter 
2 timers spil, blev spillet afbrudt på grund af lyn/torden. Vi var 
kommet dårligt fra start og var nede med 2 og 3 i næsten alle 
matcher. Efter en pause på 2,5 time var drengene igen klar til 
spil og kom ud med en dejlig vinder attitude, og kampen blev 
vendt til en sikker sejr på 11-3. Holdet bestod af: Jacob Due, 
Frederik Frederiksen, Christian Darling, Yannick Larsen, Frede-
rik Skafte, Kristian Pinnerup og Mikkel Sø. 
Stærkt gået drenge…….

Eliten er nu forstærket med Maja Sandhus som kommer til os 
fra Odense Golf Klub, August Høst som kommer fra Barløse-
borg, Frederik Niemann som kommer fra Lillebælt og Danny 
Munk som kommer fra Vestfyn.

Oprykning til 4. division
3. holdet måtte i 2015 ned og vende i kvalifikationsrækken. 
Modstanderne i puljen var HCA Golf Klub, Langesø Golf Klub 
og Barløseborg Golf Klub. Vi viste os hurtigt helt suveræne, og 
vi afgav kun ganske få point i løbet af de 6 matcher. Opryk-
ningsspillet i Københavns Golf Klub var dermed sikret, og det 
lykkedes på yderste mandat at sikre holdet oprykning til 4. di-
vision i 2016.

I alt 17 spillere var i 2015 i kamp for 3. holdet, og det gav også 
plads til et par af klubbens dygtige juniorer, som fik prøvet 
kræfter med Danmarksturneringen. Det var juniorerne Mag-
nus Kaysen og Christoffer Andersen, som nok skal forvente 
meget mere elitegolf i 2016.

Stabile damer i landets næstbedste række
Vi er også godt i gang med at etablere os på kvindesiden. Da-
merne rykkede i forrige sæson op i landets næstbedste række, 
og i 2015 sluttede vi på andenpladsen.
I 2016 venter Holbæk, Horsens og Juelsminde som modstan-
dere. Det bliver et spændende år med nye, unge spillere på 
holdet.

ELITE   Udvalget
Odense Eventyr Golf Elite

Status og perspektiv 2015/16
Tætte kampe med nedrykning, men masser af lovende perspektiv

Spil med Eliten

I 2016 vil Eliten være vært ved nogle Spil med Eliten-arrange-

menter. Her har du mulighed for at spille 9 huller på en dejlig 

sommeraften, og måske slår du din pro i stableford. Vinder du, 

er pro’en vært med en sodavand i restauranten. Vi glæder os til 

en ny og fantastisk golfsæson – husk at du kan følge med i nyhe-

der og opdateringer på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.
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Malene Jørgensen skal følge op på
sin bedste sæson i OL-året 2016

Der sker rigtig meget positivt for dansk 
kvindegolf for tiden med flere spillere, der 
konkurrerer med de bedste på Ladies Euro-
pean Tour.

Malene Jørgensen spillede i 2015 sin resul-
tatmæssigt bedste sæson som professio-
nel og sluttede på 15. pladsen på Order of  
Merit.

Nu vil hun gøre alt for at blive endnu bedre 
i 2016, og selv om det startede med et mis-
set cut i sæsonpremieren er optimismen 
stadig intakt.

2016 er jo også et OL-år med golf på pro-
grammet. Der er to pladser i spil for hver 
nation, og muligheder lever jo, selv om 
konkurrencen er benhård for at komme 
med til Rio.

Sebastian Cappelen et skridt tilbage

Den professionelle karriere har ikke helt forløbet som håbet og 
forventet for 25-årige Sebastian Cappelen. Selv om han åbne-
de med bravur og vandt på Web.com Tour i sin første sæson 
som professionel og var meget tæt på at sikre sig en plads på 
PGA Tour, så er han nu uden en fast plads på Web.com Tour 
i 2016-sæsonen, da han ikke klarede sig videre fra Q-School.
Men der er stadig mulighed for turneringer på Web.com Tour 
og PGA Tour enten via sponsorinvitationer eller de såkaldte 

mandags-kvalifikationer.

Endelig er der også flere minitours, hvor 
han har mulighed for at holde turnerings-
formen relativt intakt, så han er klar til at slå 
til, når mulighederne er der.

ELITE   Ude i den store verden

Collegetiden nærmer sig sin afslutning 
for Frederik Andersen

Til sommer lukker et vigtigt kapitel sig for Frederik Andersen. 
Han er i gang med sin sidste sæson på college, hvor han er 
senior på Baylor University. Frederik spiller naturligvis videre 
her i Odense Eventyr Golf.

I starten af februar tog Baylor Athletics hul på forårssæsonen 
ved at vinde Oak Hills Invitational i San Antonio. Det endte 
med en sejr for holdet, men også et personligt højdepunkt for 
Frederik Andersen.

- Mit spil var rigtig godt. Jeg var spændt på at komme i gang, 
for det er længe siden vi har spillet turneringer, men jeg kom 
hurtigt tilbage i rytmen af turneringsgolf, fortalte Frederik An-
dersen til Golf.dk.

Han spillede de første runder i 71 og 69 slag og var omkring 
førstepladsen. Sidste runde blev en kamp, men efter en 76’er 
reddede han sig en slutplacering som nummer 5, hvilket er 
den bedste placering, han har haft i en turnering for Baylor.

Frederik Andersen startede sin collegetid på Western Texas, 
hvor han leverede flere topresultater, der banede vejen for at 
stort skridt op i collegekarrieren.



ELITE   Udvalget...

Et godt bevis var, da DGU i starten af året afviklede den årlige 
træningslejr for de forskellige landshold og DGU’s ProTeam. 
Sebastian Cappelen er kommet tilbage i DGU-varmen og er 
blevet en del af ProTeamet. Der er Malene Jørgensen også til-
knyttet.

Blandt amatørerne er Peter Launer Bæk i A-truppen. Han har 
været en del af landsholdsarbejdet i mange år efterhånden, 
men til 2016-sæsonen er et par klubkammerater også kommet 
med som nye spillere. Det er Frederik Andersen, der er blevet 
en del af observationstruppen, og Gustav Frimodt som er ble-
vet en del af juniortruppen.

Eliteskema på Elitens væg i klubhuset
Vi har lavet et stort skema, hvor det fremgår, hvilke individuelle 
turneringer vores elitespillere er ude til. Det er muligt at følge 
med på Golf.dk, hvor man kan se resultater.

Mange spillere i Odense Eventyr Golf 
er med i landets absolutte elite

Målsætningen for Odense Eventyrs Elite 
hold i 2016, er at:

1. Herrehold skal spille om oprykning til Elitedivisionen. 

2. Herrehold skal forblive i 2. division. 

3. Herrehold skal spille med om oprykning til 3. division. 

4. Herrehold skal være i top 2 i kvalrækken. 
- Vi har i 2016 tilmeldt et ekstra hold som består af 2-3 erfarne 
spillere og så fremtidens spillere fra vores juniorrækker. Holdet 
skal klart fungere som rugekasse for Eliten.
 
Dameholdet består nu af nye unge spillere + Mille Bærholm og 
Malene Jørgensen.  Vi håber at pigerne klarer den i 1. division. 

Vi håber, at mange af klubbens medlemmer 
vil komme ud og se vores hjemmekampe, det 
er til stor hjælp med opbakning, og det giver 
ekstra gejst.
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Turneringsdage hjemme i 2016
23. april kl. 08.00 2. division Øst OEGK – Sct. Knud
 kl. 08.40 Kval. rækken OEGK – Langeland

24. april kl. 08.00 Damer 1. division Vest OEGK – Horsens
 kl. 08.30 Kval. rækken OEGK – Svendborg
 kl. 08.30 4. division Øst OEGK – Langesø

28. maj kl. 08.00 1. division Øst OEGK - Sorø

29. maj kl. 08.00 Damer 1. division Vest OEGK – Juelsminde 
 kl. 08.20 1. division Øst OEGK -  Dragør
 kl. 09.00 4. division Øst OEGK – Lillebælt

13. aug. kl. 08.00 Damer 1. division Vest OEGK - Holbæk 
 kl. 08.30 4. division Øst OEGK – Sct. Knud
 kl. 09.40 Kval. rækken OEGK – Vestfyn

14. aug. kl. 08.00 1. division Øst OEGK - Smørum
 kl. 08.40 2. division Øst OEGK – Odense
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”Hej alle sammen 
Min 2015 sæson har været god på mange måder, samtidig 
med jeg har fået endnu mere erfaring med amatør turneringer 
i udlandet. Jeg vil kort remse mine højdepunkter op; Jeg starte-
de sæsonen ud med en 4. plads til Portoguese Amateur tilbage 
i februar, hvor jeg var i førerbold i sidste runde. Det var en super 
fed og lærerig oplevelse at være med fremme internationalt. 

