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Mens Section byder tidligere og nye medlem-
mer velkommen til en ny sæson 2020!

Bestyrelsen vil arbejde for, at 2020 skal blive 
et godt år, hvor formålet med denne »klub i 
klubben« er at kombinere golfspil på konkur-
renceniveau med kammeratligt samvær uan-
set alder, handicap og andre biting. Endvide-
re er det hensigten at dygtiggøre og udvikle 
såvel rutinerede som urutinerede spilleres vi-
den om golf- og etiketteregler gennem dis-
kussioner baseret på oplevelser på banen.
Det skulle gerne betyde, at vi alle kan glæde 
os over medlemskab af en klub, der på en og 
samme tid forener sportslige udfordringer og 
hyggelig »aftergolf«.

Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde for at få 
endnu flere nye medlemmer i MS, så vi kan 
være en klub-i-klubben, hvor mænd i alle ald-
re kan få mulighed for at prøve kræfter med 
ligesindede. Du har som medlem i MS den 
største mulighed for at tiltrække nye medlem-
mer, så bestyrelsen håber, at du i 2020 vil 
være opsøgende på at invitere flere spillere 

med ind i MS. I den forbindelse gentager vi 
succesen fra 2019 og holder et opstartsmøde 
i klubhuset for både nye og gamle medlem-
mer torsdag 19. marts kl. 19.00 i samarbejde 
med Ladies Section. Det er muligt at bestille  
kaffe/te, franskbrød og kage. Tilmelding skal 
ske på Golfbox senest søndag 15. marts kl. 
16.00.

Husk at bruge vores hjemmeside, det skulle 
gerne blive naturligt for medlemmerne lige at 
klikke ind på mens.oddergolf.dk. Husk, at det 
jo også er her, at du kan se resultater og stil-
linger. Du bedes også lige tjekke, at det er de 
rigtige oplysninger der står om dig. Det gør 
du ved at gå på hjemmesiden, klik på Login i 
den orange »bar«, koden er 1234, gå ind i Pro-
fil og tjek om dine oplysningen er rigtige. Det-
te gælder særligt mail-adresse og mobilnum-
mer, for hvis ikke tingene stemmer vil du fx 
ikke modtage mails fra MS. Vores egen grup-
pe på Facebook er en kæmpe succes, som vi 
håber at endnu flere vil »hoppe« på. Søg på fb 
efter: Mens Section Odder Golfklub, så er du 
så godt som med! 

Velkommen til sæson 2019 
i Mens Section, Odder Golfklub
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Fredag 19. juni spiller vi fødselsdags turnering 
med Super-Six, reservér allerede nu dagen.

Hunnematchen afvikles i 2020 først tirsdag 
18. august, og som noget nyt har vi valgt at 
turneringen tæller med i årsturneringen.

Årets Østjysk Mesterskab for Herreklubber 
afvikles på hjemmebane i Odder lørdag 5. 
september, hvor vores lokale Tøjeksperten 
har været med til at sørge for sponsoratet af 
turneringen, så den nu hedder Tøjeksperten 
Masters 2020. Det bliver en fantastisk dag, 
hvor vi håber at de øverst placerede i årstur-
neringen vil prioritere at deltage. Der vil også 
blive brug for frivillige hænder, så det er et 
projekt for hele MS.

I år har vi fået genforhandlet os frem til et godt 
tilbud på en weekendtur til Royal Oak. Banen 
er jo bl.a. kendt for sine meget store, kupere-
de og hurtige greens, og vi skal bo i lækre 
lejligheder på Gramgaard ved Gram Slot. Ud 
over at spille golf på en fantastisk bane, så er 
det også en meget billig tur, i år med tilskud 
fra MS, se nærmere i indbydelsen. Så reser-
ver (15.)-16.-17. maj, så vi igen kan komme på 
herretur! 

