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Medens frostsneen breder sig over 
Odense er jeg ved at have samling på 
materialet til dette det 3. Årsmagasin i 
Odense Golfklub. Ideen blev oprindeligt 
født som følge af, at det ikke længere var 
rentabelt endsige interessant, at udgive 
et klubblad 4 gange om året.

På den anden side er der stadig selv  i 
disse internet tider interesse i at have et 
fysisk blad i hånden, og da der heldigvis 
er mange der gerne vil bidrage, er det 
også muligt i 2016 at udgive et magasin 
der i tekst og billeder beretter om de 
mange spændende aktiviteter i vores 
gamle klub.

I dansk golf diskuteres det intensivt hvor 
nye medlemmer skal komme fra. Dette 
sker på baggrund af at medlemstallet i 
DGU kun lige netop kan fastholdes på 
trods af at mange klubber i dag tilbyder 
et bredt sortiment af medlemsskaber. 

Fra redaktøren
Hos os har vi haft stor succes med at til-
byde et særligt medlemskab til studeren-
de, men har ellers holdt fast i de mere 
traditionelle fuldtids medlemsskaber.

Jeg synes der er mange spændende og 
gode historier i dette nummer af maga-
sinet, men glæder mig nok mest over 
den store og sprudlende aktivitet der 
findes i junior afdelingen. Der er ingen 
tvivl om at der her skabes forudsætnin-
gerne for at vi også i Odense Golfklub 

fremover kan fastholde en passende stor 
og engageret medlemsskare.

Med tak til de mange bidragsydere 
ønsker jeg jer alle god fornøjelse med 
magasinet, og minder igen om at I alle 
gerne allerede nu må tænke på indlæg 
til næste års udgave af Odense Golfklubs 
Årsmagasin.

På gensyn på banen 
Mogens Hüttel
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Odense Golfklubs bestyrelse arbej-
der med de mange opgaver ud fra det 
mandat generalforsamlingen tilsigter, 
i samarbejde med Odense Golfklubs 
personale.

Den daglige drift i Odense Golfklub er 
personalets opgave, hvor bestyrelsen 
træffer de overordnede økonomiske og 
visionære beslutninger.

Til at klarlægge behov, ønsker og 
forventninger til Odense Golfklub, er 
Golfspilleren i Centrum, der er udbudt 
af Dansk Golf Union, et af de redskaber 
som Odense Golfklubs bestyrelse og 
personale henter inspiration og viden 
gennem. 

Investeringen i Golfspilleren i Centrum 
er en gevinst og viser et meget positivt 
resultat der kan handles ud fra, da det 
indeholder besvarelser fra både gæster 
og medlemmer i Odense Golfklub. 
De samlede resultater viser en positiv 
tilgang til Odense Golfklub.

Stemningen i Odense Golfklub er har-
monisk og der gives plads til både store 
og små – nye og værende medlemmer. 
Med de mange muligheder Odense 
Golfklub tilbyder, kan alle nyde både 
de attraktive træningsområder, moti-
onslokale, golfshop og restaurant. Der 
er således muligheder for at både det 
yngste medlem til veteran medlemmet 
og gæster, kan hygge sig. 

De mange aktiviteter i Odense Golfklub, 
der understøttes af frivillighed, gør det 
muligt at sikre rigtig mange aktiviteter 
på højt niveau.

Året 2016 er der fokus på ny forpagter 
i Odense Golfklubs restaurant, hvor 
der tilsigtes at så mange forventninger 
og behov blandt gæster i restauranten 
fremover tilgodeses. 

Odense Golfklub
– en medlemsejet golfklub

Odense Golfklubs baneanlæg er også 
i 2016 prioriteret højt og i fokus, med 
udgangspunkt i at med rettidig omhu at 
sikre spilbarhed, vedligehold og fornyel-
se med baggrund i økonomi.  Der er fo-
kus på det værdiskabende, hvor Odense 
Golfklub går en spændende tid i møde 
med og er åben for nye og spændende 
muligheder til en positiv udvikling.

Her i Årsmagasinet er der rig mulighed 
for at få et indblik i de mange aktiviteter 
der foregår.

Alle er velkommen i Odense Golfklub – 
tiden du ikke spilder!

God læselyst

Tina Maria Lund Kristensen

Formand Odense Golfklub

I Odense Golfklub giver et medlemskab indflydelse, der kan udmøntes på den årlige 
generalforsamling.
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Bagskabe på 1. sal!!!!

Og hvorfor det? Fordi Odense Golfklub i 
efteråret 2014 besluttede, at på baggrund 
af en reel venteliste på 72 medlemmer – 
medlemmer som ikke havde et bagskab, 
og ikke blot ønskede at bytte det skab 
man havde i enten bagrumskælder eller 
-lade – besluttede bestyrelsen, at søge 
en løsning derpå og budgetterede derfor 
med omkostningen i 2015.

Flere mulige placeringer og løsnings-

modeller kom i spil, men valget faldt på 
1. salen i bagrumsladen, hvor de første 
ideer for adgang hertil, var en udvendig 
rampe ved terrassen.

Da diverse håndværkere – smed, elek-
triker, tømrer og leverandør af skabe 
-  havde været på besøg og givet deres 
bud på opgaven, endte projektet herefter 
op i etablering af en elevator, lægning af 
gennemgående trægulv på hele 1. salen, 

ovenlys med sensorer og montering af 
66 skabe i størrelsen 80x80x120, tillige 
med 10 elvogns pladser.

Bagrummene blev taget i brug onsdag 
den 29. april 2015.

Alt er nu udlejet til medlemmerne og 
flere er allerede nu på ny venteliste til 
disse gode faciliteter!

Af Hans Henrik Burkal
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Begynderudvalget

Da golfåret 2015 var helt nyt, var begyn-
derudvalget det også, men vi gik - alle 
6 – til opgaven med friskt mod.

Foråret var vådt, koldt og ikke særlig 
”golfvenligt”.  Det kunne også ses på an-
tallet af deltagere til tirsdagsmatcherne, 
som vi har haft 24 almindelige af.  Først 
omkring juni steg antallet af spillere, og 
det lå derefter på mellem 25 og 40 resten 
af sæsonen.  Det er rigtig fint, og jeg 
håber, I alle har haft nogle gode runder.

Foruden de almindelige tirsdagsmat-
cher, har der været afviklet bl.a. shortga-
me.  Her var der desværre ikke tilmeldt 
så mange.  Det er lidt ærgerligt, for her 
får man virkelig mulighed for at afprøve 
sit korte spil, som er så vigtigt.  Er man 
god til det korte spil, kan man hente 
mange point på en runde.  Jeg kan kun 
opfordre til at deltage til næste år.  

Der har også været afviklet en slags-
spilsmatch. Her var der rigtig mange 
deltagere.  Det kan godt være en stor 
udfordring for en ny golfspiller, da man 

skal blive ved, indtil bolden er i hul 
uanset hvor mange slag, man kommer 
til at bruge, men det er også ”sundt” 
at prøve en anden spilleform.  Jeg har 
opdaget, at jo bedre golfspiller, jeg er 
blevet, jo sjovere er det at spille slagspil 
– så fortvivl ikke.

Midt i juni holdt vi den årlige som-
mer-kanin/handicapmatch.  24 friske 
spillere mødte op kl. 7.15, så de var klar 
til at slå ud kl. 8.  Der blev spillet Texas 
Scramble på Holluf Park, og for nogle 
var det første gang, de prøvede den store 
bane.  Efter en god match spiste vi alle 
dejlig mad, og der var præmieover-
rækkelse med meget fine præmier fra 
Midtfyns Bryghus.  Stor tak til Eddie.

I løbet af sæsonen har vi holdt 4 må-
nedsafslutninger.  De holdes hver den 
sidste tirsdag i måneden, dog ikke i juli 
p.g.a. sommerferien og i september, da 
årsafslutningen ligger først i oktober.  Til 
månedsafslutningerne mødes vi til spis-
ning, og ved hver af dem har der været 
et indlæg.  I april fortalte vores dygtige 

trænere, Morten og Johan, om den 
effektive træning.  Judith Jæger og Niels 
Henrik Cappelen kikkede ind til afslut-
ningen i maj og fortalte om henholdsvis. 
onsdagsdamerne og torsdagsherrerne.  
Fysioterapeut Peter Kromann, Benefit, 
Stenhuggervej 34, der er specialist i at 
træne og behandle golfspillere, var med 
i juni, og i august havde vi besøg af Tina 
Maria, som er formand for Odense 
Golfklub.  Hun fortalte om klubben og 
hvilke visioner, bestyrelsen har for den.  
Tak til dem alle.

Ved månedsafslutningerne uddeles der 
præmier til de to bedste kanin – og 
handicapspillere fra tirsdagsmatcherne 
i løbet af måneden.  1’erne får et glas, og 
2’erne får bolde.
Den tirsdag, hvor der er månedsafslut-
ning, er der præmier til de 3 bedste 
kanin – og handicapspillere.   

Vi har været heldige at finde sponsorer 
til månedsafslutningerne, sommermat-
chen og afslutningsmatchen, og de får 
alle her en stor tak.

Af Vivi Pedersen

Birgit Diabelez – årets handicapspiller Linda Bach – årets kanin
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De er:

Midtfyns Bryghus

Fysioterapeut  
Peter Kromann, Benefit

Ovethi dæk, Gelsted

ProShoppen  
v/Lars Rosener

Restaurant  
v/Lars Wollesen

Clausen Ure og Briller

Holst Sko A/S

Malerfirmaet  
Knold og Thienesen  
v/Torben Thienesen

Forlaget Meloni

Nykredit

Sidste match i sæsonen er årsafslutnin-
gen, som i år var den 4. oktober.  Her 
mødte 38 spillere igen tidligt om morge-
nen, og de spillede foursome på Holluf 
Park.  Holdene blev forsøgt sammensat 
af en kaninspiller og en handicapspiller 
– (det afhænger af tilmeldingerne) – så 
det ikke bliver for stor en udfordring for 
kaninspillerne ”med” den store bane. 
Vejret var dejligt, og efter en god match 
var der spisning og uddeling af præmier.

Ved årsafslutningen kåres årets kanin 
og årets handicapspiller.  Det er en van-
drepokal, der gives til den kanin og den 
handicapspiller, der med sin væremåde 
og sin imødekommenhed gør det til en 
god oplevelse at være kanin i klubben.  
Foruden pokalen får man også, til eje, et 
glas med bolde.
Dette års kanin er Linda Bach, og Birgit 
Diabelez er årets handicapspiller.

Udover tirsdagsmatcherne har begyn-
derne også mulighed for at spille med i 
6 – 12 kaniner og superkaniner.

I 6 – 12 kaniner kan alle begyndere være 
med.  Her møder mindst 6 men helst op 
til 12 spillere kaniner fra andre klubber 
enten hjemme på vores Pilebane eller på 
baner blandt de klubber, der er med, og 
man spiller stableford ligesom i tirsdags-
matcherne.  

Superkanin kan man spille, når man 
har mellem 33 og 42 i handicap.  Ved 
hver match spilles der 2 damesingler, 2 
herresingler og en mixed foursome, og 
her spiller man hulspil.

Jeg vil gerne opfordre alle kaninspillere 
til at melde sig til de to turneringer.  
Man kommer rundt og prøver andre 
baner, man møder andre spillere, og 
man får mulighed for at vise vores flotte, 
dejlige baner til andre golfspillere.

Som noget nyt i år har alle klubbens 
spillere med handicap 37 eller derover 
kunnet deltage i 
KLUB 37.  Det foregår som regel søndag 
formiddag.  Først får man instruktion af 
en af trænerne i et slag, f.eks. chip, pitch, 
bunkerslag m.m., derefter inddeles man 

i hold og går ud og spiller Texas Scram-
ble på Pilebanen.  Efter runden er der 
præmier til de dygtigste.  Det har været 
en stor succes. 
KLUB 37 har bl.a. også det formål, at 
man møder andre spillere, som man kan 
aftale at spille nogle runder med i løbet 
af sæsonen. Jeg håber, mange vil benytte 
sig af muligheden i 2016. (Se yderligere 
omtale side 39).

Vi i begynderudvalget vil gerne sige en 
stor tak til alle tirsdagsvagterne, til alle 
de, der har gået baneprøver i løbet af sæ-
sonen, og til regelunderviserne.
 Til sidst vil jeg gerne sige tak til Kirsten, 
Joan, Hanne, Bendt og Anders for godt 
samarbejde i begynderudvalget.  Vi er 
alle med næste år igen, og jeg håber, vi 
får en god sæson 2016.  
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Café møde i Odense Golfklub
1. december 2015

Der er et gammelt ordsprog, der siger, at 
hvis man gør noget mere end 3 gange, ja 
så er det tæt på, at det bliver en traditi-
on.

Cafémødet for medlemmerne den 
1.december, var det 4. i rækken af 
Cafémøder, som bestyrelsen i Odense 
Golfklub, startede for små 4 år siden, for 
at mødes med klubbens medlemmer på 
en uformel måde, for at drøfte aktuelle 
emner, samt en måde hvorpå bestyrel-
sen kunne sige tak for i år og byde på 
lidt julestemning.

Så nu er det vist en tradition.
I år var der mødt ca. 75 af klubbens 
medlemmer op - der skulle bookes via 
Golfboks, således at bestyrelsen havde 
lidt en fornemmelse af hvor mange 
der ville møde op, så logistik etc. var i 
orden.

I år havde bestyrelsen valgt at tage 3 
aktuelle emner op på Cafémødet, så 
kunne medlemmerne forberede sig 
inden mødet.

Emnerne var: Golfspilleren i Centrum 
v/Mogens Hüttel, Regionsgolf v/Vibeke 
Bechtold og ny Restauratør/Forpagter af 
Odense Golfklubs restaurant v/Lars Rex

Der var sikkert mange af klubbens 
medlemmer, der havde ønsket, at vi også 
havde sat den eventuelle upgradering af 
klubbens anlæg på dagsordenen - men 
vi i bestyrelsen, føler ikke, at vi er der 
endnu i planlægnings forløbet , til at 
vi kunne drøfte dette på en god positiv 
måde og svare på alle de spørgsmål, der 
sikkert allerede er. Men vi vil afholde et 
møde med klubbens medlemmer, når vi 
er klar til det.

Vi havde lagt materiale ud på bordene, 
således at medlemmerne kunne læse 
lidt om alle de oplysninger vi får via 
Golfspilleren i Centrum, samt et stillings 
opslag til en forpagter, til Klubbens 
restaurant.

Efter en kort velkomst af klubbens for-
mand Tina Maria Lund, havde Mogens, 

Vibeke og Lars, hver deres indlæg, hvor 
det var muligt at stille korte spørgsmål.

Herefter var det op til medlemmerne 
ved bordene, at summe over det der var 
blevet præsenteret, samt nyde lidt god 
julestemning med Gløgg, æbleskiver og 
lidt god julemusik af en klubbens green-
keepere Thomas…..

Til sidst, åbnede Tina Maria Lund op 
for, at der kunne stilles spørgsmål til 
de 3 emner og vi i bestyrelsen fik nogle 
gode input med, som der skal arbejdes 
videre med, enten på bestyrelsesmøder 
eller sendes videre til de forskellige 
udvalg.

Jeg har taget et par emnerne med her:

- Er tiden inde til at gøre klubhuset 
mere hyggeligt, nu da vi også skal 
have ny forpagter til restauranten.

- Kan vi få en kloning af Lars Wollesen 
som ny forpagter

- Det virker til, at Gofspilleren i Cen-
trum er et godt værktøj, mere info til 
klubbens medlemmer herfra

- Regionsgolf - hvorfor kan man ikke 
gå ud i 4 bolde i stedet for 2 - afvist 
på årsmødet

- Banen skal være et af pkt. til det 
årlige Cafémøde

- For et par år siden, blev der fremført 
kritik af græs på Fairways og det må 
bestyrelsen jo havde lyttet til, for nu 
er det fine Fairways vi har

- På tirsdage, så vis hensyn til Kani-
nerne på Pilebanen, kom gerne ind i 
klubhuset og spørg, om der er plads 
på Pilebanen, inden I går ud for at 
spille

Bestyrelsen er glad for dette årlige tilba-
gevendende Cafémøde og vil håber, at 
der ville komme flere medlemmer, til en 
god dialog på en uformel måde og til at 
hygge med andre klubbens medlemmer.

Vi ses igen på næste Café til december 
2016.

Af Lars Rex
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Årets hole in one
Brian Henriksen
Holluf Park 13. hul 
(165 meter)  
16. maj 2015

Kirstine Husted
Pilebanen 9. hul  
(142 meter)  
15. juni 2015

Bruno Andersen
Holluf Park 15. hul 
(144 meter)  
6. juli 2015

Andrea Margrethe 
Brogaard
Holluf Park 13. hul 
(134 meter)  
13. juli 2015

Knud Johansen
Pilebanen 3. hul  
(101 meter)  
02.07.15

Helle Modberg 
Gaarde
Holluf Park 7. hul 
(108 meter)  
12.07.15

Pauli Carlsen
Pilebanen 6. hul  
(143 meter)  
27.07.15

Rikke Jusjong  
Steckhahn  
Ahlmann
Holluf Park 15. hul 
(144 meter)  
29. juli 2015

Morten Buus Beck
Pilebanen 3. hul  
(101 meter)  
11.10.15.

Åbningsturnering Jyske Bank
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Eliten har haft en  spændende 
og til tider nerve pirrende  
sæson i 2015

Inden længe står vi overfor en ny sæson 
hos eliten og vi gør os parate til en 
sæson hvor der skal præsteres og spilles 
golf på højeste niveau. Starter vi med at 
se tilbage på den forgangne sæson, har 
vi endnu engang formået at vise klubben 
frem på bedste vis. 

Individuelt har vi i eliteafdelingen en 
målsætning om, at vi gerne vil have 
en trup, hvor spillere leverer resultater 
på niveau med de bedste amatører i 
Danmark. Vi har i den forgangne sæson 
bevist, at vi kan være med hvor de 
sejeste spillere gør sig bemærkede og, 
der er bl.a. hentet følgende resultater til 
klubben: Nicolai Thomsen vandt bronze 

ved DM i hulspil herrer, efter en meget 
spændende og nervepirrende weekend 
med tætte matcher og golf på højeste ni-
veau. Ved DM i  Mid-age vandt to af vo-
res dygtigste herrespillere, Tony Jensen 
samt Hans Peter Jacobsen, henholdsvis 
sølv og bronze. Desværre missede Tony 
og HP kvalifikationen til Senior British 
Open, men de tager kampen op igen 
til næste år. Udover de flotte medal-
jer, er der i truppen på både herre- og 
damesiden blevet præsteret godt, hvilket 
har resulteret i flere top 5 resultater ved 
diverse eliteturneringer.

Kort før første divisionsweekend i april, 
var eliten vært ved en vellykket bingoaf-

ten. Der var her mulighed for at møde 
flere af spillerne i truppen, da disse blev 
præsenteret i løbet af aftenen. Samtidig 
kunne der spørges ind til den kommen-
de sæson eller hvad der end lå folk på 
hjerte. Der var sponsoreret rigtig mange 
fine præmier til arrangementet, og det 
endte med at være en virkelig hyggelig 
aften hvor vi lærte hinanden bedre at 
kende og samtidig blev opdateret på de 
fynske bingotal. Vi ønsker at lære endnu 
flere af jer at kende og samtidig holde 
fast i de allerede eksisterende ven- og 
bekendtskaber i klubben og håber derfor, 
at I alle vil skrive i kalenderen at der er 
bingoaften d. 11. april 2016 i klubben, 
tilmeldingen foregår via Golf Box. 

Af Sarah Thye, Eliteformand

12   •   Odense Golfklub



I Danmarksturneringen har der været 
både gode og mindre gode resultater. 
Herrerne kan med rette nu sige at 
’3.gang ikke er lykkens gang’. 1. holdet, 
der spiller i 2. division, klarede sig godt 
i gruppespillet og vandt puljen efter fem 
sejre og én enkelt delt kamp. Desværre 
gik oprykningsspillet, som blev spillet i 
Hedeland, ikke som håbet og de måtte 
endnu engang vende tilbage til Odense 
med udsigt til endnu en sæson i samme 
række, da Smørums herrer, efter en 
meget intens dag, vandt kampen med 
mindst mulig margin 8-10. 
2. hold herrer endte som 3’er i deres 
pulje efter gruppespillet, hvilket sikrer 
fortsat deltagelse i 3. division i 2016 hvor 
modstanderne bliver Barløseborg, Vest-
fyn samt Kalundborg. 3. holdet måtte 
desværre se sig besejret og rykker derfor 
ned i kvalifikationsrækken.

På damesiden blev det mere end spæn-
dende for 1. holdet, der i den sidste 
spilleweekend kunne ende ud med 
både nedrykning, videre fortsættelse i 
divisionen eller kvalifikation til slutspil-
let. Efter en meget spændende sidste 
spilledag i gruppespillet på udebane 
mod Vejle, blev det på sidste hul afgjort 
og slutspillet blev realitet. Til trods for 
at have været bagud 0-4 ved frokost var 
vi klar til finalespillet to uger senere. 
Finalespillet skulle også vise sig at blive 
en hård affære, da banen i Esbjerg fik 
rigtig meget vand efter et skybrud. På 
mirakuløsvis blev banen dog mere eller 
mindre spilleklar, men ved semifinaler-
ne om lørdagen måtte vi endnu engang 
gå til frokost bagud 0-4. Men vi piger 
er ikke så lette at slå ud, så da Smø-
rum allerede så småt lignede vindere 
af kampen, fandt vi det bedre golfspil 
frem og vandt 8-4, igen med sidste og 
afgørende single på 18. hul – sikke en 
dag! I finalen mod Sønderjylland måtte 
vi efter en ligeledes meget spændende 
dag, desværre se os slået på sidste hul 
der ellers kunne have endt ud i omspil. 
Vi er samlet set MEGET tilfredse med 
resultatet og ser stolt på vores sølv-me-
daljer som meget af sæsonen ellers så ud 
til at ende anderledes. 
I 2. holdets pulje i 2. division, havde et 
hold tidligt på sæsonen trukket sig hvil-
ket gjorde, at OGK som minimum var 
sikret at forblive i divisionen. Et stærkt 
spillende hold fra Horsens vandt dog 
samlet puljen, hvorved holdet spiller i 
samme division i næste sæson.  

Elitetruppen spænder bredt over alder 
og der er flere juniorer der er en del af 
truppen. Det giver et virkelig godt træ-
ningsmiljø hvor vi lærer af hinanden og 
det naturlige sammenhold det har bragt 
med sig gør, at træningerne altid foregår 
med smil på læben.
Truppen får i 2016 tilgang af tre dame-
spillere. Helene, som tidligere har spillet 
for klubben i flere år, vender igen tilbage 
efter en sæson i Sønderjylland. Samtidig 
får vi selskab af Teresa og Sofie (som 
i øvrigt er søskende) der tidligere har 
spillet i Odense Eventyr men nu har søgt 
nye udfordringer.

Vi ser for den kommende sæson frem til 
b.la. at få besøg af nogle af landets bed-
ste amatører, når klubben i slutningen 
af april måned lægger bane til den første 
afdeling af DGU Elite Tour for piger og 
damer. Vi har flere deltagende damespil-
lere som vil kæmpe om placeringerne, 

så kom endelig ud og hep og se noget 
(forhåbentlig) god golf.

Eliteudvalget vil på vegne af hele 
truppen sige stort tak til alle der har 
støttet op om holdene og spillerne i 
2015, herunder sponsorer, trænere samt 
herrernes holdkaptajn Jørn Bjarne Han-
sen, der alle altid gør et virkelig stort og 
prisværdigt stykke arbejde. Vi er meget 
taknemmelige og håber på et fortsat 
godt samarbejde.