Så fik jeg min debut på Challenge Touren, da jeg fik Wildcard til 
Made in Denmark Challenge på Royal Golf. Jeg måtte tage en 
tidlig weekend, da jeg missede cuttet med 2 slag. Jeg spillede 
sammen med José-Filipe Lima som har 1 Europa Tour sejr og 
3x på Challenge Touren. Jeg lagde mærke til hans styrker og 
tanker om at spille en bane som Royal. I starten af juli blev jeg 
nr. 3 til Danish International Amateur Championship og ugen 
efter var jeg med til EM herre hold i Halmstad, hvor vi havde en 
helt fantastisk og uforglemmelig uge, der gav os en 2. plads ud 
af 16 nationer.  Vi slog Sverige i semifinalen, hvor jeg blev sat 
ind i singlen og afgjorde det på hul 19, hvilket må være højde-
punktet jeg ser tilbage på i 2015. 

2016 spiller jeg forsat som amatør og har en masse internati-
onale turneringer på programmet. Første turnering er i Portu-
gal, som startede den 10. februar. Et af mine sæsonmål er VM  i 
Mexico i september, hvor der er 3, der bliver udtaget. Samtidig 
med det, har jeg planer om at bruge den kategori jeg spillede 
mig til via Nordic League kval., til at spille 4-5 Ecco Tours i løbet 
af sæsonen. 

Jeg vil til sidst gerne sige tusind tak for støtten fra klubben, 
Erhvervsklubben og de personer, der har hjulpet mig person-
ligt, det betyder rigtig meget for mig.  

Jeg håber I alle får en god sæson og når de mål, I sætter jer for.”

   Peter Launer Bæk 

”Hej alle sammen  
Jeg havde en flot sæson med deltagelse i 14 danske rangliste-
turneringer – ingen missede cuts og med mange flotte place-
ringer. I 7 ud af 14 turneringer sluttede jeg i top 5. To 2. pladser 
i Barløseborg Open og sæsonfinalen i Aon Junior Tour på Fal-
ster. En 3. plads i Aon Junior Tour i Greve, en 4. plads i Lübker 
Amateur Masters og to 5. pladser i hhv. KGC Masters og Oure 
Masters. 
 
Jeg startede i hcp. -0,8 ved sæsonstart og sluttede i +1,0. Jeg 
blev igennem sæsonen en af de bærende kræfter på OEGK’s eli-
tedivisionshold, hvor jeg var ubesejret indtil den sidste runde af 
turneringen. Jeg vil kæmpe sammen med holdet, for at rykke 
op i elitedivisionen igen i den kommende sæson. 

Jeg spillede i sæsonen min første internationale turnering, da 
jeg deltog i Mc.Gregour Trophey - English Boys U/16 i Liverpool, 
dog missede jeg her sæsonens eneste cut med 1 slag. 
2015 blev på mange måder et skelsættende år for min golfkar-
riere, og sæsonen kulminerede med en udtagelse til DGU´s Ju-
nior A-landshold for sæsonen 2016. Det vil føre mange spæn-
dende oplevelser med sig, ligesom der vil være ekstra fokus på 
både den tekniske, fysiske og mentale træning. 

Nu gælder det for mig, om at komme godt i gang med 2016 
sæsonen og få spillet så mange internationale turneringer som 
muligt. Sæsonstart har udover hård fysisk træning 4-5 gange 
ugentligt, samt flere ugentlige træningssamlinger, foreløbig 
budt på landsholdstræningslejr i Florida og på Sicilien. 

Mit mål er i 2019 at tage til USA på college. For at opnå et af de 
eftertragtede scolarships, er det nødvendigt at samle så man-
ge verdensranglistepoint som muligt og blive set ude omkring 
i verden ved de store ranglisteturneringer. Det vil derfor være 
nødvendigt for mig at finde økonomisk støtte til min fremtidi-
ge deltagelse i internationale turneringer.”

   Gustav Frimodt

 Input fra Gustav Frimodt 16 år

ELITE 

 Input fra Peter Bæk



Hej alle

2015 er gået, og når jeg kigger tilbage på året er det med en 
god fornemmelse. I den første halvdel af sæsonen var spillet 
fornuftigt, men der manglede lige det sidste før resultaterne 
kom. 

I Helsingborg, Sverige, i starten af september skete der så no-
get. Efter en middelmådig første runde i +1, lykkedes det mig 
at spille mig ind i turneringen igen. Det var en god fornemmel-
se og en forløsning at arbejdet endelig for alvor gav pote. Jeg 
sluttede turneringen på 3. pladsen i en samlet score på -10. 

Min næste turnering i slutningen af september var i Frankrig, 
og her blev det igen til en 3. plads. Dejligt at følge turneringen 
i Sverige op med endnu en god placering i Frankrig. 
Turneringen i Frankrig var den sidste turnering i Europa i 2015. 
Derefter var der to turneringer i Kina, én i Indien og sæsonfina-
len i Dubai. Turneringerne lå ikke så godt i forhold til hinanden, 
så det betød, at jeg måtte rejse ud og hjem mellem hver turne-
ring. Det var nogle hårde uger med mange rejsetimer. 
I turneringen i Indien endte jeg på 2. pladsen. Det var en ekstra 
sejr for mig, da jeg i dagene op til ikke ramte bolden særlig 
godt, samtidig var det en af de sværeste baner jeg har spillet. 
Hullernes layout var meget anderledes end normalt, og det 
krævede, at man holdt bolden i spil og tungen lige i munden. 
Så som sagt var det super fedt at tage 2. pladsen og kun være 
ét slag fra første pladsen. 

ELITE  Nyt fra Malene Jørgensen

Det er altid en god op-
levelse at slutte året af i 
Dubai i december. Der 
er garanti for godt vejr 
og måske den bedste 
bane, vi spiller hele året, 
nemlig Emirates Golf Club (Majlis Course). 
Selvom vejret i år var blæsende og ikke helt så varmt, som det 
plejede, var det stadig en god oplevelse. Jeg fik kæmpet godt i 
turneringen og holdt sammen på scoren, som endte med den 
totalscore på -4, som gav en placering som nummer 8 i sæson-
finalen. 

Alt i alt kan jeg se tilbage på en sæson, hvor jeg har kæmpet 
mig godt tilbage i den sidste del af sæsonen, og det er det jeg 
tager med videre til den kommende sæson. Jeg slutter året 
som nr. 16 på pengelisten. 

I 2015 har jeg også været ambassadør for Pink Cup, altså kam-
pen mod brystkræft. Der er kommet mere og mere fokus på 
det i andre lande også, så der er efterhånden mange turnerin-
ger, hvor vi spiller i pink, for at vise vores støtte til brystkræften. 

Jeg var også med til indsamlingen i Odense Eventyr Golf i form 
af Kugler og Buler matchen, hvilket var en kæmpe succes. Og 
jeg vil selvfølgelig sige tak til alle jer som var med, selvom det 
endte med at blive en lang aften, men alle tog det med et stort 
smil. Vi er klar til at gøre det endnu bedre i 2016, hvor jeg igen 
har fået æren af at være ambassadør.

2016 er så småt startet, og jeg har ikke fået den ønskede start 
på sæsonen. Nu skal der arbejdes på at finde frem til det gode 
spil, så jeg igen kan være med, hvor det er sjovest. Senere på 
året er der OL, og det er lige nu mit store mål at kvalificere mig 
til. Der er dog et stykke arbejde, der skal laves inden, men der 
er stadig håb.  