Ovenstående kan jo ikke lade sig gøre uden 
medlemmernes og vores fantastiske sponso-
rers opbakning og hjælp. Vi kan altid bruge 
flere sponsorer i MS, så kontakt os meget 
gerne for at høre nærmere, hvis det kunne 
have din interesse! Kom til månedsafslutnin-
gerne, spred budskabet og inviter nye med-
lemmer, giv en hånd, tag med på tur og giv i 
øvrigt ris og ros til os i bestyrelsen, vi vil for-
søge at gøre det til noget særligt at være 
medlem i MS!

God sæson 2020!
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Hvem kan deltage og tilmelding til
Mens Section 2020
Alle Odder Golfklubs mandlige medlemmer 
over 18 år med et handicap på max. 36 (=39 
tildelte slag).

Medlemmer, der har højere handicap, kan 
dog deltage, men skal spille med 39 tildelte 
slag.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af tilmel-
dingsblanketten, der findes i klubhuset eller 
den kan downloades fra vores hjemmeside 
www.mens.oddergolf.dk. Betaling kan ske til: 
Jutlander Bank via netbank (påfør medl. nr.) 
eller ved kontant betaling første gang man 
deltager. BEMÆRK vores nye konto i Jut-
lander Bank: Reg.nr. 8141 Konto nr. 2070 
161 071. For dem, som betaler via netbank, 
skal man medtage udfyldt blanket første 
gang man spiller i Mens Section påført tydelig 
mail adresse og mobil nr.

Det vil også være muligt, at aflevere udfyldt 
tilmeldingsblanket hos Karen, Henriette eller i 
Greenfeekassen. Såfremt man lægger kon-
tanter sammen med tilmeldingsblanketten, 
bedes man venligst benytte de kuverter, som 
er placeret sammen med tilmeldingsblanket-
terne.

Bestyrelsesmedlemmer bedes kontaktet, så-
fremt man har problemer med betaling eller 
tilmeldingsblanketter. Vi kan også mødes i 
forbindelse med matcherne.
 
Hvis man ønsker at deltage i enkelte matcher 
uden fuldt medlemskab, så er man velkom-
men mod betaling af matchfee. Gæster fra 
andre klubber kan deltage mod betaling af 
matchfee + greenfee. 

4



Kontingent m.v.
I forbindelse med deltagelse i Mens Section 
betales følgende beløb:betales følgende beløb:

Årskontingent: ...................... Kr. 500
Matchfee for enkeltmatcher 

 (gæster): ............................... Kr. 50 (gæster):
Manglende tilmelding 

 til Gunstart: ........................... Kr. 30
Udeblivelse uden afbud, 

 trods tilmelding: .................... Kr. 100

Årskontingentet dækker matchfee og præmi-
er i alle årets matcher.

Deltagelse i Østjysk Mesterskab for Herre-
klubber – Tøjeksperten Masters (dog med 
deltagerbetaling i omegnen af 300 til 500 kr.).
Greenfee ved matcher på fremmede baner, 
samt spisning betales særskilt pr. gang. Vi 
har aftale om 200 til 250 kr. i greenfee, når vi 
spiller bymatcher på udebane – Horsens i 
2020. Fritspilskort ØGR kan bruges.

Præmier
Præmier vil igen i år bestå af gavekort. Der vil 
være et antal præmier alt efter antallet af del-
tagere i de tre rækker på de enkelte dage:
 1 til 7 deltagere: 1 præmie
 8 til 14 deltagere: 2 præmier
 15 + deltagere:   3 præmier

Gruppeinddelingen vil i 2020 være A, B og C 
(kan justeres løbende, så rækkerne bliver lige 
store):store):

hcp. 00,0 – 12,0
hcp. 12,1 – 18,0
hcp. 18,1 – 36,0

I alle rækker er præmierne:
 1. plads. Gavekort 300 kr.
 2. plads. Gavekort 200 kr.
 3. plads. Gavekort 100 kr.