Vi ser meget frem til den kommende 
sæson og hvad året bringer og glæder os 
til at se jer alle i klubben og på banen. I 
fællesskab med klubbens medlemmer, 
kan vi forhåbentlig nå vores målsætnin-
ger og samtidig repræsentere klubben på 
bedste vis. 

Fra elitetruppen ønsker vi jer alle en god 
sæson i 2016.
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Årets Onsdagsdame 2015 
– Pia Simoni Bastkjær.

Kommer man meget i Odense Golfklub 
vil man have en stor chance for at se 
Pia – vel og mærke hvis man går forbi 
træningsanlægget, for her finder man 
baggrunden for den glæde hun har 
fundet ved golfspillet. Hun er nemlig tæt 
på at være en træningsnarkoman.

Pia er årgang 1964 og kommer oprinde-
lig fra Vallensbæk, hvor der i barneårene 
blev spillet en del fodbold. Hendes kon-
kurrencegen blev dog først vakt da hun 
begyndte med pistolskydning, hvilket 
førte til en bronzemedalje i 1995.

”Hvordan er du så endt med at blive en 
dedikeret golfspiller”?

”Det har baggrund i kærlighed” fortæl-
ler Pia ”idet en bekendt i december 2oo4 
lokkede Henrik Bastkjær til at tage til 
København og møde mig – ja faktisk 
gjorde vi som så mange andre, nemlig 
mødtes under uret på Københavns 
Hovedbanegård!” Henrik introducerede 
mig straks til golf (på TV), men da jeg 
samme måned på anlægget i Blommens-
lyst slog til min første bold – og ramte 
– var jeg solgt. En måned senere havde 

jeg solgt min lejlighed i København og 
flyttede til Odense (og Henrik).

Jeg begyndte så på at spille golf i Odense 
Golfklub i sæsonen 2005 – og det viste 
sig fra første dag, at det var det jeg skulle 
”arbejde med”. Hvad de færreste måske 
ved, er at Pia er førtidspensionist som 
følge af en stofskiftesygdom der har en 
negativ indflydelse på alle muskelgrup-
per, så det kræver indimellem en del 
planlægning når man både vil træne 
meget og spille mega mange runder per 
år. Pia har derfor en årsplan for golfen 
hvor der holdes fri i månederne novem-
ber og december. Sæsonen starter så 
med træning i SimGolf 2 gange om ugen 
i januar til marts, hvorefter træningen 
fortsætter på banen mindst 2 gange 
per sæson, hvor det først og fremmest 
har været Morten der har været en stor 
hjælp. Det viser sig at træning i det 
korte spil er godt for min krop, og det 
er nok derfor jeg har kunnet udvikle 
mit golfspil. Ved opslag i registeret kan 
det ses at handicappet ved sæsonstart 
i år  lå på 13,8 og seneste registrering 
viser et handicap på 11,3 (års bedste 43 
Stableford points).

Udover at vinde årets onsdagsdame 
turnering har året budt på en anden 
stor oplevelse, da jeg sammen med mit 
hold i Regionsgolf Senior B vandt såvel 
regionsfinalen i Brønderslev som lands-
finalen over Skovbo Golfklub på Vejle 
Golfklubs dejlige anlæg.

Der er også plads til at hjælpe andre 
idet Pia gennem 2 år har været et aktiv 
medlem af Kaninkommiteen samt gået 
en del Baneprøver med nye golfspillere. 
Hun lægger ikke skjul på at man skal 
tage sin golf seriøst, hvorfor hun lægger 
megen vægt på at alle skal kunne deres 
golfregler. Der er også blevet plads til 
golf ture til udlandet sammen med Hen-
rik, og næste år venter den store drøm-
me tur til et af golfverdenens foretrukne 
områder :Florida.

Af Mogens Hüttel
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Årets Torsdagsherre 2015
- Claus Hansen; hcp.16.3

Denne interviewer – der oprindeligt er 
fra Jylland – har altid været af den over-
bevisning at fynboer i udpræget grad er 
”hjemmefødinge”. Det bekræfter Claus 
ret hurtigt i samtalen, idet han oplyser at 
han helst ikke bevæger sig langt væk fra 
Fraugde, hvor han er født, opvokset og 
bor med sin kone og 3 piger (Han måtte 
dog ”helt ind til Odense for at finde 
konen”).

Som dreng var han nok lidt af en rod; 
jeg var i hvert fald ikke noget dyds-
mønster, ej heller når der skulle spilles 
håndbold og fodbold. En knæskade satte 
imidlertid en stopper for de sportslige 
udfoldelser. I stedet blev det så som træ-
ner at kontakten til de unge mennesker 
blev holdt ved lige. Claus fik også dom-
mereksamen og dømte i divisionerne 
under det vi nu kender som superligaen.

Privat måtte han 1 år forlade sit elskede 
Fyn for at overstå sin soldatertid ved 
Ingeniørtropperne i Randers. Blev 
uddannet maskiningeniør og driver nu 
sammen med sine 2 brødre en værk-
tøjsfabrik, med rejser som sælger i hele 
Norden.

”Hvornår blev du så interesseret i golf?”. 
En god ven tog mig med til Ringe 
Golfklub, selvom jeg tidligere klart 
havde givet udtryk for at det skulle jeg 
da aldrig spille. I starten tror jeg mit 
grip ville have gjort holdet bag Monty 
Python ære, men Niels Almosetoft fik 
sat skik på det, og da jeg første gang 
ramte bolden, var jeg solgt.

Jeg meldte mig ind i Odense Golfklub 
i august 2009 og fik mit handicap i den 
første sæson. Jeg tænker med stor glæde 
tilbage på tiden hvor jeg startede, og har 
lyst til at fremhæve Kaninudvalgets store 
betydning for introduktionen til golfen. 
Her tænker jeg især på Lissy Crone og 
Kjeld Christensen, men Hans Henrik 
Burkal skal også nævnes. Ham gik man 
aldrig forgæves til.

Jeg begyndte derefter at spille med om 
torsdagen, og jeg har aldrig haft svært 
ved at finde nogen at spille med. Jeg 
har ikke opdaget nogen form for klike 
dannelse, og jeg værdsætter meget det 
sociale liv i golfklubben. Mit arbejde 
kræver en del rejsen, så jeg spiller om 
torsdagen når der er plads og med dem 
jeg kan. Når det er muligt i weekends er 
vi en Fraugde gruppe på 6-8 der spiller.

Har du et favorit hul på banen? Nej, 
men jeg har et mareridts hul! Jeg har 
nemlig på Holluf Parks 13. hul lavet en” 
Hole in 7” fra teestedet!! Efter at have 
spredt boldene udover skov og cykelsti 
havde jeg egentlig opgivet hullet, men 
medspillerne opfordrede mig til at spille 
endnu en bold; og værsgo direkte i 
cuppen!

Mit spil har tidligere været noget ”Yo-
yo- agtigt” idet jeg aldrig har trænet 
udover putning, men fra denne sæsons 
start har jeg fået en del god træning ved 
Johan og så har jeg haft stor glæde af at 
Lars Rosener velvilligt har udlån udstyr 
til afprøvning. For Lars har det da også 
givet pote, idet jeg aldrig nogensinde 
har købt så meget udstyr som i denne 
sæson. Disse forhold er måske noget af 
baggrunden for at jeg sluttede året som 
vinder af den gennemgående turnering i 
torsdagsherrerne.

Resultatet har også medført at jeg har 
besluttet mig for at der i næste sæson 
skal sættes tid af til mere struktureret 
træning foreløbig i form af et 10-klips 
kort til trænerne.

Af Mogens Hüttel
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Odense Golf Club – 30,000 rounds in 7 months demands 
top greenkeeping skills 
September 24, 2015 Peter Driver  

Odense Golf Club was founded at a meeting held on September 
29, 1927, and the first course was built at Kløvermosevej, a 
suburb in the southwest of the city. It consisted of 9 holes with a 
length of 2,815 yards and was completed in 1928. It was 
constructed on land previously used by the Danish army for 
training horses. Following the expiry of its lease in 1962, the club 

moved to the area of Snapindskoven where a new 9 
hole course was constructed. 

However, conditions were cramped and in 1980 the 
decision was taken to build a new complex with an 
18-hole course of international standard (Holluf 
Park) and a 9-hole course (Pile) at Neder Holluf, 
south of the city centre. The purchase of this site, just 5 kilometres from the original 
1928 course, was a joint venture between the local community and the golf club. 

Hans Henrik Burkal, the Club Manager, is an interesting 
character; he was a Prison Officer for five years and for 18 years 
was General Secretary of the Danish Swimming and Lifesaving 
Association. He was a member of the Danish delegation at the 
2000 Olympic Games in Sydney and also officiated at the 1991 
and 1999 World Swimming Championships in Perth and again in 
Hong Kong in 1996. He joined Odense in 2009, following seven 

years in a similar position at a club in Zeeland. 

He is responsible for 13 staff including seven greenkeepers, a housekeeper, a 
gardener and two Golf Professionals, which is unusual as Pros are not normally 
employees.

“We have a very loyal membership of almost 1,300, of which 50 are juniors and 60% 
who are over 50,” he said. “Rightly so, they are very demanding and we have to 
present the courses to the highest standards at all times. I have an excellent 
greenkeeping team, led by Jack Rasmussen, our Course Manager and we have a 

superb relationship with our machinery dealer, Svenningsens, which is an important 
factor when we have to maintaining the courses at such a high level.” 

The 18-hole, par 72 Holluf Park parkland course is 
slightly undulating and features push-up greens, three 
large lakes and 90 bunkers. It is bordered by a local 
stream, so water comes into play on a majority of 
holes. For experienced players it is a real challenge and has hosted many Danish 
championships. Flooding can be an issue and the course is closed from the beginning 
of December through to April. 

As you would expect the 9-hole, par 31 Pile course has significantly shorter holes 
than Holluf Park, but is nevertheless a real golf course. It is the ideal place for high 
handicap golfers and beginners or for those who seek a leisurely round of golf. It is 
maintained to the same exacting standards as the Holluf Park course. 

Course Manager Jack Rasmussen completed his education as 
a Landscape Gardener in 1994 and was the first Dane to 
specialise in turfgrass management. He joined Odense Golf 
Club in 2003 and in 2008 succeeded his father when he was 
appointed to his current role. He leads a team of seven 
greenkeeping staff including a dedicated mechanic. 

“As Hans Henrik said earlier, we have very demanding members and we have to 
concentrate on presenting the courses to its maximum, at all times. With just seven 
of us on the greenkeeping team, that’s a big task so we have to have equipment that 
we can depend and rely on. 

“That’s why we have chosen Jacobsen and their local distributor Svenningsens as our 
preferred supplier of our mowers and other course maintenance equipment through 
to 2020. 

“In 2013 we purchased our first Eclipse 322 diesel-electric hybrid mower and it has 
been very successful. We can change the number of cuts per metre depending on the 
growing conditions and also have the option of increasing the frequency of cut for 
tournaments, if we want to increase green speed without lowering the height of cut.” 

The maintenance regime follows a regular pattern with the greens being cut at 4 mm, 
six times per week and the holes moved five times; the approaches (8 mm), tees (14 
mm) and fairways (14 mm) are mown three times a week. The semi-rough on greens 
surrounds is cut at 51 mm and the semi-rough on the remainder of the course is 
maintained at 100 
mm.

Denmark has 
some of the most 
stringent laws in 
Europe
concerning the 
use of chemicals 
on golf courses. For example, fungicides can only be applied three times a year and if 
you operate a 100 hectare area, it is only permissible to spray a total of 5 hectares. 
This makes it extremely difficult to manage a course, but it’s something that Danish 
greenkeepers take in their stride. 

“Jacobsen has the best quality of cut by far,” says Jack Rasmussen, “and that helps us 
when it comes to combatting disease. Our Jacobsen R311 is a good, solid machine 
and our GP400 triplex which we use for tees and surrounds does a perfect job for 
us.”

The grounds of the Syddansk Unversitet (University of 
Southern Denmark) borders the northern end of the 
golf course and the club offers a special student 
membership of Danish Krone 2100 (around UK £200 
a year). This provides an excellent entry level for 
prospective members and many choose to stay on. The 

club attracted 257 new members in 2014, a remarkable statistic when golf was still 
suffering from a global depression. 

Hans Henrik Burkal re-joined the conversation and provided some interesting 
statistics concerning the number of rounds played during 2014. The total was 29,594 
played, of which 26,117 were by members and 3,477 by guests. That equated to an 
average of 22 rounds per member, with one member registering an incredible 190 
rounds. The average handicap was 23.6, 29.5 for women and 21.0 for men. 

“When you consider that we are closed for five 
months of the year, nearly 30,000 rounds of 
golf puts a lot of pressure on Jack and his 
team,” he said. “With the support of trusted 
suppliers such as Svenningsens and reliable 
products from Jacobsen, we give them the 

tools to produce quality playing surfaces. I truly believe we have the best 
greenkeeping team in Denmark.” 

 

Denne gode beskrivelse af Odense Golf-
klub og vore dygtige medarbejdere er – 
med tilladelse – sakset fra FEGGAs News 
Bulletin i 2015.

FEGGA står for: Federation of European 
Golf Greenkeepers Association repræ-
senterende 24 lande herunder også de 
danske greenkeepers forening.

Bedre reklame kan vi vel ikke få!

Mogens Hüttel
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Odense Golfklubs 

Herre Elite 2015

Af Peter Therkelsen

For herrerne kan vi med rette nu sige: 3. 
gang er ikke lykkens gang.  

Klubbens 1. hold (2. division) klarede 
sig igen i år flot mod henholdsvis Sct. 
Knud Golfklub, Køge Golfklub og Ishøj 
Golfklub, hvor holdet med 5 sejre og 1 
delt vandt de indledende puljekampe. 
  
Oprykningsspillet foregik i år i Hede-
land Golfklub hvor dette års modstander 
var Smørum Golfklub. Odense Golfklub 
trak igen det korteste strå og vi måtte se 
os besejrede med mindst mulig margin 
8-10 efter en intens dag der bød på både 
regn, blæst og afbrydelse pga. torden. 

I 2016 vil vi igen gøre alt for, at komme 
i oprykningsspillet og se om ikke 4. 
gang vil være lykkens gang for Odense 
Golfklub. I 2016 er vi kun 3 hold i puljen 
(normalt 4 hold). Vores modstandere 
er Sct. Knuds Golfklub samt Odense 
Eventyr Golf. 

Vores 2. hold klarede sig i 2015 lidt mere 
blandet og endte som nr. 3 i gruppe-

spillet med 3 sejre og 3 nederlag. Det 
sikrede en forsat deltagelse i 3. division 
i 2016 hvor modstanderne bliver Barlø-
seborg Golfklub, Vestfyns Golfklub samt 
Kalundborg Golfklub. 

3. holdet røg  ind i lidt modvind i årets 
løb og tabte desværre puljespillet og 
rykker derfor ned i kvalifikationsrækken 
i 2016. 

På herresiden har vi ligeledes klaret det 
flot i år med Tony Jensen og Hans Peter 
Jacobsen der desværre begge missede 
kvalifikationen til Senior British Open. 
Hvis vi kender dem begge ret, så vil de 
begge komme tilbage i næste år og prøve 
kræfter med de allerbedste og forsøge 
at kvalificere sig til Senior British Open 
2016. 
Som et lille plaster på såret fik Tony sølv 
ved DM i Midage og Hans Peter fik efter 
en flot 3. runde bronzemedalje hængt 
om halsen. 

Nicolai Thomsen opnående en flot 
bronzemedalje i DM Herrer hulspil 

efter et par tætte matcher. Herudover 
opnåede Nicolai en delt 2. plads i årets 
første rangliste turnering i Odsherred 
Golfklub. 

Eliteudvalget vil på vegne af hele 
Odense Golfklubs elite sige en stor tak 
til alle der har støttet op om holdene og 
spillerne i 2015. Morten og Johan skal 
have en stor tak for deres store indsats i 
træningen.  1. hold herres holdkaptajn 
Jørn Bjarne Hansen skal ligeledes have 
en stor tak for støtten og hjælpen i 2015.  

I 2016 forventninger vi, at 1. hold damer 
skal være med helt fremme og komme 
med i medaljespillet. 
Ligeledes vil vi gå efter, at 1. holdet herre 
igen skal i oprykningsspillet og forhå-
bentlig lade 4. gang blive lykkens gang. 

Eliten vil til sidst sige en stor tak til 
vores sponsorer for deres store og flotte 
støtte til spillerne. Vi er meget taknem-
lige og håber på et forsat godt samar-
bejde. 
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Den første Gadget, kræver egentlig ikke, 
at du er på Golfbanen - det er App’en 
WGT Golf. Den er gratis og her kan 
du sidde hjemme og spille golf på din 
iPad eller Laptop/PC. - Der er mange 
forskellige baner og turneringer, som du 
kan spille med i. Jeg syntes faktisk den 
er god og ok i sværhedsgrad. Det giver 
dig også mulighed for at spille mod 
andre og så skal du ikke være helt fesen 
til golfspillet. 

Er du helt med på beatet, så kan du 
via denne App, gå på skytrakgolf.com 
og bum, så får du din egen trackman 
hjemme i baghaven - måske lidt pebret i 
pris - 1995 $ - men så kan du også træne 
hjemme i haven, garagen, soveværelset, 
f.eks. mens du koger kartofler eller pas-
ser ungerne. Your wife will love you J

Sidste år, beskrev jeg en af mine favorit 
Golf Gadget/App’s. Golfshot - er du 
begyndt med den App? Hvis ikke, så 
kom igang, den har rigtige mange fede 
features, som du kan bruge i din statistik 
- hvis du er sådan en nørd - men den er 
også god til afstandsmål (læs hvad Q har 
af tip mht. afstand, andetsteds i artiklen) 
indtaste din score, f.eks. hvis du vil 
forbedre din putting, så kan du efter 
runden, tjekke hvor mange puts du har 

Double O7 is back  
on the track 
- nu sammen med den  
mytiske Q

Det er lykkedes Double O7, at få den mytiske Q frem i lyset og sammen vil vi nu, her i det 
nye nummer af Årsmagasinet, prøve at få nye gadget’s frem i sollyset - som kan blive til 
 glæde og gavn i dit Golfspil.
Det kræver ikke så meget! Har du en Android eller iPhone, så er du allerede kommet langt.
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brugt! You know: “Driving is funny,but  
putting is money”. Denne App fungerer 
nu sammen med Apple Watch - Nice og 
cool - og et godt alternativt til de andre 
typer Golfwatches der findes. Et ekstra 
plus i Golfshot er, at hvis du bruger 
den sammen med din iPhone, så kan 
du i App’en Sundhed, sætte Golfshot til 
og wupti, så kan du i Golfshot, efter run-
den, tjekke din forbrænding af Kcal og 
hvor mange skridt du har gået den dag - 
husk at du skal gå min. 10.000 skridt om 
dagen. Ret cool syntes jeg - so what are 
you waiting for?

For mange år siden, spurgte jeg Magnus 
Landström, klubben daværende træner, 
hvorledes jeg kunne forbedre mit golf-
spil - han tog mig venligt om skulderen 
og førte mig rundt om hjørnet, til vores 
Driving Range - her bästa Lars Rex. 
Cool App og total gratis! Jeg har ikke 
været der i flere år (altså på driving 
rangen) og mit hcp er bare gået opad, 
som en vild tornado. Jeg har nu lovet 
mig selv, at i år skal det være, besøge og 
bruge driving range, måske tage nogle 
lektioner hos Q og prøve Q’s trackman 
- så måske torsdagsherrerne bliver lidt 
mere munter i 2016. (Q har andetsteds i 
Årsmagasinet, skrevet om Trackman, så 
husk at læse den artikel også).

Gamebook: 
Til golferen som gerne vil vide hvor godt 
vennerne spiller.

Fås til næsten alle smartphones og er 
gratis.
Gamebook er en social app hvor man 
deler sine golfrunder direkte. 
Du logger in på Gamebook via din 
Facebook profil og tilføjer alle dine 
golfvenner. 

Når du så er ude og spille, kan alle dine 
venner se hvordan du klarer dig hul for 
hul. De kan endda kommentere, dele 
billeder og video.
App´en kan også fungere som livesco-
ring ved turneringer, trænerne er flittige 
brugere af denne funktion og anbefaler 
denne app.

Eksempel på en sjov måde at bruge 
app´en:
Lad os sige, at du og dine venner skal 
ud og spille. I er 8 spillere og er der-
for fordelt på to 4-bolde. Ved hjælp af 
Gamebook kan du sætte en turnering op 
og taste scores ind hul for hul. Nu kan i 
alle otte se livescoring og følge med på 
leaderboardet hvordan det går under 
runden. På denne måde, ved du om du 
skal spille sikkert på de sidste huller 
eller satse.

Afstandsmålere: 
Afstandsmålere er til spillere på alle 
niveauer.
Trænerne hører tit medlemmerne sige: 
”afstandsmåler er ikke noget for mig, jeg 
ved jo alligevel ikke hvor langt jeg slår!” 
Men trænerne anbefaler afstandsmåler 
til alle. Man skal se afstandsmåleren som 
et feedback-værktøj hvor man bliver 
mere bevidst om hvor langt man egent-
lig slår bolden. Det kan godt være, at det 
7-jern man slog, ikke var langt nok, men 
her er det så vigtigt at registrere hvor 
langt den så røg og skriv det ned! Sørg 
for kun at registrere hvor langt bolden 
ryger, når du rammer den godt.  

Ur eller kikkert?
Vores elitespillere bruger alle sammen 
en kikkert, da det er den mest præcise 
og med kikkerten får du den nøjagtige 
afstand til flaget uanset hvor på green 
det er placeret.
En kikkert kræver øvelse og en rolig 
hånd, den kan også være mere tidskræ-
vende at bruge.
Til den ”almindelige” klubgolfer anbe-
faler trænerne uret som afstandsmåler. 
Uret er hurtigt, nemt og præcist. På 
vores bane har vi et godt flagplacerings-
system med forskellige farver på flaget 
alt efter hvor det står på green, dette be-
tyder at GPS sagtens kan være præcist.
Uret er bedre for spiltempoet på banen, 
da det jo er lige ved hånden og du får 
afstanden med det samme.
Så står du og skal til at købe dig en 
afstandsmåler, så vælg uret.

Kære Golfkammerater - jeg håber at I 
har fået lidt inspiration til Jeres daglige 
golfrunde - og det kan jo være, at I mø-
der Q og Double O7 på vores smukke 
anlæg - til en snak om gadgets og tips. 
Vi ønsker Jer alle en rigtig god Golfsæ-
son 2016.

Q & OO7
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Golf Medley Presented by

Odense Golfakademi
Af Mogens Hüttel

I den engelsksprogede verden betyder 
Medley almindeligvist en turnerings-
form hvor mænd og kvinder spiller i 
samme bold; men i Odense Golfklub har 
vi et par trænere der forstår at udfordre 
os alle på golfbanen med spændende 
nye og anderledes spilformer. De har 
opsat en turnering med 9 forskellige 
spilformer på de 18 huller.

Derfor var vi 44 spillere der den 11.ok-
tober 2015 mødtes på Pilebanen og gik i 
gang med 2x9 hullers meget varieret og 
udfordrende golf. Turneringen spilles 

som en makkerturnering med fuldt 
handicap og som slagspil. Holdene sam-
mensættes så handicap summen er lige 
store på holdene.

Der spilles nok både greensome på et 
hul og foursome på et andet men så 
bliver det meget anderledes.

Den bold jeg spillede på bestod af Mor-
ten Buus Beck med Marianne Frederik-
sen som makker og Birthe Milwertz der 
dannede hold med mig. Vi startede på 
9.hul med ”Every Shot Counts” hvilket 

vil sige at begge spillere spiller deres 
egen bold og den totale bruttoscore 
registreres.