  Kærlig hilsen 
   Malene
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Klubmestre
2015

Klubmestre
2015
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Tillykke til klubmestrene 2015 !
Klubmester i hulspil 2015 Klubmester i slagspil 2015
Aldersgruppe Klubmester Runner up Klubmester Runner up

Herrer Peter Bæk Yannick Larsen Peter Launer Bæk Ole Sømark

Damer Malene Jørgensen Mille Bærholm Hansen Mille Bærholm Hansen Birgit Wahlgren

Junior piger Laura F. Grønbek Simone Meyersahm Simone Meyersahm Natasja Meyersahm

Junior drenge Gustav Frimodt Kristopher Nissen Kristopher Nissen Mikkel Sø

Midage herrer Ulrich Wiingreen Kasper Sø Bo Damgaard Ulrich Larsen

Senior herrer Jørn Nymand Christian Engelbrecht Birger Bromann Jørn Nymand

Senior damer        -        - Connie Donsager Jessen  Aino Polk

Veteran herrer Steen Finsen Tommy Wahlgren Tommy Wahlgren Tage Mortensen

Veteran damer Evelyn Borchardt Inge Spørring Evelyn Borchardt Annette Falk

Klubmestre i hulspil 2015

Klubmestre i slagspil 2015



51

2016

Slagspil
Klubmesterskaberne i slagspil afvikles 
i weekenden lørdag den 24. september 
og søndag den 25. september 
med samme aldersinddeling som i hulspil.
John Rasmussen  Turneringsudvalget

NYT: Aldersopdelingerne er ændret lidt i 
forhold til sidste år.

Hulspil
Tilmeldingen til årets klubmesterskab i hulspil 
starter tirsdag den 26. april. 
Antallet af runder afhænger af deltagerantallet i hver række. 
Såfremt der skal spilles 5 runder starter 1. runde den 31. maj.

Som sidste år spilles der også i år med veteranrækker. Alders-
opdelingerne i hulspil er ændret lidt i forhold til sidste år.  Se 
aldersopdelinger nedenunder.
De indledende runder afvikles som tidligere, hvor man selv 
aftaler spilledag og tid. I år spilles semifinaler i alle rækker lør-
dag den 17. september, og finaler i alle rækker spilles søndag 
den 18. 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).
● Runde 1 starter den 31. maj og skal være færdig-
  spillet tirsdag den 5. juli 2016.
● Runde 2  starter den 6. juli og skal være færdig-
  spillet tirsdag den 16. august 2016.
● Runde 3  starter den 17. august og skal være færdig-
  spillet tirsdag den 13. september 2016.
● Semifinaler spilles lørdag den 17. september 2016.
● Finaler spilles søndag den 18. september 2016.

Klubmesterskaber

Rækkeinddelinger 2016: 
Rækker: Hulspil & Slagspil:

Junior piger Til og med 18 år

Damer Åben række 0 - 99 år

Midage damer 30 - 49 år 

Senior damer 50 - 59 år 

Veteran damer 60 - 99 år 

Junior drenge Til og med 18 år 

Herrer Åben række 0 - 99 år 

Midage herrer 30 - 49 år 

Senior herrer 50 - 59 år 

Veteran herrer 60 - 99 år 

Husk:
at tilmelde dig på listerne

i klubhuset !

...den tid R&A rekommanderer at en 18-huls
golfrunde maksimalt bør tage.  
Husk at sammensætte din 2-, 3-, 4-bold derefter
eller vælg et ”kortere teested” at spille fra - så er
det også lidt nemmere at få birdies og eagles !
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Fragtopgaver dk.
Både for privat- og erhvervskunder

Er du vognmand? Besøg www.cargomatch.dk og få nye kunder.

W W W . G A . D K

2
p +1

På den måde kan du
f.eks. få fragtet
en brugt sofa fra 
København til Odense
for ca. 500,- 

Book 

Du får landets billigste fragt!
- Når du booker en vognmand der allerede er ude at køre.



Eventyr
Golfakademi

Martin Holm Larsson
martin@eventyrgolfakademi.dk 

Tlf. 3113 1638

Rolf Pedersen
rolf@eventyrgolfakademi.dk 

Tlf. 2284 7424

Mads Synnestvedt
Protrænerelev
masy@oegc.dk

Tlf. 6017 4252
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På eventyrgolf.dk under ”træning” finder du nærmere beskrivelser af vores kurser og hold-
træning samt lektionspriser. Book dine lektioner på golfbox, shoppen eller ring til os.

Vi står over for en spændende sæson, der blandt andet inde-
bærer et nyt samarbejde med Barløseborg Golfklub. 
Et samarbejde der betyder, at Eventyr Golfakademi i 2016 
også vil varetage undervisningen i Barløseborg. Det bety-
der, at én af os fast vil være at finde i Barløse tirsdage, torsda-
ge og søndage gennem sæsonen, hvor vi vil forestå trænin-
gen af klubbens begyndere, juniorer og elitetrup. Herudover 
vil vi også afholde kurser og give lektioner til Barløses med-
lemmer såvel som gæster.

I 2015 blev Odense Eventyr Golf, sammen med 4 andre dan-
ske klubber, udnævnt til at være Talentcenter under Dansk 
Golf Union. Talentcentrene er oprettet som tilbud til juniorer, 
der ønsker at arbejde målrettet på at udvikle sig som golfspil-
lere. I talentcenteret modtager de en hel del input, som man 
typisk ikke kommer omkring i den alm. juniortræning rundt 
om i klubberne. I 2016 fortsætter Odense Eventyr Golf som 
talentcenter. 13 træningssamlinger med fokus på mentale 
strategier, taktisk træning, shortgame, tests og fysisk træning 

venter således 13 juniorer fra forskellige fynske klubber. 2 af 
de 13 deltagere – Signe Bærholm og Mathias Fette – kender 
vi lidt bedre end resten, idet de er Eventyr-spillere.  

Sammen med juniorudvalget arbejder vi på, at flere børn 
og unge kan stifte bekendtskab med golfspillet og Odense 
Eventyr Golf i skolen. Odense Kommunes Idrætspulje har 
med støtte til samarbejde på tværs af skoler og idrætsfor-
eninger, gjort det mere sandsynligt at få golf på skoleskema-
et. Vi vil søge at få et samarbejde i gang, hvor det synes mu-
ligt, og hvor vi mener, indsatsen kan belønnes med tilgang på 
juniorsiden. Skoleprojekter håber vi kan være et af de midler, 
hvorpå Odense Eventyr Golf sikrer en bredde på juniorsiden. 

Sideløbende skal vi (juniorudvalg og trænere) være med til 
at give vores juniorer så gode oplevelser, at de ikke bare fort-
sætter som golfspillere i Eventyr, men også bliver gode am-
bassadører for Odense Eventyr Golf.

Ny sæson, nye udfordringer men samme vision: 
Vi ønsker fortsat at hjælpe flest muligt til at indfri deres potentiale 
– og derfor håber vi naturligvis også at se dig i år!
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Dato Kursusnavn Kursusbeskrivelse
24. - 25. marts Påskekursus 2 x 3 timers træning i alle spillets facetter
2. - 3. april Golfkørekort på en weekend 2 dages træning målrettet et golfkørekort
22. april Shortgame-kursus 3 timers træning i chip, pitch, bunker og putting
30. april -1. maj Golfkørekort på en weekend 2 dages træning målrettet et golfkørekort
5. - 6. maj Kr. Himmelfartskursus 2 x 3 timers træning i alle spillets facetter
16. maj Anti-slice kursus Vi arbejder målrettet på at eliminere slice
  Ved hjælp af øvelser, individuel feedback og teori
16. maj Puttingkursus Længdekontrol, greenreading og generel teknik præsen- 
  teret med forskellige øvelser samt individuelle input
16. maj Bedre boldtræf Fokus er på at skabe bedre boldtræf med kombinationen
  af fælles øvelser, individuelle input og teori
28. maj Driverkursus Fokus er på at få mere ud af driveren, uanset om det er 
  mere længde eller bedre retning du ønsker.
17. - 19. juni Juniorcamp 3 dage med sjov, træning og spil for alle juniorer
2. - 3. juli Golfkørekort på en weekend 2 dages træning målrettet et golfkørekort
Uge 29 Sommerkurser Intensive kurser hele ugen med forskellige temaer 
  – kursusprogram følger på hjemmesiden
Uge 30 Sommerkurser Intensive kurser hele ugen med forskellige temaer 
  – kursusprogram følger på hjemmesiden
Uge 31 Sommerkurser Intensive kurser hele ugen med forskellige temaer 
  – kursusprogram følger på hjemmesiden

Titel Tidspunkt Dag Uge Primær træner
Mandagshold 1 14:30 – 16:00 Mandag Lige Martin
Mandagshold 2 18:45 – 20:15 Mandag Lige Martin
Mandagshold 3 18:45 – 20:15 Mandag Ulige Rolf
Dameholdet 13:00 - 14:30 Tirsdag Lige 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 Ulige Martin
Torsdagsholdet 13:00 – 14:30 Torsdag Lige Martin

Udover de nævnte opgaver vil vi naturligvis også hellige os 
Odense Eventyr Golfs elite-, junior- og begyndertræning. 