Ved venskabsmatcher laver vi konceptet om 
her i 2020. Der spilles i to lige store rækker, og 
der er gavekort til de tre bedste i hver række, 
ligesom til alle andre almindelige matcher.
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Torvet 6 · Tlf. 8654 7071

Til den samlede vinder af årsturneringen er 
der en vandrepokal. Tidligere vindere af års-
turneringen:
 2016: Brian Jensen
 2017: Lars Tropp
 2018: Jørn Karsten Jensen
 2019: Bjarne Olsen

Særligt for elitespillere 
(hcp.+ til <4,5)
Elitespillere (hcp+ under 4,5) kan spille turne-
ring med handicapregulering på torsdage. 
Det kræver, at spilleren senest på dagen før 
den aktuelle turnering har skrevet sig på li-
sten, der er ophængt i klubhuset. Både spil-
lere, der er medlem af Mens Section og spil-
lere, der ikke er medlem, kan deltage. Efter 
runden skal alle spillere aflevere et scorekort i 
scorekort-kassen i klubhuset. Medlemmer af 
Mens Section skal desuden aflevere et score-
kort i Mens Section-bakken. 

NB: Elitespillere (hcp+ til <4,5), der deltager i 
gunstart under Mens Section behøver ikke at 
skrive sig på listen eller udfylde scorekort til 
klubbens scorekort-kasse fra denne turne-
ring, da MS taster resultaterne ind.

Vedr. EDS og EGA-hcp.
Medlemmer af Odder Mens Section skal spil-
le EDS alle torsdage, når man spiller med i 
Mens Section, for at kunne optjene point til 
årsturneringen og deltage i præmierækken. 
Husk at krydse EDS af på scorekortet. Ved 
manglende EGA-hcp. kan man godt spille 
med i Mens Section, men ikke modtage præ-
mier, før EGA-hcp. generhverves.
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Booking af tider i 2020, vigtigt!
På torsdage med »Fri start«, er det forbeholdt 
MS-medlemmer at booke tider fra og med kl. 
14.44 til og med kl. 16.20 indtil tirsdag aften 
kl. 24.00. Fra kl. 16.28 til kl. 16.52 bookes i 
klubhuset/boldrende – hjælp nu nye/næsten 
nye, inviter dem med, tænk ikke kun på at gå 
med dem du plejer! Man må gerne gå ud i 
4-bolde. Man må gerne gå ud på andre al-
mindelige tider på spilledagene. Fra kl. 16 må 
man gerne gå ud på bag-ni først, så længe 
man sikrer sig 100%, at man ikke generer an-
dre, heller ikke når man »turner« til for-ni. 
Vis hensyn!

Bemærk, at vi Skærtorsdag 9. april, 
Kr.Himmelfartsdag 21. maj og alle torsdage i 
juli ikke har fortrinsret til tiderne, men booker 
som almindelige medlemmer.

Klubbens eller Mens Sections anvisninger på 
banen skal følges i tilfældet af banelukning 
m.v. I tilfælde af overtrædelse diskvalificeres 
man fra dagens match. 

Husk at tage godt imod nye medlemmer, så 
hvis du ser en enlig herre eller to på rangen, 
så inviter dem med, bland eventuelt jeres bol-

de! Det er vigtigt, at man lukker igennem, 
også selvom de bagfrakommende er MS-
spillere! Vis hensyn! Hold et godt tempo på 
banen, vær altid tæt på bolden foran jer, så 
der ikke opstår huller mellem boldene!

Husk, at du på torsdage med »fri start« selv 
skal indtaste dit scorekort i Golfbox og at din 
markør skal godkende scoren. Derefter læg-
ges de underskrevne (og korrekt udfyldte) 
scorekort i Mens Sections specielle bakke/
kasse i klubhuset/caféen. Efter scorekort er 
registreret i Mens Section, vil kortene blive 
udleveret til klubben.