Hul 1. var Greensome og Hul 2 Fourso-
me, men så startede løjerne:

Hul 3. er en Grusome.  Begge spillere 
slår ud og man vælger den dårligste 
bold. Begge slår videre derfra og vælger 
igen den dårligste bold og så videre 
indtil man er i hul. Endelig blev det 
præciseret at begge spillere skulle putte 
ud før hullet var færdig spillet.

Hvad gjorde Morten så på dette på 
dagen 101 meter korte par 3 hul? 

Han tog sin wedge og sendte bolden 
direkte i hul!!

Der blev naturligvis jublet, om end 
Marianne bemærkede: ”Det kan du ikke 
være bekendt Morten, nu er presset lagt 
over på mig!

Vi fortsatte runden og mødte på efter-
følgende huller Reverse Greensome og 
Foursome on the Beach hvor man skal 
i en bunker inden der kan puttes ud! 
Forestil jer at slå et perfekt 2.slag ind til 
green på hul 5 og så skal putte i bunker 
inden der kan puttes på green.

En dejlig runde krydret med Mortens 
Hole in One og vi der var med den dag 
kan varmt anbefale at I, når turneringen 
gentages i 2016, melder jer til.
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Sæsonen 2015 startede med et lidt 
sløvt forår, som lod vente på sig. Vi fik 
en del kraftige regnskyl sidst i marts, 
hvilket medførte våde områder på 
banen Den langsomme start på for-
året betød også, at væksten i græsset 
på greens var langsom om at komme 
i gang og derved længere tid end 
vanligt om at lukke hullerne fra sidste 
vinters svampeangreb. I den sam-
menhæng kan vi i skrivende stund 
melde om, at vi i efteråret 2015 også 
blev ramt af svampeangreb. Men vi 
ændrede bekæmpelsesstrategi og fik 
angrebet bremset. Hvis vi ikke bliver 
angrebet igen senere på vinteren, vil 
vores greens til foråret være mindre 
ramt end vi oplevede i foråret 2015.

Den mulige fremtidige baneomlæg-
ning betyder, at man til opstarten i 
sæsonen 2016 ikke vil opleve store 
ændringer på banen. Det vil være 
ærgerligt, at bruge en masse penge på 
at ændre nogle ting, som måske om få 
år skal ændres igen. Derfor koncen-
trerer vi os primært om at tynde ud i 
skove og beplantninger, for at give de 
enkelte træer mere plads og mere luft 
og lys til greens.

I 2015 tog vi den nye del af 13. gul/blå 
teested i brug. Denne udvidelse har 
betydet, at vi har større mulighed for 
at flytte markeringer og holde græs på 
teestedet i hele sæsonen. I 2015 fik vi 
også drænet fairwaybunkeren på hul 
2. Det virker bestemt efter hensigten. 
Bunkeren står nu ikke under vand 
mere og drænet tager såmænd også 
lidt vand fra fairwayen, som også tit 
er våd.

Vand er ofte et tema hos os i Odense 
Golfklub. I løbet af sæsonen har vi 
faktisk fået tilpas med vand fra oven, 
så vi har kunnet klare vores vanding 
af greens, med det vand vi har i 12. sø, 
så det ikke har været nødvendigt at 
bruge vandværksvand. Men i efteråret 
fik vi nok lige rigeligt med regn. 
Oktober var særdeles våd og vi skulle 
være på mærkerne for ikke at sidde 
fast med vores maskiner. Flere våde 
områder blev spærret af med snore 
og desuden startede vi med et nyt 
tiltag med at male hvide streger, for 
at markere i hvilken retning vi gerne 
ville have golfspillerne til at gå. Det 
virkede! Så det var dejligt at se, at de 
fleste fulgte vores anvisninger.

I 2012 oplevede vi i greenkeepersta-
ben at vores tidligere voksenlærling 
fik chefgreenkeeper-stillingen i 
Vestfyns Golfklub. Nu gør vi det igen! 
Det er lykkedes vores dygtige nuvæ-
rende voksenlærling Morten Egebjerg 
Jensen, at få den ledige chefgreenke-
eper-stilling i Ærø Golfklub. Det er 
vi stolte af og vi ønsker ham alt mulig 
held og lykke i det nye job. 

Her til sidst kan vi komme med en 
god nyhed til alle, men i særlig grad 
til vores morgenfriske spillere. Fra 
sæsonen 2016 vil der være lidt mindre 
maskinstøj i de tidlige morgentimer. 
Som et led i den løbende udskiftning 
af vores maskinpark har vi nu investe-
ret i to nye greenklippere fra Jacob-
sen, som kører på ren el. De er næsten 
lydløse og er naturligvis også til gavn 
for miljøet pga. ingen CO2 udslip.

Vi ønsker Jer alle en god sæson i 
2016.

Fra Greenkeeperne
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Hans Peter Jacobsen 
– Elitespiller i Odense Golfklub
Af Mogens Hüttel

Jeg blev tidligere på sæsonen spurgt af 
et medlem: ”Hvem er den ikke helt unge 
mand der spiller med på klubbens elite 
herre hold”? Jeg vidste godt at det var 
Hans Peter (i daglig tale kun HP), men 
det var først da jeg gravede lidt i anna-
lerne, at jeg fandt ud af at han allerede 
som ung golfspiller havde gjort indtryk.

Derfor har vi i dag sat os sammen hvor 
HP (der er årgang 1959) fortæller lidt 
om sit liv:

Faderen var militærmand hvilket 
medførte en del flytninger i de tidlige 
barndomsår: København-Norge-Born-
holm-Hillerød. Da familien boede i 
Hillerød fik en nabo forældrene til at 
interessere sig for golf, og HP fulgte med 
og slog de første bolde som 8-årig. Det 
var dog stadig fodbold der talte mest, så 
da familien flyttede til Fyn i 1974 var det 
OB der fik glæde af drengen. Dette stop-
pede dog brat den dag da han på knallert 
var på vej til kamp, og aldrig nåede frem.

Derefter blev han meldt ind i Odense 

Golfklub (9-huls banen på Snapindvej), 
og nu var der golf på programmet hver 
eneste dag. Allerede efter 12 måneder 
var handicappet nede i 1.

Der var sådan set gode forhold for 
juniorerne i den (dengang) ret lille klub, 
men der var ikke nogen organisation 
der bakkede op om drengene, så de 
måtte selv finde ud af at komme ud til 
danske elite turneringer. Datiden store 
spiller i OGK var Lars Jacobsen, og 
ved DM i hulspil i 1976 i Esbjerg nåede 
begge drengene finalen der gik over 36 
huller og HP tabte 3-1. Det var dog en 
speciel oplevelse for de 2 Odense spillere 
at nå finalen. HP havde jo ikke nogen 
fornemmelse af hvor dygtige de andre 
deltagere var, så på vej mod finalespillet 
måtte han flere gange fortælle familien, 
hvor han var indkvarteret, at han også 
skulle spille i morgen.

Året efter som 18-årig nåede HP også fi-
nalen i DM og vandt 10-9 på Silkeborgs 
bane over den senere professionelle 
Steen Tinning.

Det havde altid været klart at HP skulle 
have en god uddannelse .Dengang var 
der sammenlignet med i dag ingen 
penge i professionel golf med mindre 
man var topspiller hvorfor der i stedet 
blev sat fokus på en civil uddannelse, 
så efter studentereksamen og et ophold 
hos livgarden blev HP indskrevet på 
medicin studiet og blev cand. med i 
1989. Mødet med en empatisk overlæge 
på børneafdelingen i Sønderborg blev 
afgørende for specialevalget og ved til-
bagevenden til Odense i april.93 gjorde 
HP  hospitalskarriere og blev overlæge 
på børneafdelingen. Senere overtog han 
en speciallægepraksis i Roskilde; hvor 
han stadig har sit arbejdsliv i dag

Golfen havde ligget mere eller mindre 
stille i en ti årig periode, men gennem 
de seneste 2-3 år har jeg oplevet hvad 
systematisk, seriøs træning betyder; og 
ikke mindst hvad det betyder for mig 
og de andre elitespillere at have så gode 
trænere som vi har i Odense Golfklub. 
Jeg må også udtrykke min glæde over 
de gode forhold klubben i dag tilbyder 
eliten. Jeg kan også se hvor meget det 
betyder i juniorafdelingen, hvor der er 
virkeligt gode talenter på vej.

”Hvordan forenener man en travl 
lægegerning med praksis i Roskilde med 
Elite golf i Odense”? Det kræver lidt 
talent for organisation og en forstående 
ægtefælle. I dag kobler jeg også af ved 
min træning, og det kan efter togrejsen 
være helt meditativt at stå på rangen og 
slå en spand bolde.

”Hvor længe bliver du ved med elite-
golf ”? Så længe jeg kan kvalificere mig 
til det. Jeg skal ikke spille på 1.holdet af 
andre grunde end kvalitet der berettiger 
til det.

Når jeg går ind i 2015 scorearkivet kan 
jeg se at året sluttede i +0.3 så med den 
seriøse tilgang til sporten kan vi nok 
regne med at se Hans Peter Jacobsen 
forsvare Odense Golfklubs farver nogle 
sæsoner endnu.
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Venskab mellem 

Odense og Buxtehude
Marijke Myhring

Ulla og Søren Clemmensen havde i 
foråret 1987 været i GolfklubBuxtehude 
sammen med Helle og Henrik Clausen 
for at spille med Henriks søster, som 
netop havde indmeldt sig i den nystar-
tede klub.
Tilfældigvis mødte de formanden, og 
de talte om at indlede et samarbejde 
på venskabsbasis. Det blev drøftet i 
Odenses bestyrelse, og den 26 juni 1987 
kunne man skriftligt meddele Buxtehu-
de, at Odense Golfklub var interesseret.
Odense Golfklub foreslog det første 
møde i Buxtehude, fordi den efterføl-
gende match så kunne spilles i Odense 
i 1988, hvor Odense by fejrede sit 1000 
års jubilæum.

Det første møde fandt således sted i 
Buxtehude lørdag den 17. oktober 1987, 
og alle boede på Hotel zur Mühle. Fra 
Odense deltog 10 damer og 14 herrer.
Vejret var fantastisk  og værterne, som 
ikke havde megen turneringserfaring, 
havde valgt greensome som matchform. 
Banen var indviet i maj 1986, og bortset 
fra greens, som var for langhårede til 
vores smag, var hele anlægget i forbav-
sende god stand.
Buxtehude havde valgt at lade de bedste 
otte hold tælle, og værterne sluttede 
med 244 points, men Odense kom dog 

ind på en sikker andenplads med 234 
points.
 
Dannebrog var hejst, og der var såvel 
Jever som Tuborg i hanerne, og man 
havde dansk mad på menu-kortet: Aus 
Dänemark für Feinschmecker. Det var 
faktisk slet ikke beregnet for os, men 
for klubbens medlemmer, idet aftenens 
menu var noget helt andet. Det var 
meget venligt at slå et slag for Danmark 
over for alle medlemmer.
Under middagen, som bestod af 
Kasseler Rippchen med det hele- altså 
hamburgerryg, kålpølse, samt naturlig-
vis røget og fersk flæsk og ikke mindst 
grønkål, holdtes der taler (korte, præcise 
og relevante) af rådmand fra Buxtehude 
og den danske konsul fra Hamburg.
 
Velkomstdrinken var korn, og drikke-
varerne til måltidet var øl og korn. Det 
eneste som passer til Grünkohl.
Rådmanden gav hurtigt en omgang 
korn til alle og det samme gjorde nogle 
medlemmer fra Buxtehude.
Efter maden var der kaffe med diverse 
tilbehør på bordene, og derefter blev 
der danset på livet løs i flere timer, og 
det var som havde man kendt hinanden 
i flere år. Altså rigtig god stemning lige 
fra starten.
 

Flere fra Odense spillede også en runde 
om søndagen, så man var godt trætte, da 
man endelig nåede hjem til Odense. 
 
Venskabet har bestået i bedste gænge 
lige siden starten, og matcherne er 
blevet afholdt hvert eneste år lige siden 
1987.
Odense tabte hver gang til  Buxtehude, 
primært fordi man i Tyskland kun 
kunne få sit handicap sænket i officielle 
matcher, hvorimod vi bliver reguleret 
hele tiden i alle matcher vi spiller.
I erkendelse af denne forskel gik man 
efter en årrække (omkring århundrede-
skiftet) over til at spille med hinanden 
i stedet for mod hinanden. Forstået på 
den måde, at man nu spiller holdmatch, 
hvor der ideelt er to tyskere og to dan-
skere på hvert hold.
 
Vi har nu fejret 10- og 20-års jubilæum 
og håber i 2017 at fejre 30-års jubilæum. 
Mange af Buxtehude spillere er blevet 
venner med os og vi håber at mange af 
Odense’s spillere kommer med næste 
år, når Buxtehude kommer til Odense. 
Tyskere taler også engelsk!!!
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Hvordan gør vi golfrunden  
til en god oplevelse?
Af Mogens Hüttel

I DGU’s medlemsundersøgelser er 
budskabet meget klart og tydeligt: Den 
bedste oplevelse opnås ved et godt flow 
på banen.

Derudover drejer det sig om at spil-
lerene oplever en velholdt bane hvor 
nedslagsmærker er rettet op, tørv lagt 
på plads, bunkers revet med river der er 
lagt korrekt på plads og tydelige tegn på 
at foran gående spillere har respekteret 
hensynet til banen.

Nu er det så heldigt at vi alle – med lidt 
omtanke – har mulighed for at såvel 
medlemmer som gæster får en god ople-
velse når de går på vore 2 baner.

Det er ikke en naturlov at en 18 hullers 
runde skal vare 4 ½-5 timer; så være 
parat fra start til slut.

 1. Megen unødig ventetid opstår allerede når spillerne har 
slået ud på første hul, så med respekt for din bestilte tid 
venter du til alle fra den foran gående bold er på eller har 
forladt green.

 2. Vær klar til at spille når det er din tur (også mentalt)

 3. Hold altid øje bagud.

 4. Brug altid reglen om provisorisk bold når dette er efter 
reglerne.

 5. Respekter reglen om hvor lang tid der må ledes efter en 
(muligt tabt) bold og husk at vinke igennem, når det står 
klart at I ikke finder bolden straks.

 6. Luk hurtigt igennem når det er klart at bolden bag jer er 
hurtigere

 7. Gå straks på teestedet ved næste hul hvor spilleren med 
honnøren slår ud før denne skriver på scorekortet.

 8. Placer din bag hensigtsmæssigt omkring green og gå aldrig 
mellem green- og bunkerkant.

 9. Ret altid i det mindste dit eget nedslagsmærke og læg tørv 
på plads.

10. Hjælp medspillere med at rive i bunker når det er naturligt.

11. Da al form for bevægelse er sundt kunne vi måske også alle 
bevæge os lidt hurtigere mellem slagene.

12. Sæt dig godt ind i golfreglerne så tvivlspørgsmål ikke skal 
tage unødig lang tid. I den sidste ende kan dette også give 
spilleren en fordel.

(Sakset fra DGU hjemmeside og diverse brochurer)
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Af Flemming Juel (5-4831) 

Jeg har spillet golf siden 2004, først i 
Eventyr Golfklub og derefter i Vestfyns 
Golfklub.

I sommeren 2013 flyttede min hustru og 
jeg tilbage til Odense. Og jeg begyndte 
at overveje mulighederne for et klubskif-
te. Jeg havde gennem årerne opbygget et 
fint og stort netværk i Vestfyns Golfklub, 
og var noget betænkelig ved at skulle 
skifte til en anden klub.

En ting lå dog fast.

Ikke tilbage til Eventyr Golf, så Odense 
Golfklub lå naturligvis lige for. Men 
hvordan får man i en alder af 66 år op-
bygget et nyt netværk? En af mine gode 
venner, Ivan Jønstrup, var stoppet med 
at spille golf nogle år forinden i Even-
tyrgolf, og vi snakkede om muligheden 
med at begynde sammen i Odense 
Golfklub.

Vi havde et langt tilløb, hvor vi snakkede 
frem og tilbage.

Tilfældigt hørte vi om Bjørnebanden. 
Jeg havde en længere snak med et af 
medlemmerne i Bjørnebanden (Pal-
le Holm Nielsen), og blev ret hurtigt 
overbevist om, at det var der et godt 

perspektiv i. Vi blev introduceret ved 
sæsonstart i april måned i år, og en bed-
re start i en ny klub kunne vi simpelthen 
ikke få

I løbet af de første par måneder havde 
vi prøvet at gå i bold med de fleste af 
de øvrige medlemmer i Bjørnebanden, 
og det er jo en fantastisk start at lære 
så mange andre spillere at kende på så 
kort tid.

Efterfølgende har Ivan og jeg snakket 
om denne 1. sæson i klubben, og vi 
synes, at det har været super. Vi er rigtig 
glade for, at vi hørte om Bjørnebanden i 
Odense Golfklub.

Ellers var det nok blevet ved snakken. 
Ivan var ikke startet op igen, og jeg hav-
de stadig spillet i Vestfyns Golfklub.

(Se det var en dejlig historie)

Hvorfor valgte jeg i 2015 at spille golf i 

Odense Golfklub?
Redaktøren mødte en dag Flemming på driving range hvor han med begejstring 
 fortalte om hvor let det havde været at blive nyt medlem i Odense Golfklub, så jeg 
bad ham skrive et indlæg til Årsmagasinet.

Bjørnebandens julefrokost
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Æresmedlem i Odense Golfklub

– Mogens Damgaard
Af Mogens Hüttel

Ved afslutningsturneringen i Odense 
Golfklub i 2015 udnævnte formanden 
klubbens mangeårige kasserer Mogens 
Damgaard til æresmedlem på baggrund 
af et nu mere end 50-årigt medlemskab 
af klubben samt en stor indsats i besty-
relsen, ikke mindst i de mange år som 
kasserer.

Mogens er odenseaner fra årgang 1930, 
uddannet revisor og ansat ved skatte-
væsenet i Odense Kommune frem til 
pensioneringen i 1991.

I drenge- og ungdomsårene blev der 
dyrket henholdsvis lidt fodbold og 
tennis i OB, og i 1961 startede han på 
gymnastik og er fortsat aktiv på samme 
hold (HOP) der regelmæssigt mødes på 
Sct. Knuds gymnasium.

I 1965 var der en ven der lokkede ham 
med til 9-huls golfbanen ved Snapind 
(Se Årsmagasinet 2014-15) hvor han 
blev indmeldt i september 1965. Der 
blev hurtigt her brug for Mogens evner 
ud i det økonomiske, og derfor var det 
helt naturligt at Mogens ved flytningen 
til vort nuværende anlæg ved Hollufgård 
fungerede som kasserer i bestyrelsen. 
Der var nok at tage fat på idet klubben 
først 3 år efter flytningen ansatte sin 
første lønnede sekretær. På den private 
front betød det at der ofte opstod forsin-
kelser når familien skulle på sommer-
ferie, idet arbejdet i golfklubben skulle 
ordnes først!

Selvom fruen ikke har spillet golf er der 
flere ferieture der er gået til ”golfens 
vugge” i Skotland, så Mogens har spillet 

på Old Course i Skt. Andrews samt 
på Muirfields bane. Herfra erindrer 
han dog især, at de ville spise frokost i 
restauranten inden runden; men nej – 
damer ingen adgang her. Frokosten blev 
indtaget i byen.

Efter pensioneringen i 1991 er det blevet 
til mange gode golfrunder og så sent 
som i år 2002 (som 71 årig) var handi-
cappet endnu 9,3. I dag er det 29,1 men 
glæden ved golfen er uændret selvom 
runderne på Holluf Park i dag gennem-
føres i buggy, da alderen har givet nogle 
hjerteproblemer. I sidste sæson blev det 
til 15 runder, og ved eftersyn i spillekar-
toteket kan jeg se at en runde i juli 2015 
gennemførtes i 36 Stableford point, så 
svinget er stadig velfungerende.
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Herre / Dame match d.18/6 
i Odense Golfklub.

Turneringsfee 
kr. 125,-*

* prisen er forløbig og kan ændres. Se golffbox.dk ved tilmelding

2016



Junioråret 2015

Af Esben Hallundbæk Hansen, juniorformand

FREDAGSMATCHER
Vores fredagsturnering voksede endnu 
engang. 32 deltagere startede i alt ud 
134 gange fordelt på 9 matcher. Både på 
Holluf Park og især på Pilebanen var der 
stor aktivitet. Vinder af Order of Merit 
i A- og B-rækken blev Jacob Rasmus-
sen med Magnus Hallundbæk Hansen 
som runner-up. I C- og D-rækken blev 
Tobias Larsen vinder foran Martin 
McDonnell. 

TREFOR FYN TOUR
19 af vores juniorer deltog med 82 star-
ter på 6 fynske baner. Vi var suverænt 
største klub i C-rækken, hvilket tegner 
godt for fremtiden. Med mange flotte 
placeringer i de enkelte turneringer 
sluttede vi året med placeringer i top på 
Order of Merit. I A-rækken blev Magnus 
Hallundbæk Hansen nr. 3, B-rækken 
blev vundet af Søren Frankfurth Jacob-
sen, og endelig tog vi også 1. pladsen i 
C-rækken ved Marcelo Slott Nielsen.  

JDT (Junior Distrikts Tour) 
På 6 baner i Jylland og på Fyn deltog vi 
i år med hele 11 spillere (rekord). Det 
blev til 52 starter. Igen flotte placeringer 
i de enkelte rækker og med Emil Glue 
Thomsen som nr. 8 på Order of Merit 
i U19-rækken. Magnus Hallundbæk 
Hansen blev nr. 4 i U16-rækken. Begge 
spillere kvalificerede sig hermed til 
deltagelse på regionsholdet i Super Cup 
i hver sin årgang. Over 3 dage i efterårs-
ferien spillede de en Ryder Cup lignende 
match mod de øvrige regionshold fra 
hele Danmark. Der blev spillet i Vejen, 
Kolding og på Royal Oak.  U16 holdet 
blev nr.4 og U19-holdet vandt guld 
hvorfor  Emil  dermed kunne løfte poka-
len i triumf. 

AON JUNIORHOLDTURNERING
Vi deltog med tre hold i henholdsvis 
Elite, U22A og U16C. Eliteholdet vandt 
lokalrækken og opnåede en sølvmedalje 
til landsdelsfinalen. Holdet i landsdels-

finalen bestod af Emil Løvstrup, Emil 
Glue Thomsen, Frederik Faurhøj og 
Jacob Rasmussen med Ivan Løvstrup 
som kaptajn. U22 mødte overmagten og 
gik ikke videre fra rækken. U16 holdet 
gik hele vejen og blev landsvindere med 
en fast besætning bestående af Magnus 
Hallundbæk Hansen, Søren Frankfurth 
og Alexander Egetoft Ehlers med Esben 
Hallundbæk Hansen som kaptajn (mere 
herom andetsteds i bladet).

SLAGET OM ODENSE OG HCA 
CITY GAMES
Holdindsats og sammenhold var nøgle-
ordene i ”Slaget om Odense”. Vi vandt 
15,5 mod 8,5 og gentager successen 
i 2016 (3.-5. juni) forhåbentligt med 
endnu en sejr. Holdet bestod af: Marcus, 
Jacob, Emil G., Emil L. Maja, Tobias, 
Rossau, Mikkel, Magnus, Søren, Ale-
xander og Nicklas. Kæmpe tillykke med 
den flotte pokal (mere herom andetsteds 
i bladet). Samarbejdet med Odense 

2015 blev et særdeles aktivt år i vores klubs yngste afdeling. Som vores træner, Morten Beck, 
sagde på vores afsluttende juniorudvalgsmøde: ”Det er det bedste junior år, der har været, mens 
jeg har været træner. Aldrig har så mange været så aktive og rykket så meget ned i handicap”.

Hvad skete der så i 2015? 