Vi vil udbyde alt fra individuelle træningsforløb med 100% 
udgangspunkt i dine ønsker til holdtræning og kurser, som vil 
være en blanding af teori, fælles øvelser og individuel feed- 
back. Har du sat et mål for din sæson? Lad os høre om det og 
hjælpe dig med at finde det rette træningsforløb til dig. 

Tøv ikke med at kontakte os til en uforpligtende snak! 

Kursuskalender 2016

Holdtræning
På eventyrgolf.dk kan du læse nærmere beskrivelser af den
holdtræning, der ligger placeret bedst for dig.

På eventyrgolf.dk 
under træning finder du 
den opdaterede kursus-
kalender med nærmere 
beskrivelser af vores kur-
ser og holdtræning samt 
lektionspriser. 
Er du ikke allerede 
medlem af vores face-
bookgruppe – Eventyr 
Golfakademi – så håber 
vi, at du bliver det, så du 
ikke går glip af nye tiltag 
i sæsonen.
Book dine lektioner på 
golfbox eller kontakt os 
på vores mail eller tlf.

Gratis begyndertræning
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 via www.eventyrgolf.dk 
under emnet træning.
 
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. 

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

Hver torsdag, med fleksibel, løbende start fra d. 31. marts (hel-
ligdage og sommerferie undtaget), vil der blive afholdt 2 x be-
gyndertræning 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 træningsforløb for dagen.

Gratis lån af udstyr
i de 2 første måneders 

begyndertræning !



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

Så er det tid til at starte golfsæsonen 2016, og vi glæder 
os, som altid til at komme i gang.
Vi har på de næste sider skrevet om, hvad der er sket i 
det forløbne år, og hvad der kommer til at ske i det nye. 

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

• Åbningsmatch specielt for juniorer
 lørdag den 9. april kl. 10.00

• Slaget om Odense
 fredag den 3. juni – 5. juni. 

• Familiematch
 torsdag den 16. juni 

• Sommer Camp
 fredag den 17. juni – søndag den 19. juni

• ”Begynder-match” mod Odense Golfklub
 lørdag den 11. juni og søndag den 25. september

• Afslutningsmatch (ikke datobestemt endnu)

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 hygger sig sam-
men. Jo flere vi er - jo mere kan vi gøre for hinanden, og jo flere talen-
ter vil der også være, som kan være grobund for klubbens elite. Vi vil 
gerne opfordre til at møde op, hvis nogen kender nogen, som godt 
kunne tænke sig at stifte bekendtskab med golfsporten.

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

Vinteraktiviteter i Eventyr Golf Klub
Vi har også i 2015/16 været i gang med vinteraktiviteter. I decem-
ber var vi (traditionen tro) i Simgolf, hvor der blev spillet 9 huller og 
afsluttet med æbleskiver. I januar stod trænerne for arrangement i 
Hunderup Skolens sportshal, hvor der blev spillet forskellige former 
for boldspil og holdspil med freesbee. Som afslutning på dette ar-
rangement afholdt vi en auktion, hvor man kunne medbringe golf-
tøj og udstyr. Der var desværre ikke så mange købelystne juniorer, 
så vi afholder ny auktion i forbindelse med opstartsmødet i marts. I 
februar var vi i Bowl ’n Fun, hvor der blev spillet bowling, kørt gokart 
og spillet minigolf.

JUNIOR  afdelingen

HUSKeren
For at skabe overblik over alle aktiviteter i Odense 

Eventyr Golf’s junior afdeling, lægger vi alle

aktiviteter ind i kalenderen på vores hjemmeside.

Du finder den under 

www.eventyrgolf.dk >medlem >junior>kalender

Du kan også møde os på facebook, hvor det er en 

god ide´,  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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JUNIOR  afdelingen

Årets Junior 2015
I forbindelse med juniorernes tur til Simgolf den 13. 
december blev Årets Junior 2015 kåret.   
Valget som Årets Junior 2015 faldt på William Jensen. 
Baggrunden for at det blev William der løb af med titlen 
i år er en kombination af flere ting.

William er meget aktiv i Odense Eventyr. Han deltager i 
meget af den organiserede træning, turneringer og so-
ciale arrangementer.

William er flittig til også at træne på egen hånd. Han er 
nysgerrig på, hvordan han kan blive bedre og er god til 
at holde fokus i sin træning. Disse ting har været de vig-
tige ingredienser i Williams udvikling. En udvikling som 
også har medvirket til flere gode præstationer i flere tur-
neringer. Han vandt blandt andet – ret suverænt endda 
– juniorernes ”Order of Merit” i efteråret. 
William kan i kraft af den præstation forberede sig på at 
skulle spille ”Slaget om Odense” i 2016.   

     Stort til lykke til William 
                   – fortsæt de positive takter i 2016!

Junior
Mandagsmatch 

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

Nyt pointsystem
Flere juniorer har efterlyst, at de kan spille 18 huller i forbin-
delse med Mandagsmatchen, så det vil vi forsøge os med på 
nogle af de mandage, hvor det er helligdag, og hvor solen 
går ned så sent, at det kan lade sig gøre. I den forbindelse 
har vi lavet et nyt pointsystem. I stedet for at det er samlede 
stablefordpoint, får man nu et antal point efter, hvilken place-
ring man får i den enkelte match. En 1. plads giver 25 point, 2. 
plads 18 point, 3. plads 15 point, 4. plads 12 point osv. ned til 
1 point. Alle får 1 point for at deltage i en match. I forbindelse 
med træningen vil der også blive spil på banen som tæller 
med i dette system og den samlede gennemgående turne-
ring. 

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 afslutningsmatchen før efter-
årsferien.

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

Alle juniorer er velkomne til Mandags-
matchen uanset niveau og handicap. 
De 6 bedste fra den gennemgående forårsdel kvalificerer sig 
til Slaget om Odense holdet. De 2 bedste fra efterårssæsonen 
kvalificerer sig til næste års Slaget om Odense. William Jensen 
og Oliver Lund Didriksen har allerede kvalificeret sig på den-
ne måde til dette års Slaget om Odense. 

Har du ønsker eller forslag til Mandagsmatchen hører vi me-
get gerne fra dig.

Matchansvarlig: Hans Henrik Søllested
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Junior Distrikts Tour 
– JDT, 2016
Junior Distrikts Tour er en række matcher, der spilles i distrikt 
3, som består af golfklubber på Fyn og i Syd- og Sønderjyl-
land. JDT spilles som slagspil over 18 huller med fuldt handi-
cap (netto-slagspil).
Der er mulighed for kvalifikation til Super Cup, hvor man spil-
ler mod de andre distrikter. Dette afholdes altid i starten af ef-
terårsferien. Hvis man vil læse mere om JDT, herunder spille-
dage eller andre arrangementer i distrikt 3, kan man kigge på 
www.distrikt3.dk/
                                                  Matchansvarlig: Lene Thomsen

Super Cup
De 8 bedst placerede fra hver række i JDT går videre til 
Super Cup, hvor distrikterne spiller holdspil mod hinanden. 
Vi havde Oliver og Signe med, og her kan du læse lidt om de-
res oplevelser:

Signe:
”I 2015 var jeg med til Super Cup U14, det var en super fed op-
levelse, hvor man lærte nogle søde unge mennesker fra andre 
klubber at kende. 