Scorekort, som ikke er udfyldt korrekt, kan 
diskvalificeres i Mens Section, men vil allige-
vel blive udleveret til klubben, som kan vælge 
at godkende kortet til regulering.
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Månedsafslutninger
En gang pr. måned, som regel den sidste 
torsdag i måneden, arrangeres samlet start 
(gunstart) kl. 16.30 (kl. 16.00 den 30. april og 
kl. 15.30 den 1. oktober). Vi har i 2020 valgt at 
droppe månedsafslutningen i maj, da der er 
godt fyldt op med bymatcher m.v., som vi hå-
ber at I så vil bakke godt op omkring. Præ-
mier for maj uddeles til juniafslutningen. Til-
melding på Golfbox foretages senest mandag 
aften kl. 23.00. Når du tilmelder dig, skal du 
også angive om du spiser med eller ej.

Ved Gunstart skal registrering ske senest 15 
min. før starttidspunktet, så alle kan være klar 
på teestederne på det fastsatte tidspunkt.

Spillere, som ikke er mødt op trods tilmelding, 
vil blive idømt en bøde (100 kr.).

Spillere, som på turneringsdagen eftertilmel-
des, bliver afkrævet 30 kr. 

Ved månedsafslutninger med gunstart er der 
præmier(whiskey/gin) for »nærmest fl aget« (el-
ler andre indlagte konkurrencer) på udvalgte 
huller. Hulpræmier uddeles altid til vinderen, 
selvom vedkommende ikke er tilstede.

Efter matchen er der spisning i klubhuset og i 
forbindelse hermed præmieuddeling for den 
forløbne måneds matcher. Eventuelt fravæ-
rende vinderes præmier vil kun blive udleve-
ret, såfremt den vindende spiller har truff et 
aftale med en anden tilstedeværende spiller 
om at modtage præmien på hans vegne. 

Placeringspræmier vundet på afslutningsda-
gen udleveres kun personligt. Ikke udlevere-
de præmier vil blive disponeret af bestyrelsen. 
Til månedsafslutninger bliver alle scorekort  
indtastet i Golfbox og i MS-årsturneringen. 

I forbindelse med gunstarterne bør det til-
stræbes at deltage i spisning, præmieover-
rækkelse, m.m. så det sociale islæt tilgode-
ses. Alle godkendte scorekort fra 
tors dagsmatcher er gældende i pointsyste-
met for årsturneringen. De 10 bedste scores 
sæsonen igennem er tællende. Point opnås 
ved at indlevere sit scorekort efter hver af de 
følgende matcher:følgende matcher:

Torsdagsmatcher (hvis der kan foretages 
regulering på banen), hvor ikke andet er 
angivet.
Bymatcher
Særligt i 2020 tæller også Hunnematchen 
tirsdag 18. august.

Sidste tællende match inden udtagelsen til 
Østjysk Mesterskab for Herreklubber, Tøjeks-
perten Masters 2020 i Odder, er torsdag 20. 
august 2020.
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Skema for tildeling af points til 
årsturneringen

 Slagspil Stableford Max points
 66 42 13 
 67 41 12
 68 40 11
 69 39 10
 70 38 9
 71 37 8
 72 36 7
 73 35 6
 74 34 5
 75 33 4
 76 32 3
 77 31 2
 78 30 1

Bemærk! 
Det er ikke en fejl, at der er forskel i antal 
tildelte point i forhold til score, alt efter 
matchform.

Generelt
For at reducere ventetid skal almindelige eti-
ketteregler naturligvis respekteres. Vær klar til 
at slå, når det er din tur, vink igennem når der 
er hul foran, hjælp med at søge efter bolde, 
og allervigtigst: Bevæg dig kvikt på banen og 
hold øje med medspillernes bolde.
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Matchformer
Der spilles stableford i april, juli og september. 
Slagspil i maj, juni, og august.

Der spilles en specialmatch ved sæsonafslut-
ningen, holdturnering i Odder Cup format, 
men ellers ifølge program.

Matchbetingelser
Alle spillere har pligt til at spille med sit kor-
rekte handicap ifølge handicaplisten i klubhu-
set.