Deltagere i Sjov Sommergolf

Glade vindere til JDT i Sønderjylland. Jacob, Søren og Magnus.
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Eventyr førte også til et samarbejde om 
HCA City Games, der blev spillet som 
foursomes på de to anlæg med deltagel-
se af spillere fra hele Fyn. Matchen blev 
vundet af Mikkel Sørensen og Magnus 
Hallundbæk Hansen i suveræn stil, med 
41 points. Vi har også aftalt gratis spil 
for juniorerne hos hinanden, hos os om 
fredagen og hos Eventyr om mandagen. 
Alle med hcp. 36 og derunder har denne 
mulighed.

KLUBMESTERSKAB 2015
Juniormester i slagspil blev Emil Løv-
strup foran Nicolai Rossau. I hulspil 
vandt Nicolai Rossau over Tobias 
Andersen og fik dermed revanche for 
sidste års finale. I herrerækken viste ju-
niorafdelingen også tænder, da Frederik 
Faurhøj opnåede en 4. plads i slagspil 
og en flot finaleplads i hulspil, hvor han 
desværre måtte se sig slået.

DGU’S TALENTCENTER 
6 af vores spillere deltog i DGU’s Ta-
lentcenter i Eventyr Golf. Det blev til 
13 samlinger hen over året. I talentcen-
teret styrkes den mentale, taktiske og 
fysiske del af golfspillet. Emil L., Emil 
G.,  Marcus, Mikkel, Tobias og Magnus 
har alle udtrykt en positiv oplevelse 
og i 2016 vil Emil L., Søren, Mikkel og 
Magnus fortsætte deres udvikling på 
talentcenteret.

NYE TURNERINGER I 2015
I 2015 blev to nye matcher sat på junior-
matchkalenderen. Et putting mesterskab 

for alle juniorer og en hulspilsturnering, 
kaldet Junior Match Play, for alle med 
hcp. 36 og derunder. Puttemesterskabet 
blev vundet af Frederik Faurhøj, som 
fik overrakt den sammenklappelige 
rejsevandreputter sponsoreret af vores 
tidligere juniorformand Christian Hu-
sum. Hulspilsturneringen blev vundet af 
Emil Løvstrup, der slog Mikkel Søren-
sen i finalen.

JUNIOR CUP
I årets AON Junior Cup havde vi en del 
spillere med til kvalifikationsmatchen 
I Barløseborg. Det lykkedes for Maja 
Sandhus at kvalificere sig til landsdelsfi-
nalen i Ebeltoft. Her var Maja tæt på vi-
dere kvalifikation til landskampen mod 
Sverige, men det blev ved 2. pladsen.

SJOV SOMMERGOLF. 
Sjov Sommergolf er en sikker succes 
hvert år. Vores trænere laver et program, 
der må gøre juniorafdelinger rundt i 
landet misundelige. Over 30 deltog i år. 
Store som små. Elitespillere som begyn-
dere. Trods de forskelle hygger alle sig 
på kryds og tværs, og i år gik turen en 
af de tre dage til Faaborg. En bane der 
kræver sin mand, men selv de yngste 
med de korteste ben kæmpede sig igen-
nem. Tre dage med overnatning styrker 
sammenholdet i afdelingen.

SOCIALE ARRANGEMENTER  
Igen i år har vi haft tur i biograf og 
bowlingcenter for alle i juniorafde-
lingen, arrangeret af vores to trænere 

Morten og Johan. Det styrker det sociale 
i vintermånederne og kan kun lade sig 
gøre, fordi vores mangeårige medlem 
Aage Lars Jensen donerer sine sø bolde 
til salg i Lars Roseners golfshop. Tusind 
tak til de to.

TØJPAKKE
I 2015 blev alle vores turneringsspil-
lere klædt flot på takket være et flot 
sponsorat fra Tryde André. Alle spillere 
optrådte i ens farver alt efter, om der 
blev spillet Trefor Fyn Tour, JDT eller 
holdturnering. Der blev lagt mærke 
til os, i de klubber vi besøgte. Odense 
Golfklub blev brandet på bedste vis. 
Ikke kun fordi vi stillede op i klubtøj, 
men i høj grad også fordi vores spillere 
altid optræder med god opførsel, hvor 
end de kommer hen. I 2016 har en ny 
tøjsponsor meldt sig på banen, så vi kan 
gentage successen. Sct. Hans Flyttefor-
retning sørger for, at de unge mennesker 
kan få skiftet garderoben ud, da de jo ( 
desværre) vokser ud af størrelserne på 
rekordtid. Takket være vores tøj- og sko-
bytteordning bliver tøjet dog genbrugt af 
yngre spillere.

ÅRETS JUNIOR 
Nicolai Rossau blev af trænerne valgt til 
årets spiller 2015. Nicolai har altid gået 
forrest, når det drejer sig om trænings-
flid og ikke mindst det sociale. Alle 
juniorer har mere eller mindre nydt 
godt af Nicolais omsorgsgen. 2015 var 

Junior Elite holdet i godt humør.

Puttingmesterskab 2015.

fortsættes næste side
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Årets junior 2015: Nicolai Rossau

Tobias Larsen, Vinder af fredagsmatcherne 
i C- og D-rækken.

Marcelo Slott Nielsen, Vinder af 
Trefor Fyn Tour, Order of Merit i 
C-rækken

Kirstine Husted. Et af vores unge håb iblandt 
pigespillerne.

Juniorklubmester i slagspil og vinder af 
Junior Match Play 2015, Emil Løvstrup.

Nicolais sidste år som junior, men mon 
ikke at juniorerne stadig vil få glæde af 
ham. Om ikke andet så bliver Nicolai 
udnævnt som vicekaptajn til ”Slaget om 
Odense 2016”.

For at vende tilbage til Mortens udsagn 
om juniorafdelingens gode 2015,så 
tror jeg faktisk, at han har ret. Jeg kan 
supplere med at sige, at jeg heller aldrig 
har set så mange glade og engagerede 
juniorer i de næsten 40 år, jeg har været 
medlem af klubben. Vi er på et år steget 
fra 70 medlemmer til 87 medlemmer. 
Vores Facebookgruppe har også 87 
medlemmer, og til vores afslutning var 
vi 69 deltagere fordelt på juniorer, for-
ældre og bedsteforældre. Man taler om 
krise i dansk juniorgolf. Men ikke her. 
Det er nu, at vi skal fastholde og bygge 

videre, for ellers kan krisen også ramme 
os. Heldigvis viser fordelingen af unge 
at vores miniputter fylder rigtig meget, 
og det er her, vi skal hente de fremtidige 
repræsentanter for Odense Golfklub. 
Vores trænere formår at give det bedste 
til alle, uanset niveau og alder. Og det 
vigtigste i at fastholde dem er at de har 
det sjovt med den sport, de dyrker. Det 
tror jeg, at alle har, når de er medlem af 
vores afdeling.

Til slut vil jeg gerne takke Hans Henrik 
og Vivi i sekretariatet for en udsøgt 
service, når jeg i tide og utide har brug 
for hjælp. Tak til Danmarks bedste 
trænerteam i Morten og Johan. Tak 
til bestyrelsen, som har støttet mig 
som juniorformand i mine ideer, såvel 
økonomisk som med anerkendelse. Tak 

til holdkaptajnerne, Michael Søren-
sen, Ivan Løvstrup og Jan Ehlers for 
deres støtte til vores hold. Tak til mit 
juniorudvalg, som altid er klar, når der 
mangler hænder. Udvalget har i 2015 
bestået af Jan Ehlers, Per Andersen, Ka-
rina Hemmingsen, Henrik Slott Nielsen, 
Morten Beck samt spillerrepræsentan-
terne Marcus Ehlers og Maja Sandhus. 
I 2016 udvides udvalget med Kristina 
Boje-Petterson og Maja erstattes af Sø-
ren Frankfurth Jacobsen som spillerre-
præsentant.

Det bliver svært at gøre 2016 endnu 
bedre end 2015, men med den ånd og 
den opbakning jeg mærker fra spillere, 
forældre, bedsteforældre, bestyrelse og 
sponsorer, så skulle det ikke overraske 
mig om det lykkes.
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Årets Beat Your Age:

På Holluf Park har 84-årige 
Aage Lars Jensen gået 2 runder i 
henholdsvis 82 og 83 slag. Samme 
spiller har gået Pilebanen i 70 slag.

69-årige Kurt Christiansen har en 
gang i sæsonen gået Pilebanen i 68 
slag.

Af Mogens Hüttel

Aage Lars Jensen

Kurt Christiansen

Øl til alt det 
du bedst kan lide.
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Golfens dag 2015 
i Odense Golfklub Hollufgård
Gæst slog det ultimative slag!

79 personer valgte søndag den 19. april, 
at besøge Odense Golfklub Hollufgård, 
hvor en flok af klubbens medlemmer tog 
imod.
 
De mange gæster blev sendt ud i små 
grupper af 3 – 4 personer, som blev vist 
rundt i klubben af et medlem, og turen 
bød bl.a. på relevant information om 
Odense Golfklub, instruktion ved klubbens 
2 trænere, indspilskonkurrence under 
kyndig vejledning af klubbens elitespillere, 
hvor præmien var et prøvemedlemskab, 
der blev vundet af Kim Kyndesen.

Putningens svære kunst blev afprøvet, 
og også her var et prøvemedlemskab på 
højkant, og dette blev vundet af Poul 
Johansen, som klarede de 9 huller med 
kun 19 puts.
 
Herefter gik gæsterne ud på Pilebanen, 
hvor man spillede en Texas Scramble 
på 5 af banens huller. Og her præste-
rede Carsten Knudsen det, for mange 
etablerede golfere, ultimative slag ved på 
Pilebanens 3. hul (101 meter), at sende 
bolden direkte i hul med et enkelt slag – 
HOLE IN ONE.
 

Af Hans Henrik Burkal

Indspil Putning

Carsten Knudsen reddede sig et par 
 flasker vin for sin HOLE IN ONE.

Morgenmønstring for dagens hjælpere.

Efter en flot solskinsdag med stille vejr 
og lidt over 15 grader, kunne dagen eva-
lueres og ud af de 79 gæstende personer, 
have 40 valgt et prøvemedlemskab, 2 et 
seniormedlemskab og 1 et ungsenior 
medlemskab.
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Økonomi
Af Klaus Thuelund C.P. Nielsen

Strategi for økonomi       
De overordnede strategier og mål for 
Odense Golfklub er forankret i en stærk 
økonomi, der blandt andet muliggør 
investeringer og god medlemsservice. 
Bestyrelsen i Odense Golfklub har der-
for stor fokus på økonomien såvel regn-
skabsmæssigt som likviditetsmæssigt. 

Strategi:

• En sund økonomi der er kendetegnet 
ved en god balance mellem indtægter 
og udgifter

• En god balance medfører et regn-
skabsmæssigt overskud, der gør det 
muligt at være medfinansierende på 
fremtidig baneudvikling

• En god likviditet der muliggør 
investeringer i banen samt klubhuset, 
samtidig med at klubben afdrager på 
den langfristede gæld

Mål vedrørende økonomi:

• Øge indtægterne med 3-5 % hvert år
• Økonomisk styring af klubbens 

udgifter
• Være konkurrencedygtig med andre 

klubber på kontingent og medlems-
service

Økonomisk nøgletal

År 2012 2013 2014 2015 Budget 2016

Indtægter 9.162.131  9.036.916 9.686.008  9.765.236  9.457.387 

Udgifter -6.172.844 -6.676.464  -7.521.179 -7.479.632 -7.467.222 

Afskrivninger  -816.217  -754.320  -864.148  -837.244 -1.070.807 

Renter  -719.859  -390.713  -312.603  -302.507  -300.421 

Resultat  1.453.211  1.215.419  988.078  1.145.852 618.937 
 
Likviditetsoverskud  1.647.007 529.856 1.939.298 -1.689.317  -789.775 
 
Aktiver  29.676.908  29.909.888 30.779.698  30.913.942 30.646.266 

Langfristet gæld  17.472.938  16.426.051 15.783.241  14.005.207 13.110.839 

Kortfristet gæld  4.181.644  4.246.090 4.770.634  5.537.060 5.360.384 

Egenkapital  8.022.326  9.237.745 10.225.823  11.371.675 11.990.612  

Kilde: Klubbens regnskaber og budget for 2016

fortsættes næste side
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Regnskab 2015
Odense Golfklub har en sund økono-
mi med god balance mellem klubbens 
indtægter og udgifter. Resultat for 2015 
udgør 1.145.852 kr. og er på niveau med 
de sidste 4 års resultater, som det frem-
går af nøgletallene på forrige side. Et 
virkeligt flot resultat. Likviditetsmæssigt 
fik vi i 2015 et underskud på 1.689.317 
kr., hvilket skyldes de investeringer, der 
er foretaget. Investeringerne for 2015 
har i hovedtal udgjort følgende: 

• 1. trin vedrørende udskiftning af 
maskinpark, 1.993.000 kr.

• Etablering af flere baggrum,  
292.000 kr.

• Klubhus, terrasse m.v. 136.207 kr.
• Honorar til arkitekt m,v. vedrørende 

en evt. baneomlægning 230.876 kr.
• Investering i trackman 178.000 kr.

Budgetterede investeringer i 2016 
Det er vores mål at opretholde den gode 
økonomi således, at der bliver midler 
til at investere for. For 2016 budgetteres 
med følgende større investeringer:

• 2. trin vedrørende udskiftning af 
maskinpark 1.660.500 kr.

• Honorar til arkitekt m,v vedrørende 
en evt. baneomlægning 110.000 kr.

• Teestedsmarkeringer 15.000 kr.

Strategi for udskiftning af 
 maskinpark
Indtil for 1½ år siden havde klubben 
ingen strategi for udskiftning af maskin-
parken. Udskiftninger blev først foreta-
get, når maskinerne brændte sammen 
ude på anlægget. Dette er naturligvis 
ikke holdbart set fra et driftsmæssigt 
synspunkt og ej heller set i forhold til 
økonomistyringen i klubben, da maski-
nerne oftest er større investeringer. 

Med baggrund heri igangsatte bestyrel-
sen en strategi for udskiftning af hele 
maskinparken over en 6-8 årig periode 
til en samlet værdi på 7,9 mio. kr. med 
de største investeringer i 2015 og 2016. 
Denne strategi medfører, at klubben i 
2015 og 2016 vil have likviditetsmæssige 
underskud. Udskiftningen af maskin-
parken skal sikre, at greenkeeperne 
råder over nogle driftssikre og miljøven-
lige maskiner, som muliggør en optimal 
pleje og pasning af golfanlægget. 
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Baneomlægning
Vores baneanlæg er klubbens vigtigste 
aktiv og fundamentet for at vi har og 
kan fastholde antallet af medlemmer og 
som følge heraf have en sund og stærk 
økonomi. Vores strategi er, at vi skal 
have en af de bedste baner i Danmark.

Undersøgelser fra fagfolk har vist at vi 
indenfor en kortere tidsperioden kan få 
store problemer med vores greens, da 
græsset vil dø eller standarden for vores 
greens vil blive forringet. Bestyrelsen 
har med rettidig omhu besluttet at un-
dersøge mulighederne for at investere i 
baneanlægget og fremtidssikre, at vi kan 
opretholde baneanlæggets høje niveau.

Dette er en kompleks sag, som kræver 
mange undersøgelser og beregninger. 
Vi har påbegyndt opgaven i samarbejde 
med vores arkitekt Philip Spogaard og 
afholdt møder med Odense Kommune.

Status er, at vi har fået udarbejdet en ba-
nerapport og en masterplan. Næste step 
er at arkitekten foretager de endelige 
beregninger med hensyn til terrænregu-
leringer og jordanvendelsesplan. Disse 
beregninger er igangsat og når vi har 
disse i starten af 2016 har vi samtidig en 
mulighed for at komme med et estime-
ret skøn over hvorledes vi kan finansiere 
en baneomlægning.

Vi forventer, at kunne informere meget 
mere herom i 2016 og at medlemmerne 
vil bakke op omkring projektet til en 
endelig afgørelse på en ekstraordinær 
generalforsamling.
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Mandagsseniorer

Ja, så er det igen tid til et tilbageblik 
for året der gået. 2015 blev atter en god 
sæson for mandagsseniorerne.
Dette bekræftes ved den store deltagelse, 
der har været i mandagsturneringerne, 
kvartalsafslutningerne og vores årlige 
tur, der i 2015 gik til Gut Apeldör i 
Nordtyskland.

Det nye, der blev gennemført i 2015 var, 
at man kunne betale for alle turnerin-
gerne i sæsonen, det blev en rigtig stor 
succes, der kunne dog også betales pr. 
gang. Det forsætter vi derfor med i 2016  

I de 21 turneringer vi har gennemført, 
har der været en gennemsnitlig deltagel-
se på ca. 110 pr. gang.
Og som de tidligere år har vi i turnerin-
gerne spillet om at blive. 
Årets golfere. 

Nr. 2 Lis Thygesen 51 point nr. 1 Walther 
Richter med 60 point  - nr.3 Birgit Næs-
lund Hansen 44 point.
Der var gavekort til Proshoppen, sponso-
reret af mandagsseniorerne.

I kvartalsafslutningerne, hvor vi spiller 
den traditionelle Texas Scramble blev 
vinderne.
1.juni.  Anne-Marie Hansen - Jonna 
kalk - Mogens Møller - Ove Pallesen. 
(desværre ingen billede)
Der var præmierne fra Centersalonen i 
form af gavekort til Proshoppen. 

3. august var vinderne med præmier fra 
Lars Wollesen i restauranten.

Vibeke Bechtold - Paavo Routsalainen – 
Marianne Frederiksen – Steen Schjødts 
Hansen

Årsafslutningen d.5. oktober deltog der 
147 til Texas Scramble og spisning, her 
blev vinderne.

Walther Richter - Anne-Marie Hansen   
Karen Bente Rasmussen – Knud Johansen                  
Med fine præmier fra Tryde Andrés og 
H.J.Hansen  

John Lund blev for andet år i træk 
vinder af

H.J.Hansen’s fine Whisky for nærmest 
flaget på hul 15.

Vores tur til Gut Apeldör 
d.10-11-12 juni blev også en stor succes 
med flot solskinsvejr alle dage 
og 69 deltagere med et dejligt humør.                                

Jens B. Jakobsen - Gitte Bjørnsen - Ingrid 
Woetmann – Leif Pedersen

Ellen Pedersen og Kirsten Johansen
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Ole V. Andersen venter med spænding før 
det det går løs med det store tag selvbord.

Turen her i 2016 går igen til Gut Apeldör d. 19 - 20 – 21. juni med stor tilslutning.

På udvalgets vegne.
Kaj Aage Hansen

Tove Malmmose – Erik Frimuth - Hen-
ning Nielsen – Ingelise Guldsteen

Bingoaften 

d. 11. april kl. 19 - 21 i klubben

Tilmeld dig på 

golfbox nu!

421

76

53 29

90

15

Kom og få en hyggelig aften sammen med klubbens eliteafdeling. 
Spillerne fra klubbens divisionshold vil blive præsenteret i løbet af 
aftenen. Og der er naturligvis flotte præmier på højkant.

Priser:
1 spilleplade kr. 20,-  
3 spilleplader kr. 50,-
7 spilleplader kr. 100,-

Husk at medbringe kontanter til spilleplader.
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”Vigtig viden - Ligegyldig info!”
Af Hans Henrik Burkal

Primo januar i 2015 og 2016 – værdi-
erne på hver sin side af / angiver tallet 
for henholdsvis 2014 / 2015 - er trukket 
nedenstående statistiske oplysninger ud 
af Golfbox – så er det op til læseren om 
man vil betragte det som ”Vigtig Viden 
eller Ligegyldig info”.

Ud af et medlemstal på 1251/1232 – 
de som i Golfbox er registreret som 
”aktive medlemmer” – kan udledes, at 
gennemsnitsalderen er på 55,7/55,5 år 
– kvinderne fordeler sig med 381/373 
medlemmer og en gennemsnitsalder på 
61,2/61,0 år og mændene med 870/859 
medlemmer og en gennemsnitsalder på 
61,2/53,2 år.
Det gennemsnitlige handicap er på 
23,6/24,2 – kvinderne 29,5/30,2 og 
mændene 21,0/21,6.
Hvor kommer de 1251/1232 med-
lemmer så fra, og her sorteres ud fra 
postnummer.

I løbet af 2014/2015 valgte 257/179 
personer et medlemskab af Odense 
Golfklub

Lidt tal fra tidsbestillingen:
I 2013 reserverede 1.098 af klubbens 
medlemmer i alt 22.476 spilletider, og 
medlemmet med flest tider, havde 121 
bookinger. Dette giver et gennemsnit på 
20,5 tider pr. medlem.
2.476 gæstede banen og havde 3.308 
bookinger.

I 2014 reserverede 1.164 af klubbens 
medlemmer i alt 26.117 spilletider, og 
medlemmet med flest tider, havde 119 
bookinger. Dette giver et gennemsnit på 
22,4 tider pr. medlem.
2.564 gæstede banen og havde 3.477 
bookinger.

I 2015 reserverede 1125 af klubbens 
medlemmer i alt 24.354 spilletider, og 
medlemmet med flest tider, havde 119 
bookinger. Dette giver et gennemsnit på 
21,6 tider pr. medlem.
2.327 gæstede banen og havde 2.976 
bookinger.

År Ind/ud
2005 115 / 78
2006 91 / 90
2007 174 / 79
2008 141 / 110
2009 187 / 96
2010 178 / 116
2011 119 / 164
2012 185 / 195
2013 225 / 334

2014 257 / 163
2015 178 / 199

Postnummer
Antal  

medlemmer
2400 1/0
2600 1/0
2720 1/1
2800 1/1
5000 224/219
5200 10/7
5210 56/51
5220 174/182
5230 165/166
5240 43/46
5250 90/93
5260 229/226
5270 39/33
5290 7/7
5300 30/33
5320 25/23
5330 23/23
5350 1/1
5370 4/4
5390 1/1
5450 7/3
5462 2/2
5463 1/0
5471 6/7
5491 1/1
5492 6/6
5500 8/8
5550 16/13
5560 6/3
5580 2/3
5600 1/1
5620 2/1
5672 2/2
5690 7/4
5700 3/2
5750 7/5
5772 3/6
5792 32/34
5800 7/6
5863 1/3
6000 2/2
6200 1/0
6880 1/1
7000 1/1
9850 1/1
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Nyt tiltag i Odense  
Golfklub Hollufgård

Klub 37
”Odense Golfklub har startet en ny 
klub i klubben for spillere, der har over 
handicap 37, og som ikke har flyttet sig 
væsentligt på handicaplisten inden for 
de seneste år eller er nystartet golfer. Vi 
tror, at disse medlemmer måske mang-
ler nogle succesoplevelser eller blot 
ligesindede at spille med. Vi vil gerne 
gøre en indsats for at sikre, at netop 
denne gruppe føler sig godt hjulpet 
af klubben og vores trænere”, udtaler 
Hans Henrik Burkal Golfmanager i 
Odense Golfklub Hollufgård.

KLUB 37 tilbyder fællestræning på 
udvalgte søndage kl. 09.00 hen over sæ-
sonen. Her giver vores pro´er et oplæg 
på de forskellige aspekter af golfspillet. 
Efter træningen spilles der 9 huller på 
Pilebanen med de andre KLUB 37´ere, 

så de møder ligesindede på samme 
niveau som dem selv.

Pilebanen er reserveret til KLUB 37 
allerede fra kl. 09.00, hvilket betyder, at 
de første 5-6 huller vil være ledige, når 
KLUB 37 træningen er slut. Dermed 
kan man starte på flere huller ad gangen 
efter træningen.

Det koster 20,- kroner, som betales ved 
tilmelding, at deltage i KLUB 37, og 
beløbet går ubeskåret til præmier.