Jeg mødtes med mit hold, som er distrikt 3, i Kaj Lykke Golfklub, 
hvor vi holdt et lille møde og gik nogle regler igennem mht. hul-
spil, og vi fik udleveret spilletrøjer. Lidt senere kom de andre di-
strikter, som vi skulle spille mod. Vi fik alle lidt tid til at træne i, 
inden vi skulle ud. Jeg skulle spille sammen med en fra mit hold 
som hedder Casper Svejgaard fra Esbjerg Golfklub. Vi vandt vo-
res bestball og sammenlagt vandt distrikt 3 dag 1. Da alle var 
kommet ind kørte vi til Vejen Idrætscenter, hvor vi spiste og sov. 
Da vi havde spist, gik alle spillere og ledere fra distrikterne over i 
svømmehallen, hvor der var fri leg, det var rigtig hyggeligt. 

Søndag morgen gik vi alle ned og spiste morgenmad, og deref-
ter kørte vi til Vejen Golfklub.
Det var finaledag, og alle skulle spille single. Jeg tabte og det 
gjorde de fleste fra mit hold også,
og det gjorde at vi sammenlagt kom på 2. pladsen. 
En rigtig god weekend med godt kammeratskab og god golf.”
                               Hilsen Signe

JDT datoer:
Benniksgaard 16. april
Svendborg 22. maj
Ribe 29. maj
Eventyr  18. juni
Toftlund 6. august
Breinholtgård 4. september

Oliver: 
”Lige lidt om Super Cup’en. De 5 distrikter, Fyn er distrikt 3, mødes 
i uge 42, som er efterårsferien, og spiller i en Ryder Cup lignen-
de turnering mod hinanden. For at deltage skal man via JDT 
matcherne have kvalificeret sig blandt de 8 bedste.
Super Cup’en er opdelt i U22, U19, U16 og U 14. Jeg deltog selv i 
U 16. Dem der havde kvalificeret sig fra distrikt 3 mødtes den 20. 
september i Vejen Golfklub, hvor vi gennemgik de forskellige reg-
ler i hulspil. Vi spillede selvfølgelig også banen. Det var godt lige 
at mødes inden selve Super Cup`en, så man fik lige lært de andre 
at kende.
 
I forbindelse med selve Super Cup’en, mødtes vi alle i Vejen Idræts-
center om søndagen den 11. oktober, hvor vi blev indkvarteret, 
og hvor holdene til mandagens fourball blev sammensat. Vi fik 
selv lov til at vælge hold. Min makker blev Magnus Hallundbæk 
fra Odense Golfklub. Jeg boede også på værelse med Magnus og 
to andre fra samme distrikt. Det var rigtig hyggeligt og med me-
get larm på værelset.
Om mandagen spillede vi som sagt fourball. Matchen blev 
spillet i Vejen Golfklub. Magnus og jeg kom derfra med en delt 
match. Mandag aften hyggede vi og spillede fodbold i idræts-
centeret. Vi kom desværre lidt for sent i seng, hvilket kunne ses 
på mit og Magnus` spil om tirsdagen, hvor vi spillede foursome i 
Royal Oak. Vi tabte desværre 2-0. Tirsdag aften stod igen på hyg-
ge. Onsdagen var sidste dag, og dagen hvor det hele skulle af-
gøres i singlerne. Vi spillede i Kolding Golfklub. Jeg spillede mod 
en dreng fra Nordjylland. Han lå i HCP 11 og havde spillet godt 
de to andre dage. Jeg startede lidt nervøst, men gik fra første hul 
med en deler i 8 slag. Derefter begyndte mit spil at fungere og 
næsten alt lykkedes. Jeg vandt matchen 6 og 5 og tabte ikke et 
eneste hul. Sammenlagt blev vi kun nr. 4, men var meget tæt på 
både 2. og 3. pladsen. Efter singlerne var der fællesspisning og 
præmieoverrækkelse.
Til sidst vil jeg sige, at selv om det var i efterårsferien, var alle ba-
nerne sat flot op. Det var alt i alt en rigtig god tur med mange 
nye venner, god mad og rigeligt med hygge.”
                                             Venlig hilsen Oliver
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Tillykke til Natasja Meyersahm 
med det flotte Hole in One på Nord 6

Eventyrs seje Juniorhold, klar til 
en ny omgang ”Slaget om Odense” 

ODENSE GOLFKLUB

ODENSE EVENTYR GOLF

2015

2   15

SLAGET OM

ODENSE

Slaget om Odense
Første arrangement af vores egen version af Ryder Cup blev 
afholdt for første gang i dagene d. 5. – 7. juni 2015. 12 spillere 
fra hver klub dystede mod hinanden. De to første dage spilles 
der 6 foursomes og 6 fourballs hos os i Odense Eventyr Golf. 
Den sidste dag spilledes singlerne hos Odense Golfklub. Ar-
rangementet var en stor oplevelse for alle de juniorer, som 
deltog. Der var mødt over 100 mennesker op for at se åbnin-
gen af matchen, hvor Anker Boye holdt åbningstale og star-
tede juniorerne på Nord 1. 

Hole in One
Kildemoes havde udlovet et gavekort til Hole-in-One og sør-
me om ikke Natasja Meyersahm slog til på Nord 6, og sendte 
bolden direkte i hul. Det var utrolig flot, og en god måde at 
afgøre et hul på.

I forbindelse med turneringen havde vi lavet pointsponsor-
kort, hvor man kunne støtte juniorafdelingen med et antal 
kr. for hvert point vi fik mod Odense. Det gav over 5.000,- i 
juniorkassen, og det er vi meget glade for. 

Desværre måtte vi se os slået af holdet fra Odense Golfklub, 
men vi ser frem til revanche i år. 

I år spilles foursome og fourballs i Odense Golfklub den 3. 
og 4. juni og singlerne spilles hos os den 5. juni. Vi håber 
at se mange af klubbens medlemmer, som tilskuere til den 
spændende dyst. 

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.  
                                             Matchansvarlig: Hans Henrik Søllested
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AON
- Juniorholdturnering
AON-Juniorholdturnering er en landsdækkende hold-
turnering for juniorer.
Turneringen består af 8 rækker fordelt på alder og HCP.
Et hold består af 3-4 spillere, og holdene møder hinanden 
i dobbeltturnering (spiller mod hinanden både på ude- og 
hjemmebane) i puljer med ca. 4 hold i hver. Der spilles hul-
spil fra scratch.
Tilmeldingen er overstået

TREFOR Fyn Tour 2016
TREFOR Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske 
golfklubbers juniorafdelinger om en gennemgående 
turnering 
- primært rettet mod juniorer med et højere handicap.

TREFOR datoer: 
Eventyr 17. april
Midtfyns 21. maj
Blommenslyst 12. juni
Sct. Knuds 14. august – kl. 09.30
Langesø 21. august
Afslutning på HCA 11. september.

Husk tilmelding via hjemmesiden. Husk venligst at note-
re, hvilke datoer du IKKE kan deltage. Inden endelig til-
melding til hver match vil alle tilmeldte modtage en mail 
fra undertegnede – som en reminder for deltagelse.

TREFOR Fyn Tour har en lukket gruppe på Facebook, hvor 
du kan følge med i nyheder og resultater. Så send anmod-
ning om at blive medlem af gruppen og husk din tilmelding 
til årets Tour via hjemmesiden. 

Matchansvarlig: Anne-Dorthe Juel Karstensen  

Husk Facebook
og hjemmeside
for mere info.

Hilsen Juniorudvalget

Birdiepenge fra Malene
Klubbens Pro-spiller Malene Jørgensen har valgt at 
donere 25,- pr. birdie hun lavede i 2014 til Junior-
arbejdet i klubben. 