Matchdagens handicap er afgørende, så 
rækkeopdelingen kan skifte for den enkelte 
spiller i sæsonens løb. 
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rede. Ingen undskyldning gælder for ikke at 
have afviklet en match indenfor det fastlagte 
tidspunkt. Såfremt det ikke lykkes parterne at 
få fastlagt en dato for afvikling af matchen in-
den terminen udløber, så vil den af parterne, 
der møder op kl. 18.00 på datoen, hvor termi-
nen udløber, få tildelt sejren. Såfremt ingen 
(eller begge) af parterne møder op uden at 
spille, vil der blive foretaget en lodtrækning 
om sejren.

Alle med fuldt medlemskab af Mens Section 
kan deltage i den sideløbende hulspilsturne-
ring, der spilles efter Cup-systemet, hvor 
modstanderen i 1. runde findes efter ren lod-
trækning.

Tilmelding til denne turnering skal ske på til-
meldingsblanketten i herreomklædningsrum-
met senest torsdag 16. april 2020.

Eclectic
Eclectic handler kort sagt om at lave det bed-
ste scorekort over hele året. Hvis man ek-
sempelvis laver en birdie, så kan man vælge 
at lukke hullet den dag, men hvis man laver en 
eagle på det samme hul senere på året kan 
den ikke bruges, da hullet allerede er lukket. 
Alle huller skal være lukket senest 26. sep-
tember for at scorekortet er gyldigt. Man fører 
Eclectic-regnskabet i en særlig mappe, som 
vil være i klubhuset alle torsdage. Husk at 
markøren skal skrive under hver gang, der 
lukkes et hul.

Scoren gøres op med ¾ hcp. på sidste tæl-
lende dag torsdag 24. september.

Pointlighed
I tilfælde af pointlighed er det laveste handi-
cap, der vinder. Derefter bedst på de ulige 
huller.

Hvem kan være markør?
Kun mænd, enten som medlem af MS eller 
som gæstespiller (betalt matchfee), som del-
tager i matchen og afleverer scorekort. 

Må man bruge caddie?
Nej. I turneringer arrangeret af Mens Section, 
eller i MS-regi, er det ikke tilladt at bruge cad-
die.

Hulspilsturneringen 2020
Singleturnering 
Spilles mand mod mand. Der spilles med ¾ 
hcp. over 18 huller. Det hcp. man får efter re-
duktion (der afrundes matematisk til 1 deci-
mal) sættes ind i hcp. 54-tabel, som så giver 
antal tildelte slag. Spiller med laveste antal 
slag spiller fra scratch. Spiller med højeste an-
tal slag sætter differensen af slag ind fra hcp.
nøgle 1 og opefter. Spilleren med bedste net-
toscore vinder hullet/matchen.

Eksempel:
Spiller 1 har hcp. 15,1 x ¾ = 11,3 hcp. I tabel-
len gul for herre er det = 12 slag.
Spiller 2 har hcp. 22,4 x ¾ = 16,8 hcp. I tabel-
len gul for herre er det = 18 slag.
Spiller 1 spiller fra scratch. Spiller 2 har 6 slag 
der sættes ind fra hcp.nøgle 1 til 6. 

Ved ligestilling efter 18 huller, spilles der om-
spil til »Sudden Death«. Ekstra slag bevares i 
omspillet. Vinderne af hver match går videre 
efter den opslåede turneringsplan, som hæn-
ger i herrernes omklædningsrum. En finale-
plads giver kvalifikation til Østjysk Mesterskab 
for Herreklubber, Tøjeksperten Masters, lør-
dag 5. september i Odder. 

De enkelte matcher spilles udenfor torsdags-
matcherne på tidspunkter indenfor de fast-
lagte terminer, og aftales mellem de implice-
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Hunnematch
Denne årligt tilbagevendende begivenhed – 
Ladies Section mod Men’s Section – arran-
geres skiftevis af de to klubber. I 2020 er det 
Ladies Section der arrangerer matchen og vi 
har revanche tilgode efter at have tabt de se-
neste fire år, så nu skal det være! Årets Hun-
nematch tæller med og giver points til årstur-
neringen. Matchen afholdes tirsdag 18. 
august kl. 16.30.