KLUB 37 starter søndag den 17. maj. 
Tilmelding til fællestræning/turnering 
skal ske på Golfbox, og sidste tilmel-
dingsfrist til de enkelte dage, er altid 
fredag klokken 12:00 for deltagelse 2 
dage efter.

Startliste bliver offentliggjort senest 
fredag kl. 18.00. Scorekort sørger pro’en 
for. Der spilles 9 huller med varierende 
turneringsformer (primært holdspil), og 
når sidste hold er kommet ind mødes 
man til en øl eller sodavand på terrassen 
eller i klubhuset til præmieoverrækkelse.

I KLUB 37 tilstræbes en god og hyggelig 
omgangstone. Der drilles, roses, pjattes, 
er seriøse og frem for alt indstillet på, at 
alle skal have det sjovt med at spille golf, 
også selv om man er nybegynder. Der 
ventes på hinanden, og sørges for at alle 
kommer godt igennem alle 9 huller.

Dette tilbud er også for klubbens prøve-
medlemmer – både dem der har bestået 
prøverne og dem der mangler.

VI UDFØRER ALLE FORMER FOR ENTREPRISEOPGAVER
• Døre/ Vinduer og Ovenlys
• Ombygning/ Renovering
• Tagløsninger
• Specialglas/ Thermoruder
• Serviceopgaver
• Fagentrepriser/ Hovedentreprise
Tømrermester Heide har med sin store erfaring, et stabilt grundlag for at udføre opgaver 
både for private samt erhverv/offentlige, på alle niveauer.
Der lægges stor vægt på kvalitet og håndværksmæssigt høj standard samt at arbejdet 
bliver udført til tiden. 

Tilfredse kunder er kort og godt firmaets fundament.

Tømrermester Heide - Tlf. 66 16 01 01 

www.heide-aps.dk
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”Golftræf”
en klub for  
golfspillende  
singler

Jytte Schrøder

Hanne Storm

Medlem i Odense Golfklub siden 1996, og medlem af Golftræf siden 2010

Når man spiller golf er det gerne med 
sin partner og vennerne, men pludselig 
kan der ske noget som ændrer dette. 
Man bliver alene, og golfen er ikke som 
den plejer at være, man går ud i tre- 
bolde, sammen med ens bedste venner, 
føler sig lidt til overs.

Sådan startede Golftræf i 1997, en frisk 
nordjyde var blevet single, der blev sat 
en annonce i avisen hvor han søgte an-
dre singler at spille med.  Man må sige 
det var en succes.

I dag næsten 20 år senere er der på års-
basis omkring 300 medlemmer fordelt 
over hele landet.

I starten var det vel bare tænkt som en 
mindre klub hvor glade golfspillende 
singler kunne mødes og evt. rejse sam-
men et par gange om året.

Senere blev det hele sat mere i system, 
landet blev delt op i tre regioner, med en 
formand og 4 bestyrelsesmedlemmer i 
hver region, samtidig blev der valgt en 
landsstyregruppe som har det overord-
nede ansvar for klubben. Alt på frivillig 
basis.

Regions afdelinger beslutter hvor der 
skal spilles matcher, hvor alle medlem-
mer fra hele landet kan komme og delta-
ge. Vi spiller omkring 20 matcher om 
året fordelt over hele landet.

Efter matchen sidder vi sammen i de 
respektive bolde og spiser.  Der uddeles 
præmier i tre rækker. Og snakken går 
lystigt om golfrunden den dag.

Desuden er der en landsmatch i hver 
region, hvor der er musik, dans og 
overnatning.

Landsmatchen er meget populær, og 
danselysten er stor.  Desværre er der 
ikke altid herrer nok som deltager, så 
der bliver ikke meget tid til at nyde en 
øl mellem hver dans før en ny dame skal 
bydes op eller damen selv byder op til 
dans, det må man nemlig gerne imellem 
Golftræffere.

Vi er en social og udadvendt gruppe 
singler, som nyder at spille golf sammen. 
Prøv at gå ind på vores hjemmeside 
www.golftraef.dk, der kan man se hvor 
vi spiller hen over året og også hvor 
vores rejser går hen.

Fra 2015 har vi igen taget 3 dages 
matchen på Himmerlands Golf v/Lars 
Larsen op på vores program, efter en 
pause på nogle år. Når matchen kommer 
ind på hjemmesiden går der kun kort tid 
før alle 95 pladser er udsolgt.

Dette var lidt om Golftræf, ring til os 
eller send en mail for mere oplysninger.

I maj 2010, holdt jeg op med at arbejde.  
I løbet af foråret havde jeg undersøgt 
hvad Golftræf indeholdt. Det så vældig 
godt ud det hele og besluttede at melde 
mig ind.

Så min start i Golftræf blev på Himmer-
land golf, og det var ganske overvæl-
dende velkomst at få, også at være vidne 
til den hjertelig måde alle tog imod 
hinanden på og hilste som om det var 
familie man genså.

Det var en tredages match med afslut-
tende festmiddag og dans, og vi var 
omkring 90 medlemmer som deltog.

Mange melder sig til at overnatte i 
enkeltværelser, fordi man jo ikke kender 
nogen endnu, men jeg tænkte at tre dage 
kunne man godt klare i værelse med 
en ukendt dame (i mit tilfælde), og der 
kom en fantastisk sød og imødekom-
mende dame (Solveig) også forholdsvis 
nyt medlem. Vi har siden delt værelse 

Landsformanden for Golftræf
Medlem af Aabenraa Golfklub og medlem af Golftræf siden 2009.
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når det har kunne når matchen har 
været med overnatning, vi har også 
været på rejse alene sammen til Vietnam 
i 2012.

Så man skal aldrig være bange for at 
melde sig til at dele dobl. værelse, det 
kan måske vise at blive en god ven eller 
veninde man møder.

Et år lavede region Nord en tre dages 
match hvor vi alle skulle overnatte i 
Lemvig, på Hotel Nørre Vinkel. Her 
deltog også omkring 90 medlemmer, 
hotellet havde ikke værelser til flere.

Vi skulle alle starte med at spille Holste-
bros flotte golfbane, derefter mødtes vi 
alle i Lemvig.

Hygge om aftenen efter middag og 
præmier, de næste dage skulle vi spille 
Struer og Lemvig. Da det blev dagen for 
Lemvig stod regnen ned i tykke stråler 
og det stormede som det nu kan gøre 
i Lemvig, og vi blev våde til skindet, 
men det blev alle tiders fest om aftenen 
og alle der deltog kan stadig mindes 
Lemvig.

Sådan er der rigtig mange gode dage at 
mindes i Golftræf og jeg kan kun op-
fordre andre golfspillende singler til at 
melde sig ind og prøve at få den fælles-
skabsfølelse man kan mærke i klubben.

Dem der laver matcher rundt i klubber-
ne tager meget hensyn til hvordan man 
matcher spillerne, så vidt muligt i en 
4-bold to damer og to herrer.  Det kan 
jo forekomme at herrerne ikke har været 
hurtige nok til at melde sig til, inden 
der bliver lukket for tilmelding, men så 
møder man måske tre nye damer og det 
kan jo altid blive hyggeligt alligevel.

Alle medlemmer er velkommen til 
at sætte rejser op og bestyrelserne vil 
altid være behjælpelige med praktiske 
problemer, og det igennem årene blevet 
til rigtig mange gode rejser.

I det kommende forår er der ikke min-
dre end tre rejser til Spanien.

En går til Isla Canela Golf, en anden til 
Costa Blanca og den tredje til Mallorca. 
Det giver god mening at komme med på 
rejserne, der lærer man at kende en del 

nye og spille med forskellige i løbet af en 
uge og ikke mindst den hygge der kan 
opstå om aftenen, når alle slapper af og 
evt.  drøfte dagens flotte spil.

Efter at have deltaget i en sådan rejse er 
man bare klar til at gå den nye sæson i 
møde og kan måske igen mødes med 
gode venner fra rejsen.

Mange bruger også deltagerlisten for at 
mødes på de respektive baner og evt. 
overnatning før en Golfmatch arrangeret 
af Golftræf, og for lige at prøve banen af 
dagen før.

Der er også en del der mødes på Golfhøj-
skole, man har måske aftalt at mødes der.

Vel er det en Single klub (absolut ingen 
Datingklub) og det er en betingelse for 
medlemskab, men det kan jo aldrig helt 
undgås der opstår sød musik og gode 
venskaber der kan udvikle sig til lidt 
mere. Det er også helt frit hvad man gør, 
men beslutter man sig for at flytte sam-
men, kan man kun være medlem året ud 
og så kan vi andre bare ønske Held og 
Lykke og god vind fremover.

 Odense Golfklub • 41



Grundstenen i vores dameklub er vores 
onsdagsturneringer, hvor vi mødes og 
udfordres sportsligt på banen. Hvor vi 
udfordrer os selv og hinanden, konkur-
rerer for at få gode resultater og ikke 
mindst det sociale samvær. 

Alle Jeres gode tiltag, har øget vores so-
ciale samvær i klubben. Vi vil gøre vores 
bedste for at leve op til dette.

Af aktiviteter i 2015, har der været 6 
sponsorturneringer + Pink Cup i 2015, 
som alle har været afholdt over 18-huller 
og 9-huller. 

Dameklubben takker vores sponso-
rer for sæsonen 2015, for alle de fine 
præmier som de har skænket til vores 
turneringer.  Det er sætter vi meget stor 
pris på. Fantastisk at vi kan få så god 
opbakning.

Sponsorer var: 
Som nye sponsorer havde vi Pro Golf, 
Coss Hair.

Eksisterende sponsorer var Helle Britt 
Design, Fyns Trykluft, Fyens Stillads, 

Nielsens, Viggo Clemmensen, Bjerg 
Iversen, Holst SKO A/S, Proshoppen, 
Kaffe & The Huset og Svishave Æbler.

Endvidere har vi fået præmier fra OGK 
Restaurant, Dalum Apotek, Folkebo 
Blomster, Fynske Aktiviteter, Susi 
fødselsdag, Birthe Milwertz, Helle Kaa 
Krogsgaard, Judith Tvede Jæger og Lea 
Bolander Krengel.

En stor tak skal også lyde til Sara Thye 
og Rikke A. Sørensen, for at hjælpe os 
med et hyggeligt indslag på hul 7 og Per 
og Giorgio som kom rundt til os med 
noget, vi kunne holde os varme på til 
efterårsafslutning. 

Pink Cup:
Tak til Ulla Pedersen, for at have ydet et 
stort arbejde med at arrangere Pink Cup 
2015. Pink Cup var en god, hyggelig og 
indbringende turnering, hvor der blev 
samlet kr. 12.185 kr. ind til kræftens 
bekæmpelse. Tak til alle der deltog i 
matchen og for aktiv medvirken til den 
gode stemning, der gjorde dagen til en 
speciel oplevelse. 

Hulspil:
Tak til Ingelise Guldsteen for i år, at have 
stået for hulspil turneringerne, hvilket vi 
er mange spillere som sætter stor pris på.

Nyt 2015:
Det blev vedtaget på generalforsamling, 
at dele onsdagsdamerne op i A-, B- og 
C- rækker, således at det giver lidt mindre 
hop, fra række til række. Det vil vi forsæt-
te med i 2016.

Holdspil:
Du tilmelder dig en af tre tider på dagen 
(kl.: 09.30 – 13.30 – 15.30). Derefter 
sættes der hold (4 pr. hold). Formålet 
med at lave dette tiltag var, at vi kom til at 
spille med andre og kende nye onsdags-
damer. Det gav også mulighed for nye at 
komme til, at kende nogle af de etablerede 
onsdagsdamer.

Eclectic:
Som en ekstra gevinst, var der et eclectic 
scorekort. Runderne spilles over hele året 
som slagspil eller Stableford. Det bedste 
resultat på hvert hul, som spilleren har 
opnået i runderne, noteres og udgør 
tilsammen spillerens 18 hullers eclectic 

Årsberetning 2015 
for Odense Golfklubs Onsdagsdamer! 
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resultat. Sidst på året havde hver spiller 
et eclectic scorekort, som var summen 
over alle de bedste spillede huller. Altså 
et optimalt scorekort. 

Gentog succes fra 2014:
Udover de to nye tiltag havde vi 2 spe-
cielle turneringer i løbet af året. Den ene 
”Jernladies”. Denne turnering er altid 
spændende.  Mange var lidt skeptiske 
omkring det at skulle prøve at spille 
en runde golf, kun med jern– men det 
forløb rigtig godt, det viste sig at være 
rigtig sjovt, udfordrende og lærerigt. 
Der kom mange flotte resultater ind.

Den anden specielle turnering var vores 
pakkespil, hvor vi først spiller en runde 
golf og derefter samledes vi til spisnin-
gen og pakkeleg. Vi havde alle en pakke 
med og dermed får alle også en pakke 
med hjem. Pakkerne vælges på bag-
grund af resultatet af dagens runde. 

Udvalget, vil i det nye år arbejde med 
nye matchformer, som giver fokus på 
det sociale, leg og det sjove i at spille 
holdspil.

De fleste af golf matcherne, der blev 
spillet i 2015 var tællende, og der blev 
reguleret i handicap efterfølgende. De 
gode sommerdage gjorde, at vi havde 
travlt. 

Helårsbetaling:
Vi gentog succesen fra 2014, hvor det 
var muligt, at betale for alle onsdagsmat-
cher (20 matcher incl. sponsormatchen) 
og års-afslutnings middagen på én gang. 
Betalingen skete i den første måned af 
sæsonen og det betød at, spillerne ikke 
skulle betale hver onsdag, som hidtil. 
Der var 21 damer, der valgte at benytte 
sig af det tilbud, hvilket Damekomitéen, 
er rigtig glade for og vi håber, at endnu 
flere vil benytte sig af det tilbud i den 
næste sæson.  

Damekomitéen håber igen i år, at kunne 
få flere damer med ind i onsdagsklub-
ben, og opfordrer alle til at komme og 
være med, Damekomitéen står til rådig-
hed, så vi håber ingen holder sig tilbage. 
Der har i år været rigtig mange nye 
ansigter og dejligt at se vi kan mønstre 
ca. 113 damer over hele året. 

Vi håber på en masse godt golfvejr til 
næste sæson, og vi har plads til alle.

Programmet ligger på vores hjemmeside 
www.odensegolfklub.dk . Hvor I bl.a. 
kan se spilledage, match former, sponsor 
matcher og meget mere. Tilmelding 
til hver spilledag på golfbox, inden kl. 
16.00 på spilledagen og husk ligeledes at 
betale match feen på 25 kr., hvis ikke du 
har betalt for hele året.

Som det sidste vil vi takke Judith Tvede 
Jæger som afgående udvalgsmedlem 
for at have lagt et stort stykke arbejde 
i Damekomitéen. Medlemmerne af Ons-
dagsdamer har nydt godt af Judiths store 
og meget engagerede bidrag til udviklin-
gen. Judith har sagt ja til at stå for Pink 
Cup 2016 og det glæder vi os meget til.

De bedste golfhilsner Lea Bolander 
Krengel, Marijke Myhring, Anne Han-
gaard, Lis Thygesen og Lene Thimm 
Hanse

Fem tagsten, nye vinduer 
– eller et helt nyt hus ?

Fyns Tømrer- og Snedkerservice, FTSS,  
er uafhængig, kender markedet og 
har ingen foretrukken leverandør. 
Hos os er det kundens ønsker og 
behov, der er i fokus!

Uanset om det handler om 
udskiftningen af tagsten efter 
en stormskade eller en større 
bygningsentreprise, tager vi opgaven  
seriøst og leverer det, vi lover – og til tiden.

“Vi bygger på tillid og forståelse”

Fyns Tømrer- og Snedkerservice
v/ Niels Henrik Hansen
Klokkestøbervej 31 · 5230 Odense M

Tlf.: 40 16 17 69
www.FTSS.dk

HUSK!
Håndværker-

fradraget gælder 
også i 2016!

Få et 
uforpligtende 
tilbud på den 

rigtige løsning ...
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Sponsorudvalget
Af Leif Rasmussen

Igennem året 2015 har udvalget løst 
mange opgaver for at fastholde en spon-
sorindtægt til klubben. 
Og heldigvis har vi fået en god og 
positiv tilbagemelding fra vore faste 
sponsorer, som dels støtter klubben, 
men som også får en god synlighed over 
for medlemmer og gæster. Og en stor 
tak for det.

Der har også meldt sig nye sponsorer i 
årets løb, som har sammensat deres egen 
sponsorpakke efter behov og ønske.

Klubbens sponsorer gør en forskel for 
vores økonomi, og vi er meget glade for 
et fortsat samarbejde. 

Som tak for samarbejdet i 2015 blev der 
afviklet nogle arrangementer og golftur-
neringer for sponsorerne, og disse tiltag 
vil blive fortsat i 2016. 

Der er således planlagt en gennemgåen-
de 9 huls golfturnering på Pilebanen 
5 fredage i sæsonen med start kl. 12.00 
og en efterfølgende let frokost med præ-

mieoverrækkelse til nr. 1 - 2 – 3 samt 
klappræmier.

29/4, 3/6, 8/7, 5/8, 26/8 og 9/9

Den afsluttende sponsorturnering i 
september måned spilles som 18 huller 
stableford på Holluf Park og er datosat 
til den 30.9.2016, med start kl. 9.00.

De faste konditioner for deltagelse i 
sponsorturneringer fås i Sekretariatet 
eller ved kontakt til Sponsorudvalget.

Vi har haft meget glæde af vores P skilte 
på parkeringspladsen, og vi påtænker 
at udvide med flere skilte, når de sidste 
skiltesponsorater er solgt.

Vi har også fået genetableret vore Caddy 
Cars efter nødvendige reparationer. Og 
der har meldt sig et par nye sponsorer, 
som stiller Caddy Car til rådighed for 
klubben.

Afløseren for det gamle medlemsblad 
Årsmagasinet har også fået sponsorer-

nes bevågenhed, og trykudgiften kan 
snart dækkes af annoncørindtægter, 
men der er stadig plads til forbedring på 
annoncemængden.

Vi har i de senere år måtte konstatere, 
at hulsponsoraterne ikke er så salgsbare 
mere, hvorfor vi kommer med nogle 
meget skarpe tilbud her i foråret.

Som afslutning på året er der tradition 
for at vore større sponsorer deltager i 
 restauratørens gourmetaften. I 2016 
 bliver det en særlig aften, idet vor 
mange årige restauratør Lars Wollesen 
slutter i Odense Golfklub og går på 
pension.

Endnu en gang tak til sponsorerne for 
deres sponsorstøtte til forbedring af 
klubhuset og klubbens baneanlæg, og 
dermed forbedret økonomi.

Læs mere om klubbens tilbud på klub-
bens hjemmeside og på:
http://www.odensegolfklub.dk/Klubben/
Udvalgene/Sponsorudvalg/Nyheder.aspx
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Skolepraktik 
i Odense Golfklub, efteråret 2015

Jeg har været så heldig at komme i prak-
tik som greenkeeper i Odense Golfklub,
hvilket jeg har lært meget af. 
Det var en uge med tidlige mødetider. 
Alle dagene skulle jeg møde kl 6:00, 
men det er jeg jo vant til, når jeg selv 
spiller golfturneringer. 
Blandt andet har jeg været med til at 
skifte huller, klippe greens, fairways og 
fået kendskab til de forskellige maskiner.
Allerede tirsdag var jeg heldig at komme 
med til greenkeepertræf i Barløseborg. 
Der var en masse venlige greenkeepere, 
som tog godt imod mig. Jeg opnåede 
en 5. plads i turneringen og fik snakket 
med flere erfarne greenkeepere.
Jeg har fundet ud af, hvor meget det 
kræver at passe en så flot og god bane, 
som vi har i Odense Golfklub. Hvis alle 

medlemmer fik samme mulig-
hed som mig, for at se hvor 
mange kræfter greenkeeperne 
lægger i deres arbejde, tror 
jeg, at der ville blive rettet flere 
nedslagsmærker op, lagt flere 
turfs på plads og generelt passet 
bedre på vores bane.
Greenkeeperne var super flinke, 
hjælpsomme og det var alt i alt en 
fantastisk oplevelse, som jeg kan 
tage med mig videre.
Tak til Jack, Lars, Thomas, Hans, 
Esben, Jesper, Damir og Anders for 
en super god uge i greenkeeper-
gården. Det var fedt at være en 
del af jeres fællesskab og jeres 
gode humor.

Af Magnus Hallundbæk Hansen

(Junior i Odense Golfklub)

Spil golf samtidig med at
du slår din græsplæne!

3 års garanti på alle modeller!

NYHED HOS BJERG IVERSEN
VI ER BLEVET AUTORISERET FORHANDLER AF ROBOMOW®

Vi forhandler topserien fra Robomow® og har maskiner som klarer fra 400-3200 m2 græs
Kig ind og få en demo på den robotplæneklipper som passer til netop dit behov!

Besøg vores butik på:
Odensevej 115
5260 Odense S

Kontakt os på:
Tlf: 66131273
odense@bjergiversen.dk

Åbningstider:
Man-fre 9.30-18.00
Lørdag 10.00-15.00

Vi har mere end 50 års erfaring og kan vejlede dig til det rette køb - Se mere på www.bjergiversen.dk

Det er ikke svært at forstå, at folk hellere vil lave andre ting 
end at slå græs. Robomow robotplæneklipperen klipper hele 
tiden plænen fra forskellige retninger - plænen bliver således 
gødet helt automatisk og økologisk og er altid perfekt trimmet

Vi gir’ dig Fyns 

bedste udvalg!

 Odense Golfklub • 45



Regionsgolf

Af klubkoordinator Ib Voss

Regionsgolf Danmark er Danmarks 
største holdturnering for klubgolfere 
med deltagelse fra 169 golfklubber 
fordelt på 949 hold og ca. 7000 spille-
re. Holdturneringerne afvikles, som 
hulspilsmatcher, hvor holdet består af 4 
herrer og 2 damer. Der spilles 1 fourso-
me, 1 damesingle og 3 herresingler.

Deltagerne til de mange hold findes 
ved at alle der har lyst kan tilmelde sig 
gennem Golfbox, men den egentlige 
sammensætning sker på baggrund 
af spillernes handicap, idet det er 
bestyrelsens beslutning at Odense 
Golfklub altid skal søge at stille med 
det stærkest mulige hold.

I 2015 havde OGK 12 tilmeldte hold og 
5 af disse vandt deres respektive puljer 
og gik videre til slutspillet. 

Senior B holdet med holdkaptajn Søren 
Oldmann Hansen i spidsen vandt guld 
i landsfinalen 2015. Finalen blev spillet 
i Vejle Golfklub den 19. september og 
holdet vandt 7 – 4 over Skovbo Golf-
klub.

For at nå finalen blev der i maj og juni 
måned spillet indledende kampe i 
puljen, hvor modstanderne var hold fra 
Sct. Knuds Golfklub, Faaborg Golfklub 
og Svendborg Golfklub. Senior B holdet 
vandt 5 ud af 6 kampe og gik videre til 
slutspilskampene i august og september, 

hvor modstanderne var Blommenslyst 
Golfklub, Vejle Goldklub og i slutfinalen 
i Brønderslev vandt holdet med 9-2 over 
Randers Fjord Golfklub.

Senior C holdet med holdkaptajn Kim 
Nielsen i spidsen vandt deres 4 før-
ste kampe i slutspillet og nåede også 
finalen i Brønderslev, hvor holdet i den 
afgørende kamp desværre tabte til Skive 
Golfklub.

Et stort tillykke til begge hold med flotte 
præstationer. som vi i OGK er stolte af.

Et stort tillykke til seniorholdet fra Odense Golfklub, der vandt guld i landsfinalen i B-rækken.
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I A-B-C-D rækkerne er handicapgræn-
serne fra 2015 ændret, så de følger 
EGA handicapgrupperne og de er nu 
ens for både herrer og damer:

A-rækken min. 4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5

Senior- og veteran rækkerne

I Senior- og veteranrækkerne er det spil-
lernes alder, der er afgørende og DGU 
har valgt, at ændre aldersgrænserne 
fra 2016 til hhv. 50 år og 60 år (ens for 
damer og herrer). 