Det betød at hun den 12. september kunne aflevere en 
check på hele 4.500,-! 
                          Vi takker Malene mange gange for støtten!
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JUNIOR afdelingens kontaktpersoner:

Hans Henrik Søllested 

Tlf. 2254 5895 · hh@sollested.dk

Lene Thomsen

Tlf. 6613 7383 · let68@live.dk

Anne-Dorthe Juel Karstensen

Tlf. 4156 8570 · annedjk@gmail.com

Jesper Jensen

Tlf. 2028 7769 · tinajesjensen@gmail.com

Britt Rønne

Tlf. 2296 5311 · britt.roenne@mail.dk

Kim Didriksen

Tlf. 2094 1316 · winniekim@msn.com



I juniortræningen vil vi i år lægge
mere vægt på banetræning end tidligere. 
Planen er, at vi hver uge bruger én træning 
på banen, og at det skifter imellem 
træningsdagene. 
Så spiller vi tirsdag i første uge, er der spil onsdag i 
efterfølgende uge, og ugen efter igen bliver det så 
lørdag. Vi har valgt at lægge mere vægt på banetræ-
ning af flere årsager. Dels tror vi, at det kan virke moti-
verende for dem, der ellers aldrig kommer på banen. 
Samtidig giver det os trænere værdifuld viden om, 
hvad vi skal prioritere i træningen. Og så kan det ofte 
være rigtig god træning. 

Træningstider:
Tirsdag  16.30 – 18.00 Alle juniorer 
Onsdag 16.30 – 17.45 Den yngste juniorgruppe
 (født 2002 eller senere) 
Onsdag 17.45 – 19.00 Den ældste juniorgruppe
 (født 2001 eller tidligere) 
Onsdag 19.00 – 20.30 Bobler-træning 
Lørdag  11.00 – 12.30 Alle juniorer

Spirertræning
For jer der ikke kender til spirer-træning, så er det 
golftræning for de yngste (5 – 9 år). Har dine børn/
børnebørn ikke tålmodighed til at stå og putte eller 
slå bolde mere end 5 – 10 minutter af gangen? Så er 
de ligesom de fleste andre børn i den alder, og det er 
slet ikke nogen hindring. 

Vi laver relativt hurtige skift i træningen, og på den 
måde når vi en hel del forskelligt igennem i løbet af 
en time. 

Det handler i bund og grund om, at børnene har det 
sjovt, når de kommer til golf, og imens de har det 
sjovt, vil vi gerne udfordre deres motorik, koordina-
tion og fart. Så under selve træningen vil der blive lø-
bet, hoppet, kastet etc. I og med at det motoriske fun-
dament, der etableres i denne alder, betyder meget 
for udviklingen af golfmæssige færdigheder, så anser 
vi også gadedrengehop, underhåndskast og stafetter 
som golftræning på lige fod med at stå og slå bolde. 

Træning for golfspirerne: Lørdag 10.00 – 11.00

JUNIOR  afdelingen
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Formanden med 
DHIF´s diplom, 
som bekræfter at 
OEG er udnævnt 
til Handicap 
ressource-klub

Formanden for DHIF´s golf-udvalg 
Jens Alstrøm overrækker her DHIF´s 
diplom til formand Jess Heilbo

Handicap golf

Når vi spiller golf, har vi alle et handicap. 
Men for mange mennesker er et handicap 
meget mere end det.

Odense Eventyr Golf Klub blev i 2015 udnævnt til at være 
Handicap ressource-klub af DGU/Dansk Handicap-Idræts 
Forbund.

Et medlem indstillede i efteråret 2015 Odense Eventyr Golf til 
Odense Kommunes handicappris, og vi blev også nomineret 
sammen med to andre. Desværre tabte vi med et mulehår 
til Tidens Samling, som har etableret faciliteter for blinde og 
svagtseende.

Vi har i adskillige år skiltet med at være handicap-venlige 
hvad angår adgangs- og parkeringsforhold m.m, men frem-
over vil det også blive mere oplagt for handicappede at prøve 
kræfter med golf som idræt.

Både i 2014 og i 2015 har vi lagt bane til en af DGU/DHIF’s 
træningssamlinger, senest hvor DHIF kombinerede samlin-
gen med et hverve-arrangement.

Vi har kontakt til Hjerneskadecenteret og til handicaporga-
nisationerne i Odense, og Golfens Dag den 17. april vil blive 
målrettet mod handicappedes muligheder for at prøve golf.

Der vil blive en del aktivitet på driving-range, og de mere 
mobile vil have mulighed for at prøve et par huller på Pay & 
Play-banen.

Vi er så heldige at træner Rolf Pedersen har erfaring med træ-
ning af handicappede, og at han er bror til træneren af handi-
cap-landsholdet i golf, Jan Frej.

Det skulle være unødvendigt at tilføje at tilstedeværelsen af 
handicappede spillere på anlægget ikke vil komme til at på-
virke spilletempoet på hverken 9- eller 18-hullers sløjferne.
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Velkommen til alle ny-
begyndere og kaniner 
Vi spiller hver tirsdag fra kl. 15.30 – kl. 17.30
Formålet for Begynder- og Kaninudvalget er at hjælpe dig vi-
dere i dit spil – uanset om du lige er startet med at spille golf, 
eller om du er ”kanin” – d.v.s. har et handicap større end 36. 
Vi hjælper dig med at finde den rette teknik, med at forstå og 
bruge reglerne, hjælper dig med din opførsel på banen – kort 
sagt give såvel nye som mindre golf-erfarne medlemmer et 
glidende forløb fra begynder til handicapspiller.

Hvornår er jeg begynder eller kanin?
Når du lige er blevet medlem af klubben og endnu ikke har 
fået dit handicap/DGU-kort, så er du ”begynder”. Når du så 
får dit DGU kort og starter med handicap 72, så overgår du til 
betegnelsen ”kanin”, hvilket du er, indtil du når handicap 36. 
Herefter er du handicap-spiller. 

Når jeg er begynder, kan jeg så spille på banen?
Ja, det kan du - blot ikke på 9- eller 18-hullers banen, men 
du kan spille fra dag 1 på Pay & Play-banen eller Par-3 banen.

Sådan kommer du i gang
I Begynder- og kaninafdelingen lærer du at begå dig på en 
golfbane. Du kan deltage i gratis træning og låne udstyr de 
første 2 måneder. Som begynder starter du med at spille på 
Pay & Play-banens 9-huller med en markør. Efterhånden som 
du forbedrer dine resultater og når ned til et handicap på 54, 
og har deltaget i regelmøde og bestået en regelprøve på net-
tet, så kan du spille på 9-hulsbanen og deltage i kaninturne-
ringer. 
Kaninturneringerne spilles hver tirsdag, hvor man spiller på 
bestemte tidspunkter sammen med andre ligestillede og en 
handicapspiller. Handicapspilleren fortæller om regler og eti-
kette på banen. 
Du kan også få tilknyttet en mentor, som hjælper dig igen-
nem forløbet. Gennem sæsonen arrangeres kaninmatcher 
mod andre klubber, som man kan deltage i, når handicap 54 
er opnået.
 

Status over sæson 2015
Kanin- & Begynderudvalget kan konstatere, at det har været 
en rigtig god sæson. Der har i gennemsnit været 25 kaninspil-
lere om tirsdagene. Der har aldrig været mangel på handicap-
spillere til at hjælpe med spil, regler og etikette. 
Udvalget takker hermed hjælperne for deres indsats og tro-
fasthed.
Hvad angår begyndere var deltagerantallet også meget til-
fredsstillende, ligesom engagementet var stort. Spillerne kva-
lificerede sig hurtigt til at gå videre og blive ”forfremmet” til 
kaninspillere.
Ved vore serieafslutninger har der også været stor tilslutning, 
ca. 50 personer pr. gang.  Vi kan konstatere stor interesse for 
disse arrangementer og vi ser frem til sæson 2016.
  På udvalgets vegne   Per Nygaard

Sæsonstart tirsdag den 5. april
Husk tilmelding på listen i receptionen

Matchfee pr. gang kr. 10,- 

Handicap-spillere betaler ikke matchfee

BEGYNDER  Udvalget
og Kanin

Tirsdagsmatcher 
for begyndere på 
Pay & Play-banen:

Tirsdagsmatcher
for kaniner:

Superkaniner
”12-spillers-
turneringer”:

Per Nygaard 
6615 0301 / 3060 8510
pny@glenten.dk

Conny Ørum 
2259 5811
a.c.oerum@gmail.com

Britta Trelle
2337 8105
b.trelle@gmail.com

Uffe Hafstrøm
2346 8150
uffe@galnet.dk
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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 !

”175 seniorer har spillet over 3.000 runder”
ER DET IKKE FANTASTISK.

Som I alle nu har konstateret, er vi langt inde i 2016. Vejret har ikke 
rigtigt været med os, men der har kun været en enkelt aflysning af 
18-hullers spillerne. 9-hullers har været meget stabile.

Men nok om det. Nu et lille tilbageblik på det forgangne år. 
Som sædvanligt startede vi den første mandag i januar. Hele 65 
spillere var friske efter en lille jule- og nytårspause. Det var flot, og 
den fine opbakning fortsatte mandag efter mandag. 

Som i 2014 var de fleste dage med godt vejr, og vi spillede ganske 
få gange på vintergreens.
Første afslutning med præmieoverrækkelse foregik den 30. marts 
med 70 tilmeldte. Selv om der ikke i år blev lavet ”Hole in One”, gik 
det ganske godt.

Så var foråret på vej og april, maj og juni gik med fremragende 
fremmøde hver gang.
Der var dog et lille afbræk for 25 golfere, der tog på en tur 
til ”Benniksgaard Golf og Hotel”.  En tredages tur 
med to overnatninger.

Mandagsklubbeninfo
fra “Klub i Klubben”           

Mandagsklub udvalget:

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

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

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

Anker Poulsen
mobil: 5238 4574
logstrup@dsa-net.dk

2015 - Året med store rekorder



Mandagsklubben

Starten foregik om mandagen på ”Brundtland-banen”. 
Derefter indlogering på ”Benniksgaard” i flotte lejligheder.
Efterfølgende middag med en speciel form for vin, nemlig den 
de kalder ”ad libitum” og humøret var godt.

Næste aften var lidt roligere. Dagen havde budt på elendigt 
vejr og ikke alle gennemførte de 18 huller.

Sommeren var nu begyndt, og med et lille afbræk i ”Eventyr 
Ugen” foregik det som sædvanligt.

Afslutning den 28. september med 96 deltagere.

Efterårsturen gik til ”Blommenslyst” med 60 deltagere, der ef-
terfølgende hyggede sig med præmieoverrækkelse og lidt 
godt til ganen i ”Hønsehuset”.

Så var efteråret på vej og vi startede med 87 deltagere den 5. 
oktober. Ja, tiden gik og den 14. december var vi klar til julefro-
kost med 105 deltagere, som var ”NY REKORD”.

65

Som tidligere år skulle pokalerne til vinderne af 
”Order of Merit” uddeles og vinderne blev:
9   huller: 
Vinder blev Kurt Andersen 1205 points
Runner-up  Finn Schønberg 1090 points    
18 huller: 
Vinder blev Peder Clemmensen 1232 points
Runner-up Eddie Bugge 1140 points
Hjerteligt til lykke til vinderne!

Til slut lidt om kommende arrangementer i 2016

Kvartalsafslutninger:
21. marts, 13. juni, 26. september og 12. december.

Forårsturen går til Barløseborg Golfklub og datoen er 
tirsdag den 31. maj.

Efterårsturen bliver den 22. og 23 august og nærmere 
herom følger

Har I spørgsmål: Se opslagstavlen eller ring til en af 
undertegnede.

Som tidligere nævnt har vi haft, synes vi, et ”fantastisk” år med 
nye medlemmer og nye rekorder. Lad os slå dem i 2016.  

Vi siger tak for 2015 til jer alle og ikke mindst til vore sponsorer 
med ønsket om et godt 2016.
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 nogle helt grundlæggende informationer 
om regler for deltagelse, se matchprogram samt en oversigt 
over vores sponsorer. 

Du kan også finde Onsdagsdamerne på en lukket gruppe på 
facebook. Søg efter Onsdagsdamerne - Odense Eventyr Golf 
og bed om medlemskab af gruppen. Her opfordrer vi alle da-
merne til at skrive om stort og småt. Så kig ind så tit som mu-
ligt - og vær selv med ved at komme med indlæg, sende bil-
leder og lign. som kan have andre onsdagsdamers interesse. 

Alle væsentlige informationer fra damebestyrelsen hænges 
også op på opslagstavlen for at tilgodese de onsdagsdamer, 
som ikke ønsker at benytte facebook.

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

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

20. maj Lady Fyn – invitation og tilmeldingsliste
 hænges op ca. 3 uger før

21. maj Dameudflugt – se separat opslag

  1. juni   Pink Cup – se separat opslag

22. juni  1. serieafslutning og fællesspisning

7. sept. Generalforsamling

30. sept. Afslutningsmatch, 2. serieafslutning 
 Kåring af årets golfer og vinderen af hulspils-
 turneringen

Desuden håber vi at sidste års store succes 
KUGLER & BULER bliver gentaget i år. 

Velkommen til en ny
spændende sæson 
med OnsdagsdamerneOnsdagsdamerne er for alle damespillere, som er 

medlem af Odense Eventyr 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

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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Velkommen til en ny
spændende sæson 
med Onsdagsdamerne

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 lægge kr. 
550,- i en kuvert mærket navn og medlemsnummer, og afleve-
re den i Onsdagsdamernes postkasse på den første spilledag. 
Der kan også laves en bankoverførsel. Læs mere i Onsdags- 
damernes 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.
Til gengæld betyder en samlet betaling, at man kommer gratis 
med til afslutningsmatchen. Ellers koster deltagelse i afslut-
ningsmatchen og afslutningsfesten kr. 300,-.

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 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. 
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Husk at bruge de vundne gavekort – eller giv dem væk, hvis 
du ikke lige får dem brugt.

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

Kitt og Mille deltog i
Pink Cup finalen

 Årets Golfer 2015
Bettina Lauridsen

Glade deltagere i
Kugler & Buler

Snart er de skønne
sommeraftener på

terassen tilbage
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Torsdagsherrerneinfo
fra “Klub i Klubben”           

Udvalget:

Søren R.
Nielsen

5139 4909

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.  Matchfee skal betales forud ! og kan kun 
betales via Mobile Pay, Swipp, bankoverførsel eller ved køb af sæsonkort.

Det er forbudt at skrive sig på startlisten efter spil. Straks efter endt match lægges score-
kort i torsdasgsherrernes postkasse.  Husk også scorekort ved ”No return”.

Sæsonen 2016
Den Grønne Jakke
En af traditionerne der går helt tilbage til klubbens start, har 
været at vi spiller om ”Den Grønne Jakke”. Proportionerne har 
gennem tiderne ændret sig, herunder point tildeling, opde-
ling i rækker m.v. Alt sammen tiltag, der skulle sørge for, at vi 
fik den mest værdige vinder hvert år. For at bidrage yderligere 
til dette, forsøger vi i sæsonen 2016, at arbejde på mulighed 
for at få fratrukket de 3 dårligste resultater igennem sæsonen, 
et tiltag der vil blive indført, hvis det skulle vise sig, at det kan 
håndteres automatisk i Golfbox. 
Desuden vil der i sæsonen 2016 også blive arbejdet på at æn-
dre præmierne til vinderen af den ”Den Grønne Jakke”. Blandt 
andet kigger vi på mulighederne for, om vi kan få lavet en 
slags varigt bevis på titlen, vinder af ”Den Grønne Jakke”. 

Traditioner
På reolen på mit kontor står en gul mappe, 

hvor der på ryggen står: ”Odense Eventyr Golf 
Klub – Torsdagsherrerne”. Denne mappe fik jeg for snart mange 
år siden, da jeg kom ind i bestyrelsen for Torsdagsherrerne. 
Mappen indeholder referater, breve og regnskaber, der går tilba-
ge til 1994, og giver et indblik i, hvordan vores lille ”klub i klub-
ben”, har udviklet sig gennem alle årerne. 
En gennemgang af disse referater og breve viser dog tydligt, at 
Torsdagsherrerne er en traditionsrig klub, hvor ændringerne er 
foretaget nænsomt. Spilleformen, afslutningsfesten, ja selv de 
evigt tilbagevendende beklagelser angående langsomt spil og 
dårligt udfyldte scorekort, har været en del af traditionerne i vo-
res lille klub. 