På den baggrund er tanken om en ny 
række – Super Veteran – blevet aktuel. 
Aldersgrænsen for Super Veteran vil 
være 70 år for både damer og herrer. 

Vi glæder os over, at der i hele landet 
har været stor interesse for og opbak-
ning til den nye Super Veteran række. 

Der var sat et minimum på 8 tilmeldte 
hold, men hele 29 hold har tilmeldt sig. 

Odense Golfklub deltager naturligvis 
også med et hold i 2016. 

DGU følger op med oprettelsen af en 
Super Veteran division fra 2017 og det 
betyder, at de 4 bedst placerede hold 
i 2016 fra både Øst og Vest rykker op 
i Super Veteran division efter 2016 
sæsonen.

Tak til alle spillere og holdkaptajner for 
sæsonen 2015. Vi glæder os til mange 
spændende matcher igen i 2016. 

OGK´s placeringer i de respektive 
rækker i 2015:

A-rækken: 1
B-rækken: 3
C-rækken: 1
D-rækken: 3
Senior A-rækken: 2
Senior B-rækken: 1
Senior C-rækken, hold 1: 1
Senior C-rækken, hold 2: 1
Veteran A-rækken: 2
Veteran B-rækken 3
Veteran C-rækken, hold 1: 3
Veteran C-rækken, hold 2: 3

Søndag den 13. September var Oden-
se Golfklub vært for regionsfinalerne 
i A-B-C-D rækkerne, desværre uden 
deltagelse af egne hold. I de 4 rækker 
dystede 48 entusiastiske golfere, der 
kom fra nær og fjern, om de 4 pokaler. 
Vejrguderne var desværre ikke med 
dem, og der var brug for regntøj og pa-
raplyer. Hollufpark blev dog rost af alle 
trods de vanskelige vilkår.

D Dagsmøder
Hotel Knudsens Gaard er et godt sted at mødes

Odense bygger fra stor by til storby. Vi ligger lige uden for midtbyen, let 
tilgængelig fra motorvej og byens ringveje. Buslinje 21 og 22 kører, direkte fra 

banegården til vores dør, på under et kvarter. Desuden tilbyder vi GRATIS  
parkering på vores gårdsplads eller i aflåst P-kælder.

EKSEMPEL DAGSARRANGEMENT: 
Formiddagskaffe/the

2/2 rundstykker med ost og pålæg
Samt frisk frugt

Dagens frokostanretning eller Dagens 2 retters frokostmenu
Eftermiddagskaffe/the med dagens kage og frisk frugt

Pr. person ekskl. drikkevarer Kr. 595,00

Er der behov for overnatning, tilbyder vi en firmaaftale tilpasset jeres behov.
Konference 1. th.

Konference 1. tv.
Hunderupgade 2 • 5230 Odense M

Tlf. 63 11 43 11 • www.knudsensgaard.dk

Ny konference
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Restauratøren går fra borde 
– med udgangen af sæson 2016
Af Mogens Hüttel 

Når man ser ud over den danske golf-
verden er der ikke mange eksempler 
på at klubber med egen restaurant er 
i stand til at ”holde på” den samme 
forpagter i 15 år, og det er hvad vi kan 
konstatere når ”Wolle” med udgangen af 
sæson 2016 slukker under blussene og 
får en masse tid til andre aktiviteter.

Lars er nyborggenser og i barne-ung-
domsårene stod den først og fremmest 

på fodbold og badminton og golf var der 
slet ikke tænkt på.

Med en far der var murer blev virkelig-
heden hurtigt til alvor, så allerede som 
13-årig blev Lars afæsket et svar på hvad 
han ville være. Valget stod mellem at 
blive tømrer elle kok (dengang stod det 
allerede klart at han var god med sine 
hænder). Han kom i plads på Hotel 
Nyborg Strand hvor han 16 år gammel 

kom i lære som yngste mand. Det var 
en god, men også en hård arbejdsplads 
hvor man lavede al maden selv; her var 
ikke tale om halv-fabrikata. 

Lars blev udlært og kom i 1974 til 
Odense Kongreshus efterfulgt af 1,5 år 
på de hedengangne Storebælt færger. 
En periode som Lars betegner som” 
en venteperiode” før mere spændende 
arbejde bød sig til. Det kom i 1978 hvor 
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han i sæsonen i Tivoli på Belle Terasse 
for alvor lærte at lave god mad. Derefter 
fulgte 4 år på Hotel Hesselet ved Nyborg 
og i 1983 Hotel H.C. Andersen i Oden-
se. I tiden på hotellet her var Lars en del 
af datidens Kokkelandshold.

I december 1987 flyttede Lars til Søn-
derjylland hvor han i 4 år arbejdede 
på gourmet restauranten Sdr. Hostrup 
kro, inden der igen blev mulighed for 
at vende tilbage til Fyn og Odense idet 
han nu blev køkkenchef på Hotel H.C.A. 
hvor han var i 11 år frem til ansættelsen 
i Odense Golfklub januar 2001.

Interessen for golf blev vakt i tiden i 
det sønderjyske hvorfor Sønderjyllands 
Golfklub blev det sted hvor Lars grund-
lagde sin golfkarriere. Han var som 
mange før ham ved det første boldtræf 
”solgt med det samme”, og det kan vel 
ikke overraske mange, at han i løbet af 
det første år spillede sig ned i hcp.9.

I 1993 var det så Odense Golfklub der 
blev hjemmeklubben og i tiden der-
efter blev der spillet rigtig meget golf, 
idet arbejdet på Hotel H.C.A. kunne 
tilrettelægges derefter. Når jeg går ind 
i spillearkivet kan jeg jo konstatere 
at Lars har været forbløffende stabil i 
sit golfspil, men også se at der siden 
jobbet i vores golfklub ikke har været 
hel så megen tid til dette som arbejdet i 
køkken og restaurant. I år har han spillet 
sig ned fra 5,1 til 4,6 så ramme,  det kan 
han nu stadig.

På mit spørgsmål om hvorfor han søgte 
jobbet i Odense Golfklub er svaret at det 
var lysten til at styre hele butikken selv 
og skabe egne rammer.

”Har det så været det værd”? :

Ja, men det har også været hårdt. Der 
skal erlægges rigtig mange timer for at 
få et fornuftigt udkomme, og man skal 
lære at det er noget andet at drive en 
restaurant i en golfklub. Uanset hvor 
meget vi har prøvet, har det ikke været 
muligt at tilbyde a la carte, ligesom man-
ge arrangementer gennem tiden ikke 
har kunnet lade sig gøre på grund af 
manglende tilslutning. Noget af det der 
har bidraget til at det har været rigtig 
godt – på trods af de mange timer – er 
det fantastiske personale, jeg har haft 
fornøjelsen af at have ansat og arbejde 

sammen med. Vi har haft det rigtig 
godt og sjovt sammen, og det håber og 
tror jeg også har kunnet mærkes i såvel 
klublokale som restaurant.

Når jeg spørger Lene som har arbej-
det i Odense Golfklub siden 1995 om 
arbejdet med Lars som chef, så fremhæ-
ver hun helt det samme. I køkkenet har 
der altid været plads til ”fis og ballade”, 
og så er Lars karakteristisk ved at være 
meget fleksibel og ikke mindst meget 
hjælpsom. Lene fremhæver også Lars 
praktiske evner, der tit har overvundet 
problemer i køkkenet.

På mit spørgsmål om hvad Lars nu skal 
få tiden til at gå med overrasker han 
mig meget med som det første at sige: 
”Jeg skal lære at spille golf ”! Det skulle 
man tro at han allerede kunne, men de 
samme krav han stiller til fagligheden 
i køkkenet gælder åbenbart også på 
banen.

Lars er jo håndværksmand på anden 
vis. Således byggede han selv sit 1. hus 
og hjemme i Agedrup er der et bryggers 
der mangler at blive bygget. Han har 
for nylig investeret i en båndsav så der 
fortsat kan arbejdes en del i træ.

Så tilføjer han alligevel: ”Skulle du spør-
ge Jytte vil hun nok sige at tiden er inde 
til at jeg bruger noget mere tid på hele 
familien; så det kommer nok til at ske”.

På trods af disse opgaver kan vi så 
alligevel se frem til at motorcyklen ruller 
ind på parkeringspladsen og Lars i korte 
bukser slår ud på 1.tee

Jeg runder vores samtale af med en stor 
tak fra alle medlemmer for indsatsen 
i Odense Golfklub gennem mere end 
15 år, og ser frem til at mødes på ”det 
kortklippede areal” i 2017.
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EM Mid-age 2015

AF Peter Therkelsen

At blive ældre kan have sine ulemper 
men så sandelig også sine fordele. En af 
dem oplevede jeg i år, da jeg endelig var 
kommet i de ”voksnes” rækker. Jeg run-
dede i 2014 de 35 år og kunne dermed 
deltage i DM Mid-age (fra 35 år og op) 
på vores hjemmebane og endte på en 
delt 9. plads. 

Dette kombineret med andre gode 
resultater i 2014 gjorde, at jeg i 2015 fik 
muligheden for, at deltage i EM Mid-
age, hvor Danmark fik hele 11 spillere 
med. 

EM Mid-age 2015 foregik i år, i Düs-
seldorf nærmere bestemt Golf Club 
Hubbelrath fra d. 4-6 juni. En flot og 
velholdt privatbane med mange træer 
samt kuperet terræn. Man kan på mange 
måder sige, at banen minder om Silke-
borgs flotte bane, blot med mange flere 
store bakker og skråninger. En bane der 
hurtigt kan koste mange slag, hvis ikke 
det rigtige tee-slag bliver slået. Herud-
over en bane hvor man som spiller, ikke 
altid behøver at kunne slå langt, men 
mere lige og præcist.   

Odense Golfklub var repræsenteret af 
Tony Jensen og jeg. Tony havde sin sæd-

vanlige caddie Lars Fredenslund med og 
jeg havde Lea B. Krengel med som min 
caddie. En tjans hun senere fortrød en 
smule op af de stejle bakker. 

Tirsdag og onsdag var der sørget for 
prøvespilsrunder til alle spillerne og 
ellers fri træning på golfklubbens øvrige 
faciliteter.  
Efter onsdagens prøvespilsrunde gik 
snakken internt mellem os spillere, hvil-
ke scores der vil blive lavet torsdag og 
fredag inden cuttet til lørdags finalerun-
de. Mit eget bud var 2 runder i 75 (par 
72) og man burde klare cuttet. Som sagt 
så gjort. 

Med start tid torsdag formiddag hang 
nerverne en smule uden på tøjet, og 
varmen der sneg sig op på små 25 gra-
der gjorde det kun endnu mere varmt. 
Men heldigvis holdt nerverne og spillet 
på banen til en runde i 74 slag (+2). En 
runde golf jeg længe inden starten på 
EM havde været tilfreds med. 

Fredagens runde, hvor jeg i mellemti-
den havde fået besøg og opbakning fra 
min far, søster og svoger, startede først 
med en start tid lige omkring kl. 13 – og 
temperaturen havde sneget sig tæt på 30 

grader. Men i godt vejr skal en golfspil-
ler ikke klage over vejret, om end både 
jeg og Lea kæmpede lidt med varmen. 
Spillet på banen var en smule mere 
svingende og endte med en runde i 76 
(+4) som placerede mig 2 slag bedre end 
cutgrænsen der var i +8.

På finaledagen viste vejret sig fra den 
mere milde side og jeg skulle nu ud og 
angribe, men samtidig holde sammen 
på min placering i feltet. Efter en god 
start kom der desværre et par dumme 
huller, men jeg fik sat en score i 75 (+3) i 
klubhuset og en samlet score i +9. 

Min samlede score rakte til en samlet 
delt. 21 plads ud af i alt 144 deltagere ; 2 
slag dårligere end de 2 bedste danskere 
på en delt. 14 plads. Turneringen blev 
vundet i -1. 

At deltage i EM Mid-age var for mig en 
stor og lærerig oplevelse. En oplevelse 
der forhåbentlig skal gentages i 2016 
i Tjekkiet. Jeg vil her gerne sige tak til 
Odense Golfklub for støtten hertil samt 
stor tak til min caddie Lea B. Krengel for 
støtten og hjælpen på runderne. 
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”Slaget om Odense 2015”: 

Odense Golfklub Klub 15 ½ 
Odense Eventyr Golf  8 ½
Af Esben Hallundbæk Hansen, Juniorformand og Holdkaptajn

En intens juniorturnering, stærkt inspi-
reret af Ryder Cup, over 3 dage, fra den 
5. til 7. juni, blev gennemført med stor 
succes. Ikke blot vandt vores dygtige 
juniorer en komfortabel sejr, men hele 
arrangementet forløb perfekt. 

Fra første dag blev spillerne forkælet 
som verdensstjerner med sponsortasker 
fulde af gode ting i form af bolde, hånd-
klæder, gavekort m.m. På træningsba-
nen var der alle tre dage linet trænings-
bolde op i pyramider i bedste Ryder 
Cup stil. Jo, de to kaptajner var tidligt 
på færde. Spillerne blev klædt på fra top 
til tå i klubtøj, caps og flotte jakker. Alle 
dage blev der live-opdateret på skærme 
i de to klubhuse, så alle kunne følge 
slagets gang uanset om man befandt sig 
på det ene eller det andet anlæg.

På en solrig Grundlovsdag blev matchen 
åbnet, på Eventyr Golfs veltrimmede 
anlæg, med en flot og anerkendende tale 
af borgmester Anker Boye, i overværelse 

af mere end 100 tilskuere samt 24 ner-
vøse spillere og 2 overnervøse kaptajner. 
Anker Boye var ligeledes starter af de 
6 foursomes, som blev vundet samlet 
med 3 ½ mod 2 ½ af os. På et tidspunkt 
så det sort ud, men vores hold fightede 
som vi havde aftalt, til sidste bold og det 
gav bonus. Et holet bunkerslag på 18. 
hul for en Birdie gav minder om ægte 
Ryder Cup stemning. Højlydte ju-
belscener fra forældre og andre Odense 
Golfklub-støtter på terrassen og en 
juniorformand/kaptajn med våde øjne 
blev set løbende mod spillerne og i stor 
omfavnelse af hele holdet.

Førstedagen blev krydret med et ”hole 
in one” fra Eventyr Golfs Natasja, der 
hermed blev fint kørende med et gave-
kort til en ny cykel fra Kildemoes.

På den efterfølgende holdsamling var 
stemningen euforisk og vi gav håndslag 
på at yde det optimale om lørdagen i 
fourballs, som også blev spillet på Even-

tyrs bane. Og det var lige hvad holdet 
gjorde. En gentagelse af førstedagens 
resultat. 3 ½ mod 2 ½ og samlet 7 mod 
5. Igen viste holdet kampgejst og ordene 
og håndslagene fra peptalken blev fulgt 
til punkt og prikke.  Holdånden voksede 
og voksede og på spillermødet kunne 
alle nærmest gå på vandet.

Men 12 singler på hjemmebane var sta-
dig i spil søndag og der blev opfordret til 
fortsat fokus på opgaven fra kaptajnen. 
En god nats søvn med gode vinderd-
rømme og klar fra kl. 7.00 på trænings-
anlægget i Odense Golfklub for de første 
juniorer. Alle kom flot fra start med 
”high-five” fra kaptajnen og en tro på at 
vi med indstillingen fra de første to dage 
kunne færdiggøre arbejdet. I de første 
timer var stillingen meget lige, men 
langsomt og sikkert gentog historien fra 
de to første dage sig. Vi åd os langsomt 

Pokalen hæves. Der flyves højt oven på sejren.

fortsættes næste side
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og sikkert ind på Eventyr Golf og det 
blev som bekendt til en komfortabel 
sejr. Alle spillere bidrog i de tre dage 
med points, gejst, holdånd, sportsånd og 
opbakning til hinanden. Når spillere var 
færdig i deres match suste de som det 
mest naturlige ud til de igangværende 
matcher for at støtte op.

Pokalen blev overrakt af de to formænd 
for OGK og OEG til tonerne af ”We are 
the Champions” og efterfølgende spiste 
de to hold middag sammen i klubhu-
set. Turneringen vil blive gentaget i 
2016 med start hos os (Foursomes og 
Fourballs) og finaledag med singler hos 
Eventyr. Turneringen spilles i dagene 
3. - 5. juni.

Juniorformand og kaptajn Esben Hal-
lundbæk Hansen: ”Tak til Eventyr Golfs 
juniorformand Hans Henrik Søllested 
for et sublimt samarbejde over 7-8 må-
neder for at få denne turnering op at stå. 
Det var det hele værd. Ikke mindst når 
man før, under og for vores vedkom-
mende også efter matchen ser lyset i de 
unge spilleres øjne. Tak til Anker Boye 
og vores to formænd for deres deltagelse 
i de mere højtidelige seancer. Tak til 
forældre, bedsteforældre, øvrig familie 
og klubmedlemmer i de to klubber for 
støtten på alle tre dage. Tak til junior-
udvalgsmedlemmer, startere m.fl. fra 
de to klubber. Tak til sponsorer som vi 
foruden ikke kunne have gennemført 
turneringen. Tak til alle pointsponsorer 

som samlet har bidraget med næsten 
kr. 11.000,- til juniorafdelingen. Hel 
fantastik. Tak for alle de anerkendende 
bemærkninger og hilsner, som holdet og 
jeg personligt har modtaget. Det varmer 
meget.”

”Tak til de 2 reserver, Mads Kaiser og 
Nikolaj Holbech, der hele tiden holdt 
sig klar samt til de 8 caddies (heriblandt 
reserverne) fra juniorafdelingen, som 
blev en del af sejren med deres indsats. 
I er nogle gode holdkammerater og 
har samtidig snust lidt til stemningen. 
Jeg er sikker på, at I vil komme til at 
optræde i denne turnering inden for de 
kommende år. Har allerede hørt om et 
par stykker der ”godt kunne tænke sig at 
prøve det”.

”Den største glæde for mig er dog at se 
et hold af juniorer, der i den grad har 
blomstret over de tre dage. Jeg har på 
intet tidspunkt været i tvivl om deres 
kommitment til turneringen, men de 
har alligevel overrasket mig med deres 
voksende sammenhold og gejst. Jeg har 
selv prøvet en del på juniorhold tilbage 
i tiden, men det her overgår alt. Jeg er 
overbevist om at denne turnering og 
oplevelserne i forbindelse med den, har 
styrket sammenholdet langt ud i fremti-
den. Vores talentfulde spillere kommer 
på langt større opgaver i deres videre 
karriere, men jeg er sikker på at de vil 
tænke tilbage på disse dage, i mange 
situationer fremover.”

Klar til de første spillere.

Pokalen, frugt og vand.

Fødte vindere ! Et sjældent øjeblik, da det så sort ud.
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Humøret i top.Spisning for de to hold.

Opvarmning på 3. dagen.

”Det skal nævnes at alle spillere mødte 
til tiden iført de rigtige tøjfarver dag for 
dag. Velforberedte og udhvilede. Ikke 
noget man bare kan tage for givet i deres 
alder.”

Det har været en fornøjelse, at være 
jeres kaptajn i de tre dage. Tak og stort 
tillykke med sejren til:

Nicolai Rossau, Emil Løvstrup, Emil 
Glue, Tobias Andersen, Jacob Rasmus-
sen, Marcus Ehlers, Mikkel Sørensen, 
Maja Sandhus, Magnus Hallundbæk 
Hansen, Søren Frankfurth Jacobsen, 
Nicklas Hemmingsen og Alexander 
Ehlers.

”Må jeg til slut slå fast, at uden vores to 
fantastiske trænere Morten og Johan 
havde vi aldrig været klædt på rent 
sportsligt. De to mødte ”selvfølgelig” 
op til starten i Eventyr for at peppe og 
berolige spillerne på bedste vis og deltog 
også i festlighederne på sidste dag. 
Kæmpe tak til jer.”

”Som man måske kan fornemme har jeg 
været meget begejstret for dette arrange-
ment og jeg ser allerede frem til ”Slaget 
om Odense 2016”. ”Lad os sørge for at 
pokalenfor bliver i Odense Golfklub”, 
slutter Esben.

Tilskuerne gør klar til åbningen. De to formænd følger slagets gang.

Borgmesteren kort før start.
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Sort tee på Pilebanen 
– en udfordring for alle!

I foråret besluttede vi i trænerteamet 
at etablere et sort teested på Pileba-
nen. Teestedet var tiltænkt vores små 
juniorer, der kæmper med længden på 
slagene, og derfor sjældent oplevede at 
færdigspille hullerne.

Mange andre klubber har en par-3 bane, 
som de slipper deres unge spillere løs 
på, og vi ønskede en pendant til sådan 
en bane. 

De sorte teesteder har nu været i brug i 
en hel sæson, og vi har oplevet, at hvad 
vi troede var en ”juniorbane”, egentlig 
er en bane for alle. Pilebanen fra sort 
tee giver dig også en unik mulighed for 
at træne dit korte spil, og samtidig have 
mulighed for at blive reguleret i handi-
cap. Desuden sparer du også 20-30 min. 
på en 9-hullers runde. 

De sorte teesteder er placeret i begyn-
delsen af fairway på hvert hul. Fra sort 
tee måler Pilebanen 1223 meter (Gul 
tee måler 1942 meter), og hullerne har 
en varierende længde på 38-277 meter. 
Den kortere bane betyder selvfølgelig en 
del på ens spillehandicap – hvis du som 
herre har et handicap 18, skal du på 9 
huller spille banen i kun 3 over par. 

Den sorte tee er i år taget i brug til den 
ugentlige juniortræning, hvor en del af 
træningen består i at spille 9 huller.

Med syv forskellige teesteder fordelt 
med fire på Holluf Park og tre på Pile-
banen har Odense Golfklub nu en bane 
til hver dag i ugen – det kunne jo være 
en udfordring i 2016!

Så mange slag har du på Odense Golf-
klubs baner (hcp. 18,0):

Holluf Park Herrer

64 25

58 21

55 18

50 15

Pilebanen

Gul 15

Rød 13

Sort 5

Holluf Park Damer

64 34

58 29

55 26

50 23

Pilebanen

Gul 20

Rød 17

Sort 8

Fra trænerteamet
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PGA Fourball Championship

Det er ikke så tit at vi i trænerteamet 
spiller golfturneringer, men i 2015 
besluttede vi os for, at vi også skal prøve 
vores niveau af i en turnering.

Vores nationale organisation, PGA of 
Denmark (Professional Golfers Associ-
ation), havde i samarbejde med FootJoy 
arrangeret en gennemgående hulspils-
turnering for trænerteams i Danmark.

Vi blev inddelt i 4 puljer med 5 hold i 
hver pulje. Vi hørte til Sønderjylland/
Fyn puljen. Kampene skulle spilles på 

neutral bane, så vi var rundt og spille 
forskellige gode baner i Danmark, bl.a. 
Kolding og Stensballegård.

Vi vandt vores pulje og var dermed 
kvalificeret til at spille finalespil på Silke-
borg Golfklubs fantastiske bane.

I semifinalen om formiddagen var vi 
oppe i mod vinderne fra Sjællandspul-
jen, Sydsjællands Golfklub. Vi havde en 
spændende match som bølgede lidt frem 
og tilbage, men med en god slutspurt 
vandt vi 3/2.

I finalen om eftermiddagen skulle vi 
op imod Varde Golfklubs trænerteam, 
som havde slået Frederikshavn i deres 
semifinale.

Vi fik en dårlig start på de første 9 huller 
og kom hurtigt 3 ned. Vi havde lidt pro-
blemer med at holde driveren i spil på 
Silkeborgs smalle lange bane og Varde-
drengene lavede ikke mange fejl.

Da vi stod på hul 14 var vi 4 ned med 5 
huller igen og det så svært ud. Men vi 
kæmpede og vandt 3 huller i træk. Det 
var dog for sent og vi måtte se os slået 
med 1/0.

Alt i alt er vi godt tilfredse med fina-
lepladsen og vi tænker da at stille op i 
turneringen igen til næste år.

DIN SKODA FORHANDLER
PÅ FYN

^

SKODA Odense

^

Middelfartvej 50 . 5200 Odense . Tlf.: 63 11 85 00 . www.skoda-odense.dk
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Torsdagsherrer
Af Niels Henrik Cappelen

Slutstillingen i toppen af Order-of-Merit 
blev:

1. Claus Hansen 63 points
2. Lars Næslund 59 points
3. René Stage 55 points
4. Sune Hansen 50 points
5. Tony Jensen 49 points

Det var en tæt opløbskamp mellem Lars 
Næslund og Claus Hansen. Afgørelsen 
faldt først på sidste spilledag i sæsonen. 
De to kamphaner lå forinden lige med 
57 points. Claus havde på dagen scoret 
34 points i B-rækken. Han var tidligt 
færdigt og var kørt hjem og regnede 
ikke med noget. Men der var ikke ro i 
kroppen og han indfandt sig i match-lo-
kalet på første sal og fulgte med i scores, 
efterhånden som scorekort blev indleve-

ret. Der blev lavet mange prognoser for 
resultaterne i A-rækken og B-rækken. 
Hvem var stadig ude på banen? Hvem 
kunne man tiltro en score, der kunne 
skubbe Claus eller Lars et hak ned i stil-
lingen? Lars Næslund kom så ind med 
35 points i A-rækken. Claus håb svandt 
temmelig meget på dette tidspunkt. Men 
da alle scorekort var afleveret viste det 
sig, at scoren generelt var bedre i A-ræk-
ken end i B-rækken, så Claus lavere sco-
re gav flere points i regnskabet (6 points 
for en 3.-plads. Lars ellers bedre score 
rakte til 2 points for en 6.-plads. Det var 
en meget glad Claus, der kunne juble 
over titlen som årets torsdagsherre. Med 
til historien hører også at Lars Næslund 
i matchen 30. april blev diskvalificeret 
pga. markørens manglende underskrift 
på det indleverede scorekort. En flot 

præstation med 40 points (det havde 
været vinder-score den dag) blev for-
vandlet til en sidsteplads.

Afslutningsfest 16.08.
Sæsonens store afsluttende match havde 
96 deltagere. Vejret bød på pæn kraftig 
blæst, der var en udfordring for de fleste 
hold. De 4 bedste hold klarede det fint 
– se præmierækken nedenfor. Men der 
var et stort spring ned til 5.-pladsen med 
111 points.
Jeg kan selv godt lide match-formen 
Texas Scramble. Der kommer et taktisk 
element ind i spillet, som man kan 
benytte sig af. Skal man spille sikkert 
eller satset? Hvad er spille-rækkefølgen? 
Hvordan falder puttet? Kort sagt: det 
giver en fornemmelse af hold-sport.
Jeg ved fra nogle, der har afsluttet deres 

Top 3 i årets torsdagsherre. Fra venstre René Stage, Lars Næslund og årets torsdagsherre Claus Hansen.
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karriere i en holdsport (fodbold,hånd-
bold.m.v.), at man netop savner dette 
element: Man kæmper sammen, man 
vinder eller taber sammen og så drikker 
man en øl sammen efter spillet (denne 
del fungerer dog gudskelov igennem 
hele sæsonen).

Præmierækken for årets 16.08 blev:
1. Flemming Christensen, Michael 
Jørgensen, Carsten Rasmussen, Steen 
Thistrup, 125 points.
2. Tony Jensen, Jens Gerner-Rasmussen, 
Kjell Titlestad, Gert Tander, 123 points.
3. Lars Wollesen, Ruben Bo Wikkelsø, 
Niels Henrik Cappelen, Kent Hemming-
sen, 120 points.
4. Lars Rasmussen, Claus Øgendahl, 
Kim Bøttcher, Peter Sjøstrand, 117 
points.

Afvikling af sæsonen.
Vi har haft 205 deltagere i sæsonens 
løb. Vi har normalt 80-90 deltagere pr. 
torsdag og i juni/august ofte over 100 
deltagere. Vi har mange nye deltagere, 
som har fundet vej til vores lille hjørne 
af klubben. Mange kommer som kapable 
golfspillere fra pay-and-play banerne og 
finder i torsdagsherrerne en indgang til 
klublivet i Odense golfklub. De nye del-
tagere er ikke så godt skolet som tidlige-
re med hensyn til etikette-/golf-regler. 
Kanin-tiden springes jo nærmest over. 
Det kan give lidt udfordringer, men nye 
deltagere bliver hurtigt sporet ind på 
klubbens og golfens traditioner.

Generalforsamling.
Vigtigste punkt var en personudskift-
ning i udvalget. Todd Grady holder op 
efter 3 år i udvalget. Tak for indsatsen, 
Todd! Ny mand i udvalget er Keld Lar-
sen, velkommen til. Resten af udvalget 
fortsætter uændret. Denne melding 
bliver altid modtaget med stor lettelse 
og med applaus. Applausen er nok båret 
af lettelsen over ikke selv at skulle stille 
sig til rådighed (det kan jeg godt huske 
fra mig selv), men vi i udvalget tager det 
nu også som udtryk for tilfredshed med 
afviklingen af sæsonen som helhed. 

Det glade vinderhold ved præmieoverrækkelsen. Den helt store triumfator på vinder-
holdet var Michael Jørgensen, der med sine 42 points bidrog væsentligt til sejren.

Sæson 2016.
Forvent ikke revolutioner – vi fortsætter 
med samme opskrift i 2016 også.
Og så skal jeg lige ride min kæphest: 
Benyt muligheden for at betale for 15 
gange spil fra sæsonstart (600 kr.). Der 
var 70 spillere, der gjorde det i den 
forgangne sæson. Og tids-besparelsen 
kan tydeligt mærkes, når vi ikke skal 
åbne kuverter og tælle penge op for ca. 
halvdelen af deltagerne i dagens match.

Tak fra udvalget for denne sæson. Vi er 
klar igen til sæson 2016

Nørregade 52, 5000 OdeNse C, Tlf: 66 12 51 52

PrOdUCeNTeN
oste & specialiteter

Serveringsklar hyggeanretning
skære ost
Hjemmelavet hvidløgsost
Blå ost, ananas ost, Brie
Krydder ost
2 slags kiks

Serveringsklar ialt kr.395.-
Ved afhentning i butikken.
rækker til 8-10 kuverter.
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Er det er svært at få spilletid

på Hollufpark?
Af Hans Henrik Burkal

Er et ofte læst udsagn fra medlemmerne 
i ”Golfspilleren i centrum” men også fra 
medlemmerne på terrassen!

Men har det hold i virkeligheden? Svaret 
bliver kun et ja, såfremt man har præfe-
rence for tiderne mellem klokken 08:00 
og hen over middag, 

På Holluf Park har der totalt set i 2015, 
været reserveret spilletid til 36.844 run-
der ud af 72.576 mulige, mens tallene i 
2014 var 39.106 reserverede tider ud af 
79.488 mulige.

Ser man på nedenstående 4 tabeller fra 
Golfbox, så er der ikke de store forskelle 
set hen over året – øverste tabel 1 dæk-
ker den periode i 2014, hvor tidsbestil-
lingen var åben, mens tabel 2 dækker 
perioden i 2015 med tidsbestilling.

Tabel 3 og 4 dækker tidsbestilling for 
perioden 1. juni til og med 31. august 
i henholdsvis 2014 og 2015, og her ses 
samme tendens, dog med flere bookede 
tider omkring 15:30 til og med 16:30, 
hvilket må begrundes i, at her har man 
fortsat mulighed for en runde golf inden 
mørkets frembrud.

Så med diverse forbehold for bl.a. vejret, 
årstiden og hvornår man foretager sin 
reservation, så vil min påstand være 
den, at spilletid kan man altid finde om 
end det ikke er samme tid hver dag eller 
ugedag, og måske man bliver nødt til, 
at spille i en bold med nogen man ikke 
”plejer”, at spille med! 
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Skal du til Sydafrika, og har du brug for vejledning  
ifm overnatning og din safari, golf, MC-tur,  

vin & gourmet, udflugter og events m.m. – at rejse i 
Sydafrika på egen hånd eller m/privat chauffør/guide, 

så tag kontakt til Jill Poulsen.  
Efter 12 år med rundrejser i Sydafrika vil  

jeg  sammensætte den odysse,  
som passer perfekt til dig og dine rejsefæller.

info@exotictravel.dk
+27 82 42 70 653
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Samarbejdspartnere
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ODENSE

MURERMESTER
TORBEN E. LARSEN

65 95 84 65   20 48 25 65
www.murertel.dk
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Trænertips

I det følgende vil vi 
komme med 3 velkendte 

problemstillinger som 
vi ofte møder i vores 

 undervisning og give jer 
en øvelse til forbedring 

af hver af dem.  
Alle øvelserne er 
 beskrevet for en 

 h øjrehåndsspiller.

Driveren:

Problem:  

Driveren slicer og eleven laver en sideværts bevægelse i 
stedet for at rotere.

Øvelse: ”Badevægtene”  

Denne øvelse handler om, at rotere kroppen omkring ryg-
søjlen, i stedet for at rykke sideværts.

Du skal tage din opstilling og så forestille dig, at du står 
med en badevægt under hver fod. I opstillingen skal bade-
vægtene vise de samme tal, altså lige meget vægt på begge 
fødder. Når du så begynder at svinge køllen tilbage, så skal 
du rotere både i hofter og overkrop. På toppen af tilbages-
vinget, skal badevægtene stadig vise det samme tal, altså 
lige meget vægt på begge fødder.
Når du så starter dit nedsving, så skal badevægten under 
din venstre fod begynde at vise et højere tal end bade-
vægten under din højre fod for så til sidst i svinget, at have 
næsten alt din vægt på den venstre.

Øvelsen er god til at fornemme at du skal rotere frem for at 
rykke siderværts. Dette kan mindske slicen.

Husk: 
TRÆNERTIPS skal ses som inspiration 
og virker bedst, hvis du kigger forbi til 
en lektion hos os.

Vi ses på træningsbanen.

Johan og Morten
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Jernslag fra fairway:

Problem: 

Ustabil boldkontakt og eleven starter svinget med armene i 
stedet for kroppen 

Øvelse: ”højre håndryk skubber tilbage”  

Denne øvelse handler om, at starte golfsvinget rigtigt.
Det er vigtigt, at din bevægelse starter ved at rotere over-
kroppen og hofterne. 

Denne øvelse giver en fornemmelse af netop dette. 
Du skal tage din opstilling og så slipper du grebet med 
din højre hånd, så tager du højre hånd ind under ven-
stre arm og presser din højre håndryk mod din venstre 
håndryk, herfra skal du presse tilbage med din højre hånd 
og dermed fornemme, at dit golfsving skal starte med over-
kroppen og ikke med hænder og arme.

Bunkerslag:

Problem: 

Eleven har svært ved at ramme sandet det rigtige sted, som 
er 3-5 cm. før bolden. (Billede: bunker)

Øvelse: ”Viskelæderet” 

Denne øvelse skal lære dig at ramme sandet det rigtige sted 
og gøre dig mere stabil i bunkeren.
Det første du skal gøre, er at tegne en streg i sandet og så 
gælder det om, at ”viske” stregen ud med dit sandjern. 
Husk at lave det fulde golfsving når du laver øvelsen.
Du skal så registrere hvor du rammer sandet - rammer du 
for tidligt, for sent eller slet ikke? 
Med øvelsen skal du gerne kunne ramme sandet 3-5 cm. 
før stregen og så ”viske” stregen ud. Jo mere ensartet du 
rammer sandet, jo mere stabile vil dine bunkerslag blive.
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Triumf for U16 drengene,  
der vandt landsfinalen
Af Esben Hallundbæk Hansen, kaptajn

I år deltog vi med tre hold i DGU’s AON 
Juniorholdturnering. Et junior Elite, et 
U22A og et U16C. Vores Junior Elite 
nåede landsdelsfinalen, hvor det blev til 
sølv. U22 fik god erfaring og endelig skal 
her beskrives U16 drengenes eventyr-
lige vej til guldet. Vores pulje bestod af 
Eventyr Golf, Vejle Golfklub og os. På 
en sur og kold dag sidst i april gik turen 
til Vejle, hvor der blev spillet på en bane, 
der var hårdt ramt ovenpå vinteren. 
Ikke mange græsstrå var der at finde på 
skovhullerne. Om det var det, der tog 
glansen af vores drenge, vides ikke, men 
det blev i hvert fald til et sikkert 5-1 
nederlag. En tung start som dog ikke på-
virkede humøret og troen på, at vi nok 
skulle klare denne pulje med tre sejre i 
de sidste matcher. 

12. maj tog vi imod Eventyr Golf. Dren-
gene var sat op, ikke mindst med udsigt 
til ”Slaget om Odense”, som ventede 
3 uger senere. En sejr ville styrke den 
mentale del inden det store slag. Vi vandt 
en sikker 4-2 sejr, der aldrig kom i fare. 
15. juni kom Vejle så til Odense, og fik 
ligeledes en lektion og et nederlag med 
hjem på 4-2. Da Vejle og Eventyr slog 
hinanden indbyrdes, lå vejen åben til 
landsdelsfinalen med mindst uafgjort 
i Eventyr. Matchen skulle spilles den 3. 
juli, som det sidste inden en velfortjent 
sommerferie. Vores spillere havde en sejr 
i ”Slaget om Odense” med i bagagen og 
følte sig hjemmevant på anlægget i Even-
tyr Golf. Det blev ligeså spændende og 
neglebidende, som man kunne frygte. En 
sejr til Magnus og et nederlag til Alexan-

der lagde alt pres på Søren, der var 5 ned 
med 6 huller tilbage. Tingene smuldrede 
for Sørens modstander, og Søren forblev 
fokuseret. På sidste hul var han 1 ned 
og skulle altså vinde hullet for videre 
deltagelse i turneringen. Det lykkedes, og 
vi var klar til landselsfinale i Grenå. 

I Grenå blev der prøvespillet sammen 
med vores Junior Elite hold, og på dagen 
skulle vi ud i 2 matcher for at gå videre 
til landsfinalen. Første match mod Es-
bjerg blev spillet i silende regn fra start 
til slut. Drengene lod sig ikke påvirke og 
vandt 4-2 mod et ellers godt kæmpende 
Esbjerg hold. Vi var nu klar til Viborg, 
som stillede med et meget ungt U16 
hold. Vi havde helt styr på denne match 
og vandt med hele 5-1.  

Venter på at tågen letter på finaledagen i Randers.Landsdelsvindere i Grenå efter sejre over Esbjerg Golfklub 
og Viborg Golfklub.
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U16C Landsvindere 2015 i Randers efter sejr over Værløse Golfklub. Fra venstre: Esben 
Hallundbæk Hansen (kaptajn), Alexander Egetoft Ehlers, Søren Frankfurth Jacobsen og 
Magnus Hallundbæk Hansen.

Puljesejren er hjemme efter uafgjort mod Eventyr Golf.Opvarmning før sidste puljematch i Eventyr. 
Kravet er mindst uafgjort.

Landsdelvindere og guld om halsen. 
Glade og stolte begyndte vi allerede 
opladningen til landsfinalen den 4. okto-
ber i Randers. Nu skulle vi gå hele vejen. 
Der blev lavet træningstur til Randers 
ugen før matchen, hvilket helt sikkert 
var klogt. 

På finaledagen, hvor vi skulle møde et 
sejrsvant hold fra Værløse Golfklub, var 
der opbakning fra forældrene til alle tre 
spillere på vores hold. De første 4 timer 
gik dog med at kigge ud på en tåget 
bane, som ikke var klar til finaleafvik-
ling. Endelig kom solen frem og vores 
drenge var klar, selv om nerverne nok 
ikke var blevet mindre af ventetiden. 
En storsejr på 7&6 til Magnus gav lidt 
ro til Søren og Alexander. Ved uafgjort 

tæller man vundne huller, og Magnus’ 
store sejr viste sig hurtigt at være nok 
til, at en samlet uafgjort ville gøre os 
til lands vindere. Søren mødte dog en 
særdeles stabil modstander, som ikke 
lod Søren komme til fadet og det blev 
til et knebent 2&1 nederlag. Presset på 
Alexander kunne vel ikke blive større. 
Men som så mange gange før holdt 
 Alexander  hovedet koldt, og var helt 
rolig og fornuftig i sit spil. På 17. hul 
sikrede Alexander sig en føring på 1 
up med et iskoldt 1,5 meter putt midt 
i hullet. Jublen var stor hos os alle, og 

Alexander vandt matchen. En 4-2 sejr 
og guldet var i hus.

Et stort tillykke til Magnus, Søren og 
Alexander. Jeres evige tro på, at det 
kunne lade sig gøre, viste sig at være 
guld værd. Det har været en fornøjelse 
at være kaptajn for jer. I har vist fair 
play over for alle jeres modstandere og 
haft det overskud, der skal til for at blive 
vindere på fineste vis. Altid højt humør 
og støtte til hinanden. Lige fra den første 
tunge dag i Vejle, der dog aldrig stoppe-
de jeres tro på sejr.
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Trænerteamet anbefaler!

Trackman
”Gør vores elever bedre og gør os bedre”

Til sæsonen 2015 fik vi den glædelige 
nyhed, at klubben ville investere i en 
Trackman.
Det har længe stået højt på vores ønske-
liste.

Vi har mange gange fået spørgsmålet: 
”Hvad er en Trackman og hvad kan 
den?”.

Her er det korte svar: 
“Trackman har i de seneste sæsoner 
været med til at revolutionere golfver-
denen, og er for flere af verdens bedste 
spillere og trænere blevet et uundværligt 
værktøj.
 
Trackman er en radar der måler køllens, 
såvel som boldens bevægelse i 3D. Det 
er således blevet muligt at få præcise 
data på køllehovedets hastighed og 
bevægelsesretning ved træføjeblikket, 
boldens udgangshastighed, udgangs-
vinkel, rotationshastighed (spin), carry 
længde og meget mere.

Trackman er et fremragende værktøj 
både til at optimere din teknik men også 

når du skal investere i nyt udstyr. Du 
kan få lavet en præcis opmåling af hvad 
netop du har brug for.”

For ca. 15-20 år siden blev det alminde-
lig praksis at bruge videokamera til at 
undervise sine elever med. Dette gjorde 
eleverne mere bevidste og træneren 
skarpere. Nu kunne man se ting som 
kunne være svære at nå og se uden slow-
motion kameraerne. 
Trackman kan give os tal på de ting vi 
ser på videoen. Det betyder, at vi kan 
være endnu mere præcise i vores analyse 
af de forskellige fejl der måtte være 
i svinget samt med 100 % sikkerhed 
anbefale det rigtige udstyr.

Vi har brugt Trackman utroligt meget 
og den er blevet et uundværligt værktøj i 
vores undervisning. Vi er blevet skarpe-
re som trænere og vores elever er blevet 
bedre til at forstå deres sving og rette 
fejlene når de står på træningsbanen.

En meget stor del af klubbens medlem-
mer har været i berøring med Trackman 
og den feedback vi har fået har været 

rigtig god. Vi har brugt den i alt vores 
fællestræning, til mange individuelle 
lektioner, til opmåling af nyt udstyr og 
selvfølgelig til vores junior- og elitetræ-
ning.

Et spørgsmål vi får rigtigt tit er: ”Er 
Trackman kun for elitespillere?”
Nej, Trackman er et værktøj som kan 
gøre gavn for spillere på alle niveauer. 

Hvis du står over for, at skal have nyt 
udstyr vil vi kraftigt anbefale du kigger 
forbi os, og lader os kigge på dine data 
for at optimere det nye udstyr.

Via et system kaldet ”MyTrackman.
com” kan du endda fået dine data og 
videoklip direkte hjem på din computer, 
tablet eller på din smartphone.

Prøv en lektion med Trackman og blive 
endnu klogere på netop dit golfsving.

Vi glæder os til at møde dig på Driving 
Rangen.
-Johan og Morten
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Referat

Formålet med mødet er, at alle delta-
gerne får lejlighed til at høre mere om, 
hvordan sæsonen 2015 er gået samt se 
frem mod planer for fremtiden og især 
2016.

1.  Velkommen og kort 
 præsentation af deltagerne 

Vibeke bød velkommen til dette årlige 
møde mellem udvalgsformændene, 
ansatte i klubben og repræsentanter for 
bestyrelsen.
Lars Drejergaard deltog i stedet for Jack 
Rasmussen og Harry Petersen i stedet 
for Kaj Åge Hansen.

2.  Kort oplæg om, hvad der rører 
sig i klubben ved Formand Tina 
Maria Lund Kristensen

Takkede alle frivillige for den store ind-
sats året igennem, og håbede alle havde 
tid og lyst til at fortsætte arbejdet. 
Bestyrelsen arbejder p.t. med anden 
mødestruktur, og på næste møde drøftes 
banerenovering med banearkitekten.
Der var spørgsmål til banerenoveringen, 
og her kunne Tina Maria orientere om 
at inden længe, ville der blive orienteret 
om det kommende forløb. Det forventes 
som de tidligere år, at der bliver indkaldt 
til Cafe møde den 1. december 2015.

3.  Kort orientering fra de enkelte 
udvalg/klubber

a. Hvordan har udvalget fungeret i 2015 
og hvad kan man tænke at ændre til 
2016?

b. Hvad kan udvalgene gøre for klubben 
og medlemmerne.

c. Hvordan kan samarbejdet mellem 
udvalg og bestyrelse blive bedst mu-
ligt.

d. Andet de enkelte har på hjertet og 
gerne vil byde ind med.

Turneringsudvalg og Baneservice
v/Henning Fugl
Orientering om arbejdet i turnerings-
udvalget, hvor tilslutningen og afviklin-
gen af klubbens turneringer har været 
tilfredsstillende. Desuden er der stor ros 
til turneringsudvalget for deres hjælp til 
DGU turneringerne. 
Baneservice har fungeret godt, og der 
arbejdes frem mod justeringer af kørsel-
stidspunkter til sæsonen 2016.

Sponsorudvalget 
v/Leif Rasmussen
Beretning om faldende interesse for 
klubbens sponsorater og dermed tilba-
gegang i forhold til det budgetterede. 
Især kniber det med at få ”Hul sponso-

rer”. Der arbejdes på hen over vinteren, 
at finde attraktive tilbud til kommende 
sæson.
Der skal arbejdes tættere sammen med 
udvalgene, så arbejdet med søgning af 
nye sponsorer koordineres. Oplæg om 
Sponsorater inklusive prisliste findes på 
hjemmesiden og forventes justeret til 
2016. Sponsorer i OGK med mere end 
5.000 kr. kan deltage i OGK’s sponsor-
arrangementer.
Nyt tiltag for sponsorer i år, har været 
afvikling af 4 turneringer på Pilebanen 
hen over sommeren. Det har været en 
succes og forventes gentaget også i 2016.
Udvalget søger efter medlemmer med 
interesse for arbejdet med sponsorer.

Baneinspirationsudvalget
v/Flemming Lassen
Udvalget har sammen med Jack kigget 
på budget for 2016, og set på hvilke 
muligheder, der kan være for bedre flow 
på banen via små opgaver, som kan 
løses gennem den daglige drift. Udvalget 
har gjort sig tanker om en igangsætning 
af nogen af banearkitektens tanker om 
banen gennem en opstart på 15. hul.
Udvalget har ikke fået så mange hen-
vendelser fra medlemmer og arbejder 
på, at medlemmerne i 2016 opdager, der 

MØDEART: Møde med udvalg, klubber i klubben, ansatte og bestyrelsen

MØDENR: 01/2015

MØDEDATO: 8. oktober 2015

MØDETID: 19.00.