Nu er det jo ikke sådan, at bare fordi det er en tradition, så er det 
en god tradition. Derfor er der også gennem tiden kommet nye 
ideer og justeringer, men det er sket på en nænsom måde, så vi 
har justeret små ting hvert år, forhåbentlig til glæde for de fleste 
af vores medlemmer, og den tradition vil vi også tage med ind i 
den nye sæson 2016.

Den Grønne Jakke 2015 
blev vundet af
Per Steffensen.

Desværre har vi (red.) ikke 
et foto af Per med den 
grønne jakke. Vi håber 

derfor at læserne kan 
lade fantasien komme 

Per tilgode, med dette 
redigerede foto-

materiale.
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Torsdsagsherrerne
info

fra “Klub i Klubben”           

Sponsorer 2015
Tusind tak til vores trofaste sponsorer:

En sikker forbindelse

Køb
Salg
Bytte

Se �ere biler i gården 

Kunde Parkering

Slut med kontanter
I sæsonen 2016 vil det ikke være muligt at betale match fee 
med kontanter, men derimod kun ved hjælp af Mobile Pay, 
Swipp, bankoverførsel eller ved køb af sæsonkort. 
Baggrunden for dette brud med traditionerne skal ses i lyset 
af, at de fleste har mulighed for ovenstående betalingsfor-
mer. Det tidskrævende arbejde med at håndtere kontanter, 
samt at flere og flere bankfilialer ikke har mulighed for indle-
vering af mønter. 

Sponsorer
Også i sæsonen 2015 var vi begunstiget af mange gode spon-
sorer. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til jer alle, 
for uden jeres hjælp, ville vores arbejde være umuligt. 
Vel mødt til sæsonen 2016
  På torsdagsherrernes vegne
  Søren R. Nielsen

Sæsonforløb
Torsdagsherrerne har sæsonstart den 14. april 2016, men i 
lighed med tidligere år, tyvstarter vi sæsonen med en regel-
match den 7. april 2016, der er åben for alle klubbens med-
lemmer. I sæsonen 2016 vil der blive afholdt 24 matcher, og 
der vil i år kun blive spillet fra teested 64 og 59. Derudover vil 
der blive indlagt en partnermatch i Serie 2, 3 og 4.

Eclectic match
I den nye sæson vil vi også forsøge at lave en Eclectic match. 
I denne matchform noteres det bedste resultat på hvert hul, 
som spilleren har opnået i nogen af runderne, og udgør til-
sammen spillerens 18-hullers Eclectic resultat. 

Afslutningsmatch
Afslutningsmatch/-fest bliver i år den 7. oktober 2016, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen for denne traditionsrige 
match, hvor vi også fejrer årets vinder af den ”Den Grønne 
Jakke”, en titel der i 2015 tilfaldt Per Steffensen.

På tur med torsdagsherrerne
Tendensen med flere deltagere på vores traditionsrige ture, 
fortsatte også i sidste sæson, hvor turen gik til Hedensted 
Golf Klub. Årets tur bliver den 28. maj 2016. Det er endnu ikke 
fastlagt, hvilken klub vi skal besøge i år, men vi forventer at 
holde fast i konceptet med en klub, der ligger inden for rime-
lig afstand, ligesom vi vil forsøge at holde prisen på samme 
lave niveau som tidligere år. 

Sæsonstart
Torsdag d. 14. april

59



Fyns Planteservice A/SHvis der skal anvendes pantonefarve anvend da 186 C

Restaurant

AUTOHUSET
VESTERGAARD

.
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Tak til vore mange sponsorer :



tættere på

Åløkken
Åløkke Alle 19 · Odense C
Tlf. 6614 9143

Freelance tegner & multigrafiker  Birger Bromann / BB Grafisk

En sikker forbindelse

61 66 22 12

210 x 158 mm 

Redaktionen tager forbehold for at listen med sponsorer 
er opdateret og at viste logos er korrekte.
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Tak til vore mange sponsorer :

Turneringssponsorer og 
sponsorer for de forskellige 
udvalg bliver præsenteret 
på www.eventyrgolf.dk
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Jess Heilbo
Formand

Hans Henrik Søllested

Finn Lorenzen
Næstformand

Lars Elbrønd

Niels Hunniche

Kenneth Jørgensen
Kasserer

Steen Knudsen Jan Moosmand

Odense Eventyr Golfs bestyrelse

Samarbejds-
udvalget

Samarbejds-
udvalget

Samarbejds-
udvalget

Samarbejds-
udvalget

Bogholderi,
regnskab og

budget

Koordinering
af bane-

reservationer

Turnerings-
og match-
udvalget

Elite-
udvalget

Forretnings-
udvalget

Forretnings-
udvalget

Forretnings-
udvalget

Klubhus-
udvalget

Bane-
udvalget

Sponsor-
koordinering

Diciplinær-
udvalget

Klubber
i klubben

Eventyr-
Ugen

Regions-
golf

Erhvervs-
klubben

PR og Medie-
udvalget

Vedtægter

Medlemsforhold Regel-
udvalget

Handicap-
udvalget

Diciplinær-
udvalget

Vedtægter

Begynder- og
kaninudvalget

Jura,
herunder

vedtægter og
lejeaftale

Junior-
udvalget

Regel-
udvalget

Hans Henrik
Søllested

Lars
Elbrønd

Steen
Knudsen

Niels
Hunniche

Jan
Moosmand

Formand
Jess

Heilbo

Næstformand
Finn

Lorenzen

Kasserer
Kenneth

Jørgensen

Organisationsplan / Bestyrelse · Odense Eventyr Golf
Honorær sekretær
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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
Lars Elbrønd 3114 5602
   larsoggurli@dsa-net.dk
Steen Knudsen 4035 1960
 sbgknudsen@gmail.com
Hans Henrik Søllested 2254 5895
  hh@sollested.dk
Niels Hunniche 6146 6964
  niels@hunniche.dk
Honorær sekretær
Jan Moosmand 2026 8184
  moses@moosmand.dk

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

Finn Schønberg 6614 2658
   hafischoenberg@gmail.com

  Afbud  turneringer
Se kontaktoplysning på Golfbox !

  Onsdagsdamerne
Formand
Kirsten Ahlmann 4014 4150
 ka@fynskemedier.dk

  Torsdagsherrerne
Formand
Søren Nielsen 5139 4909
  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

  Sekretariat
Sekretariatsmedarbejder
Charlotte Reismer 6565 2024
 chre@oegc.dk

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

  Restauranten
Restauratør
Lars Knudsen  6565 2010
 4047 0349
 skovbakken-restaurant@gmail.com

  Greenkeeper
Chefgreenkeeper
Bendy Sørensen 2049 0336
  beso@oegc.dk

Kontaktliste:

  Turneringsudvalget
Formand
Steen Knudsen 4035 1960
 sbgknudsen@gmail.dk

Odense Eventyr Golf  ·  Falen 227  ·  5250 Odense SV  ·  info@oegc.dk  ·  www.eventyrgolf.dk
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Lidt om dette Årsmagasin:
Odense Eventyr Golf Årsmagasin udkommer en gang 
årligt  i 1.800 eksemplar og husstandsomdeles til alle 
vore medlemmer.   

Næste nr. udkommer ca 1. april 2017
Deadline for annoncebookning og 
artikler : 14. februar 2017

Fotos !
Husk at gemme dine bedste billeder
fra Eventyr Golf 2016, eller fra en tur
med et par Eventyrere...
Vi præmierer de 2 bedste fotos
med hver 3 flasker god rødvin
og viser dem i Årsmagasinet 2017. 

Dit foto bedes sendt til vores 
sekretariat på mail:
soem@oegc.dk

Du må også meget gerne skrive et par linier om,
hvor og hvornår dit bedste billede blev til...
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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.

Nordfjeld A/S • Blangstedgårdsvej 3-5 • DK-5220 Odense SØ • Tlf. 6615 2500 • www.nordfjeld.dk • info@nordfjeld.dk

LEVERING I HELE DANMARK
VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDGÅEDE VARER