MØDESLUT: 21.30.

INVITEREDE: Fra udvalg, klubber og ansatte: Henning Fugl (Turneringsudvalg), Peter Therkelsen (Eliteudvalg), Esben 
Hallundbæk Hansen (Juniorudvalg), Leif Rasmussen (Sponsorudvalg), Marijke Myhring (Handicapud-
valg), Flemming Lassen (Baneinspirationsudvalg), Vivi W. Pedersen (Begynderudvalget), Kaj Åge Hansen 
(Mandagsseniorer), Lea Bolander Krengel (Onsdagsdamer), Niels Henrik Cappelen, (Torsdagsherrer), 
Bent Th. Jensen (Bjørnebanden), ? (Klubkoordinator), Jack Rasmussen (Chef Greenkeeper), Morten Beck 
(Chef Træner) og Hans Henrik Burkal (Golfmanager). 
Fra Bestyrelsen: Tina Maria Lund Kristensen, Mogens Hüttel, Vibeke Bechtold, Lars Rex, Rud Thomsen 
og Klaus Thuelund Cunha Pizzato Nielsen.

AFBUD: Peter Therkelsen, Kaj Åge Hansen, Bent Th. Jensen, Jack Rasmussen, Mogens Hüttel, Rud Thomsen, Lars 
Rex og Klaus Thuelund Cunha Pizzato Nielsen.
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er et baneinspirationsudvalg. Udvalget 
ønsker et medlem mere gerne kvinde, da 
der sidder 3 mænd nu. Det kunne give 
en mere bred dialog.

Eliteudvalget 
v/Morten Buus Beck
Eliten arbejder fortsat på såvel Turnerin-
ger, godt træningsmiljø som synliggørel-
se i klubben. Eliten vil gerne medvirke 
til det hele og mange af elitens målsæt-
ninger er nået i 2015. Resultatmæssigt 
har det været et godt år med 4 medaljer 
til DM og 1 sølvmedalje i holdspil. I 
forhold til synlighed har klubbens elite-
spillere forsøgt dette bl.a. via et banko-
spil i foråret for klubbens medlemmer, 
og hjælpere ved diverse arrangementer 
i klubben samt medvirken til onsdags-
damernes afslutning, hvor de på 7. hul 
spillede mod damerne om tættest på 
flaget.
Eliteudvalget vil gerne rose de, som 
sidder i sekretariatet i forbindelse med 
afviklingen af kampe i Danmarksturne-
ringen.

Juniorudvalget
v/Esben Hallundbæk Hansen
Juniorudvalget har i 2015 haft stor ak-
tivitet og en tilgang på 24 % af juniorer. 
Der orienteres meget til alle bl.a. via de 
sociale medier, som Facebook.
Vinterarrangementerne besøges godt 
og er vigtige for at fastholde kontakten 
mellem spillerne. Det fortsætter også i 
den kommende vinter.
Juniortræningen har fungeret rigtigt 
godt, og der har været 9 fredagsturne-
ringer med 132 spillere. Der har været 
afholdt klubmesterskab i putting med 37 
deltagere.
En stor succes i år, har været ”Slaget om 
Odense”, som gentages i 2016. Der har 
været et rigtigt godt samarbejde med 
Odense Eventyr om arrangementet og 
det har medvirket til mulighed for at 
spille på de to baner 1 gang ugentlig 
uden betaling. Desværre har meget få 
benyttet sig af tilbuddet.
Nyt var også deltagelsen i Odense City 
Games, som fungerede rimeligt og gen-
tages næste år med lidt justeringer.
Mange juniorer har deltaget i forskellige 

turneringer på Fyn og rundt omkring i 
landet med en række af flotte resultater. 
Juniorerne har hele året været synlige i 
flot sponsor tøj fra Tryde Andrés. Det 
har givet god PR til klubben med ca. 200 
starter i klubtøj. Juniorernes afslutning 
var en succes med 52 spillere og 73 til 
spisning efterfølgende. Målet fremover 
er, at skabe synlighed omkring junior 
arbejdet. 
Udvalget ønsker fortsat et område i 
klubhuset, som juniorerne kan kalde 
”deres”.

Handicapudvalget
v/Marijke Myhring
Handicapudvalget har haft et meget 
roligt år.

Mandagsseniorer 
v/Harry Petersen
Mandagsseniorerne er aktive med ca. 
100 -120 deltagere hver mandag og 143 
deltog til afslutningsturnering og spis-
ning. Årets seniortur gik til Gut 
Apeldör Golf Klub.
Mandagsseniorerne ønskerne sig, at 
greenkeeperne tilrettelægger arbejdet 
mandag morgen, således det ”generer” 
spillerne mindst muligt og der tages 
hensyn til de ”gamle” så tee stederne 
ikke rykkes for langt tilbage om manda-
gen. JR tog en snak med HP efterfølgen-
de om dette.

Torsdagsherrerne
v/Niels Henrik Cappelen
Torsdagsherrerne har haft en super 
sæson med ca. 100 deltagere hver 
torsdag, og primært med deltagelse om 
eftermiddagen. Der var 96 deltagere til 
afslutningen.
Der har været sponsorer til alle de 
turneringer, hvor behovet har været til 
stede.
Ønske om at materialer til turneringer 
er disponible på 1. sal f. eks. målebånd.

Onsdagsdamerne
v/Lea Bolander Krengel
Onsdagsdamerne roste greenkeeperne 
for løsning af forskellige opgaver hen 
over sæsonen – Morten for assistance 
ved forskellig lejlighed og Hans Henrik 

for hjælpsomhed i al almindelighed, 
samt elitepigerne for deres aktivitet på 
hul 7 ved afslutningen.
Onsdagsdamerne har ændret så der nu 
er tre rækker. Det giver bedre mulig-
hed for forskellige spil for høje og lave 
handicaps ved turneringerne. Der er ca. 
50 – 60 deltager pr gang og det synes 
at fungerer godt. Nyt tiltag for at bryde 
faste hold og få nye med er afvikling af 2 
x holdspil hvor Komiteen sætter holdene 
til spil.
Pink Cup afvikles i 2016 af en ”Pink 
Cup” gruppe, som har en del nye ideer 
til dette inklusive medinddragen af tors-
dagsherrerne. Afslutningsturneringen 
rykkes til en fredag næste år. ”9 er nok” 
(turnering på Pilebanen) droppes fra og 
med næste sæson, grundet manglende 
deltagerantal hen over denne sæson.
Ønske om at PCerne på 1. salen ”renses” 
og optimeres.

Begynderudvalget
v/Vivi W. Pedersen
Begynderudvalget startede sæsonen 
med næsten helt nye medlemmer, men 
det er gået godt og gnidningsløst.
Klub 37 har været en succes for alle 
spillere med et HCP på 37 eller over.
En opgave næste år bliver, at fortælle 
om, at der både skal bestilles tid og til-
meldes til turneringerne om tirsdagen, 
og blåt bagmærke ikke udleveres forin-
den deltagelse i 4 begynderturneringer.
Det blev aftalt at dette inddrages i Regel 
undervisningen (Lea Bolander Krengel 
og Henning fugl), så det bliver gentaget 
flere gange.

4.  Kort orientering fra 
 Greenkeeper, Træner team og 
Sekretariat

Greenkeeperne v/Lars Drejergaard
2015 har været en god vækstsæson, som 
har givet en flot bane dvs. passende sol 
og regn. I løbet af året er kun arbejdet 
med nødvendige ændringer/forbedrin-
ger. Ellers afventes hvad der sker, når 
banerenoveringen igangsættes.
Greenkeeperne vil gerne have så god og 
positiv dialog med spillerne på banen og 
forsøger året igennem, at tage det nød-
vendige hensyn til spillerne. Orientering 

Referat
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om ”Banens tilstand” har gennem året 
været beskrevet på hjemmesiden og i 
Nyhedsbrev. 
Greenkeeperne vil gerne yderligere i 
dialog med udvalg og klubber i klubben. 
De vil gerne inviteres til et månedsmøde 
og give informationer om, hvad der sker 
på banen og hvorfor.

Trænerteamet
v/Morten Buus Beck
2015 har været en god sæson med stor 
aktivitet og mange træningsivrige med-
lemmer i såvel grupper, som individuelt. 
Trænerteamet har mange forskellige 
opgaver i løbet af året og er glade for 
disse, som giver bred berøringsflade til 
mange medlemmer.
Short Game og Golf Medley har god 
søgning, og klub 37 har været en succes.
Trackman har været brugt flittigt, og er 
et godt redskab i undervisningen.

Sekretariatet
v/Hans Henrik Burkal
Hans Henrik orienterede om:
- medlemsstatus er ca. den samme 

som samme tidspunkt i 2014 og 
vigtigheden af den bedste fødekanal 
til hvervning af nye medlemmer er 
”medlem skaffer medlem”

- antallet af greenfee gæster er lidt sti-
gende, mens greenfee indtægterne er 
lidt dalende, da fleste gæster er med 

i greenfee ordning eller spiller med 
medlem,

- etableringen af nye bagrum på 1. 
salen i laden,

- de forskellige energibesparende 
foranstaltninger på vand, lys og fjern-
varme,

- arbejdet med at finde ny forpagter 
til restauranten fra og med 1. januar 
2017,

- Golfspilleren i Centrum og de ting, 
som kan udledes heraf,

- skiftet af forpagter i Golfshoppen,

Orientering om fortrinsret i tidsbestill-
ingen for klubber i klubben er blevet 
evalueret og gransket for hele 2015, 
og ud fra foreliggende, hvor der tages 
hensyn til antallet af registrerede spillere 
i de enkelte klubber og tider med for-
trinsret, bliver fortrinsretten i 2016, som 
følger:
- Mandagsseniorerne har fortrinsret 

i tidsbestillingen mandag mellem 
07:00 og 11:50,

- Onsdagsdamerne har fortrinsret i 
tidsbestillingen onsdag mellem 09:30 
og 10:20, samt 15:00 og 15:50,

- Torsdagsherrerne har fortrinsret i 
tidsbestillingen torsdag mellem 14:00 
og 17:30,

- Bjørnebanden får fortrinsret til 6 
tider i alt - enten tirsdag, onsdag, 
torsdag eller fredag – Dette afklares 

med  Bjørnebanden ved Bent Th. 
Jensen

Fortrinsretten gælder stadig indtil 48 
timer før respektive spilledag. 
Ikke bookede tider frigives klokken 
00:01 – det er ikke muligt at ændre dette 
til f.eks. 20:00 eller 06:00 – det er døgn-
skiftet, som styrer. 

5. Eventuelt 
På mødet blev der opfordret til at lokalet 
på 1. sal gennemgås m.h.t. lokalets 
indretning og fælles indhold, samt 
justering af PCere. Hans Henrik Burkal 
og Henning Fugl har lovet, at tage sig af 
lokalet og Morten Buus Beck og Johan 
Kristensen tager sig af PC problemerne.
Vibeke opfordrer til, at man til næste års 
møde eventuelt kommer med emner, 
man ønsker drøftet nærmere.
Årsmagasinet udgives igen i foråret 
2016. Mogens Hüttel, står igen for 
redaktionen og forventer indlæg fra alle 
udvalg og Klubber. Indlæg sendes til 
huttel@dadlnet.dk Så HUSK det endelig.

Afslutningsvis skal endnu engang lyde 
en stor tak til de frivillige for deres store 
arbejde for klubben uden alle de frivil-
lige kanen Golfklub ikke eksistere.

Referat: Vibeke Bechtold, Bestyrelsen og 
Hans Henrik Burkal, Golfmanager.
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Wilson Staff Junior Open 2015
i Odense Golfklub søndag den 17. maj

Af Mogens Hüttel

For 5. år i træk var Wilson sponsor for 
en rangliste turnering i Odense Golfklub 
for nogle af landets dygtige piger og 
drenge. Formatet er 2x18 huller fra 
backtee, scratch.

Der var 47 drenge tilmeldt hvoraf 44 
gennemførte medens alle 10 startende 
piger fuldførte deres runder.

Pigernes række blev vundet af Anna 
Frandsen fra Korsør Golfklub der under 
ikke altid lige optimale vejrbetingelser 
gik i 80 + 76 slag med 8 slags forspring 
til en spiller fra samme klub.

Vores egen Pernille Thomsen løb med 
præmien for nærmest flaget på hul 15.

Der var anderledes kamp om 1. pladsen 
hos drengene idet 2 spillere stod helt lige 
efter de 36 huller. Christian Engel med 
runderne 76+76 fra Skt.Knuds Golfklub 
og Nicki Schou fra Jelling med runderne 
74 + 78.

De måtte i det efterhånden helt fine 
solskinsvejr 3 gange ud på 18.hul inden 
sejren gik til Christian idet Nicki misse-
de sit par put.

Dagens længste drive blev præsteret på 
10.hul (300 meter), og det var på samme 
hul dagens eneste eagle blev præsteret.

En fin dag i Odense Golfklub ikke 
mindst takket vore to medlemmer Jens 
Krøyer og Rud Thomsen, der gennem 
alle årene har stået for turneringen.
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Golfspilleren i centrum
Et online dialog- og rapportværktøj

Med ønsket om at lytte til – og forstå 
– medlemmer samt greenfee gæsters øn-
sker og behov har DGU i et oprindeligt 
samarbejde med 7 danske golfklubber 
udviklet dette værktøj der giver ansatte, 
bestyrelser samt udvalg mulighed for i 
en struktureret form at modtage feed-
back fra alle golfspillere der kommer i 
klubben gennem året.

Herved skabes der mulighed for at 
golfklubben kan tilpasse klubben, så der 
leveres den bedst mulige oplevelse for 
såvel medlemmer som gæster. Golf-
spilleren i Centrum sætter fokus på, 
hvad der kræves for at klubben får flere 
positive ambassadører blandt medlem-
mer og gæster. Positive ambassadører 
bidrager ikke bare til at fastholde med-
lemmer, men har en positiv effekt på 
evnen til at tiltrække nye medlemmer og 
i sidste ende til at øge omsætningen pr. 
golfspiller i klubben.

Data opnås ved at have fokus på 4 
vigtige målgrupper: Greenfee gæsten; 
Medlemmer; Nye Medlemmer samt 
Udmeldte.

Greenfee gæsten får dagen efter besøget 
i klubben en mail med en opfordring til 
at svare på et spørgeskema om oplevel-
sen. Det tager ca. 5 minutter at udfylde 
dette, og man kan som gæst maksimalt 
modtage denne opfordring 5 gange om 
året.

Medlemmer får et mere detaljeret spør-
geskema 1 gang om året. Det tager ca. 
15 minutter at udfylde det, og klubbens 
medlemmer er på forhånd opdelt i 3 lige 
store grupper med udsendelser først, 
midt på og sidst på sæsonen.

Nye medlemmer opdeles i 3 undergrup-
per: Nye golfspillere, Nye i klubben samt 
Prøvemedlemmer. Når nye medlemmer 

Af Mogens Hüttel

tildeles denne særlige opmærksomhed, 
er det med baggrund i viden om at de 
2 første år i en golfklub, er helt afgøren-
de for hvor mange der vedbliver med 
at være medlem. Hvert nyt medlem 
modtager derfor et eget spørgeskema 3 
måneder efter indmeldelse.

Udmeldte: Ved årsafslutning modtager 
alle udmeldte (og i øvrigt også passive) 
et spørgeskema der giver mulighed for 
at samle viden om årsag til udmeldelse 
(eller overgang til passivt medlemskab).

For alle spørgeskemaerne gælder at der 
kan svares anonymt ligesom der hvis det 
ønskes kan gives kontaktinformationer, 
så der kan opnås dialog. De fleste svar 
for både gæster og medlemmer afgives 
anonymt.

Data fra alle områder tilflyder klubben 
løbende og jeg har – som bestyrelses-
ansvarlig for området – mulighed for 
at følge besvarelserne tæt og dermed 
skabe et overblik over såvel positive som 
negative tilbagemeldinger. Programmet 
giver med en række underinddelinger 
mulighed for at analysere data opdelt på 
feks. køn, alder og anciennitet i klubben. 
Derudover er der på alle felter en mulig-
hed for at lave benchmarking (sammen-
ligning) med andre klubber (anonymt), 
regioner eller som et gennemsnit for 
hele landet.

Alle hovedresultater præsenteres i 
rapporter der i vores klub giver især 
bestyrelse og ansatte værdifulde infor-
mationer til såvel strategi som drift og 
derudover bruges til på hjemmesiden at 
holde egne medlemmer orienterede. Der 
udkommer følgende rapporter: Fokus på 
Bane og Anlæg; Træningsrapport; Restau-
rantrapport; Begyndelse i Klubben samt 
Bestyrelses- og managerrapport.

Baseret på de indkomne besvarelser kan 
der fås en række lister, som direkte kan 
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bruges i det daglige arbejde i klubben 
såsom Sponsorliste og Liste over Frivillige 
(medlemmer der har tilkendegivet at 
de gerne i løbet af sæsonen vil udføre et 
stykke frivilligt arbejde).

Prisen for at deltage er 6000,-kr ex 
moms/år.

Hvad har vi opnået ved at abonne-
re på Golfspilleren i Centrum?
Nedenstående angivelser er med ud-
gangspunkt i sammenligning med andre 
golfklubber; altså Benchmark)

Træningsrapport: Skulle vi være i tvivl 
kan vi konstatere at vi har dygtige og 
vellidte trænere der bruges flittigt hvil-
ket også gælder træningsfaciliteterne. 
Det ser ud til at gælde alle aldersgrup-
per. Det kan ind i mellem knibe med at 
få træningstider, om end der er en ikke 
ringe del af klubbens medlemmer der 
aldrig bruger træningsfaciliteterne. Et 
kritikpunkt er manglen på mulighed for 
på driving range at slå fra græsunderlag.

Proshop: Generelt udtrykker gæster 
såvel som medlemmer tilfredshed med 
udvalg, service og prisniveau. Der er 
dog (stadig) mange der ikke handler der, 
men det ses at gælde på landsniveau.

Bane og anlæg: Overordnet udtrykkes 
der fra alle sider stor tilfredshed med 
banen og dens tilstand, selvom der 
ikke overraskende i perioder er fokus 
på roughens højde og dermed ”lede 
tid efter bolde”. Medlemmer er mere 
kritiske overfor roughens sværhedsgrad 
og bunkers tilstand end gæsterne er det. 
Et fokuspunkt for bestyrelsen er at sikre 
tider ”når man ønsker det” 

Restaurantrapport: I forhold til mange 
golfklubber scorer vi pænt over hele 
linjen med den helt generelle tendens at 
gæster ser mere positivt på såvel udbud 
som prisniveau, hvilket er almindeligt 
kendt i de fleste (om ikke alle) golf-
klubber. Ca. 50 % af greenfee gæster 
har benyttet restauranten. Tallene fra 
restauranten er det område der ved sam-
menligning med hele landets golfklub-
ber viser de allerstørste udsving.

Begyndelse i klubben: Indmeldelse i 
Odense Golfklub sker hyppigst på 
baggrund af venner/familie der spiller i 
klubben, gode anbefalinger af klubben 
samt beliggenhed. Det kan så over tid 
også konstateres at Åbent Hus og Gol-
fens Dag lokker mange til. De nye føler 
sig godt modtaget, så arbejdet består i at 
fastholde dem, og især den gruppe der 
ikke hurtigt når ned på hcp. 36 eller der 
under. Her har vi lært at særlige arran-
gementer for 37+ fastholder flere.

Det kniber også lidt med viden om 
klubber i klubben, så her er en infor-
mationsopgave for disse. Det glædelige 
er at vi for Nye Medlemmer scorer højt 
på spørgsmålet om ”hvor sandsynligt er 
det, at du vil anbefale klubben til venner 
eller kolleger”.

Udmeldelse: Her har vi endnu ikke 
årsrapporten, så der ses på de angivne 
Årsager til Udmeldelse. De hyppigst 
angivne årsager er Manglende tid; 
Manglende udnyttelse af medlemskabet 
og Anden årsag (Dette på trods af at der 
er angivet mange andre muligheder for 
svar: for dyrt, manglende spillepartner, 
manglende integration i klubben, alder, 
helbred osv).

Medlemmerne er også blevet spurgt om 
deres Forventninger til fortsat medlem-
skab om 2 år. Det er svært ud af tallene 
at udlede hvor mange det drejer sig om 
ligesom årsagerne er mangfoldige. En 
lille 1/3 angiver manglende tid og ca. det 
samme antal peger på vanskeligheder 
ved at få tider man ønsker og endelig en 
del der overvejer at flytte til en anden 
klub. Når disse svar kombineres med 
handicapgrupper er der ikke noget 
entydigt mønster om end der måske er 
en tendens til at det især er høj handi-
cap medlemmerne der er i tvivl om de 
fortsat er i klubben om 2 år.

Bestyrelse og managerrapport: Gæster 
angiver stor tilfredshed med Modtagelse 
i klubben, hvor alle besvarelser ligger 
inden for Benchmark grænser. Medlem-
merne vurderer også forholdene i orden, 
om end de på spørgsmålet om sekreta-
riatets åbningstider passer til behov kun 
lige netop kommer indenfor Benchmark 
grænsen.

Samlet set er det vigtigste at vi i besty-
relse samt medarbejdergruppen har fået 
et systematisk værktøj der muliggør at 
fokus kan iværksættes på områder hvor 
data peger på nødvendigheden af juste-
ringer eller ændringer.

På grund af de sæsonbetingede variatio-
ner i besvarelserne er der også mulig-
hed for at følge effekten af eventuelle 
ændringer over tid.
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Vigtige begivenheder 
i Odense Golfklub i 2016

Søndag den 10. april ”Jyske Bank” Åbningsturnering, foursome – ud af vinterhi

Søndag den 17. april GOLFENS DAG – Kom og giv en hånd med til nye medlemmer

Lørdag-søndag  
den 23-24. april 

DGU Danmarksturnering – lejlighed til at se elitegolf

Søndag den 1.maj DGU Elite Dame og Piger – kan vore bedste vinde denne dag?

Søndag den 8. maj Wilson Staff Junior ranglistematch - nyd de kommende elitespillere

Søndag den 15. maj Pinsemorgenmatch – individuel turnering – se pinsesolen danse

Lørdag-søndag  
den 28.- 29. maj

DGU Danmarksturnering- god golf på banen

Lørdag-søndag  
den 4.- 5. juni  

”Slaget om Odense” – se om juniorerne igen kan tæve Eventyr Golf

Lørdag den 18. juni ”PINK CUP” – Støt slaget om kampen mod brystkræft – mænd mere end 
velkomne

I uge 26 er der SJOV SOMMERGOLF – så er der leg på anlægget

I uge 30. er der STIFTEN CUP med finale søndag den 31. Spiller man ikke med er 
der anledning til spil på andre fynske baner

Søndag den 7 .august Holte Vinlager Open – Turneringen hvor alle går hjem med en præmie

Søndag den 21. august Short Game Championship – Kom og vis at dit korte spil er skarpt!!

Søndag den 28. august Texas Scramble for hold med GRILL – støt op om arrangementet

Weekenderne 17.-18.  
og 24-25. september

afvikles KLUBMESTERSKABER

Søndag den 9. oktober trænernes sjove GOLF MEDLEY – Deltag og oplev hvor sjovt golf kan 
spilles

Søndag den 16. oktober ”ALBANI” afslutningsturnering, Foursomes – her slutter sæsonen for de 
fleste

Lørdag den 29. oktober Gourmetaften i restauranten – Sidste chance for at nyde Lars 
 fremragende kogekunst.

Søndag den 6. november ”Golfshoppen” Cross Country – så er det tid til årets sidste turnering

Redigeret af Mogens Hüttel
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Nyheder  
og baggrund  

hver dag

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