Matchens gennemførelse, regler og efterføl-
gende spisning bestemmes af den arrange-
rende klub. Såfremt der er flere deltagende 
spillere af det ene køn end det andet, vil 
»overskydende« spillere spille en sideløbende 
turnering.

I årets Hunnematch spiller alle alm. stable-
ford, men selve Hunnematchen er dog en 
modificeret hulspilsturnering, som tager ud-
gangspunkt i stab lefordscoren. Flest antal 
sejre i matcherne vinder hunden, ved lige vin-
der LS.

Bymatcher mod venskabsklubber 
Der vil i år være 3 bymatcher, som det også 
fremgår af  kalenderen. Vi skal spille hjemme 
mod Juelsminde og Skanderborg samt ude 
mod Horsens. Tilmelding til disse matcher 
foregår, som til vores gunstarter, på Golfbox. 

Husk at man betaler greenfee, 200 til 250 kr. 
på udebane, hvis man ikke er med i ØGR.

Efter matchen vil der være arrangeret spis-
ning og præmieuddeling hos den arrange-
rende klub.

Bymatcherne tæller til årsturneringen. Derfor 
skal scorekort afleveres til matchledelsen ef-
ter matchens afvikling. Alle scorekort fra by-
matcher bliver indtastet i Golfbox og i MS-
årsturneringen. Medlemmer, der ikke deltager 
i bymatcher på udebane, kan ikke samme 
dato spille til årsturneringen på hjemmebane.

Weekendtur til Royal Oak
I weekenden (15.)-16.-17. maj arrangerer MS 
tur til Royal Oak i Jels. Vi håber meget, at rig-
tigt mange af jer vil deltage i et forhåbentligt 
godt arrangement (det er vi jo selv med til at 
gøre det til!), hvor golfspil, leg, god mad og 
hyggeligt samvær er på dagsordenen. Turen 
begynder lørdag morgen og slutter søndag 
eftermiddag, og er bl.a inkl. 2x18 huller på ba-
nen, mad, præmier m.v. Prisen inkl. tilskud fra 
MS er 1.170 kr. Se nærmere program på 
hjemmesiden www.mens.oddergolf.dk, på fb 
eller i indstikket i vores forkortede papirpro-
gram, som er i klubhuset. Det vil også være 
muligt at ankomme fredag 15. maj mod eks-
trabetaling (1.670 kr. for fre-søn). Se nærmere 
i særskilt program.



Hole-in-one!
Hvis du er så dygtig/heldig at lave hole-in-one 
til en månedsafslutning, bymatch eller en an-
den særlig turnering, så betaler MS for lidt 
drikkelse indenfor rimelighedens grænser og 
efter aftale med den pågældende café/re-
staurant. 

Sponsorer
Vi er i Mens Section rigtigt glade for vores 
sponsorer! De skulle også meget gerne være 
glade for os! De er med til, at vi kan have det 
høje aktivitetsniveau, pæne præmier og man-
ge andre goder, som det ikke var muligt at 
kunne tilbyde uden deres støtte. Derfor opfor-
drer vi selvfølgelig til at I giver noget tilbage og 
bakker dem op, hvis I står og har brug for 
nogle af de mange ydelser, som de tilbyder. 
Støt vores sponsorer – de støtter os!

mens.oddergolf.dk og MS på facebook
Hjemmesiden www.mens.oddergolf.dk fort-
sætter som sidste år og indeholder resultatli-
ster, nyheder og andre spændende informa-
tioner. Desuden opfordrer vi alle til at være 
med i vores lukkede gruppe på facebook, 
som ofte blive opdateret med nyheder, fotos 
og kvikke bemærkninger! Søg efter: Mens 
Section Odder Golfklub, så bliver du hurtigt 
godkendt af Frank.

12

Fødselsdagsmatch
Vores fødselsdagsmatch er kommet for at 
blive, så kom og vær med fredag 19. juni til en 
særlig turnering i SuperSix-format med efter-
følgende hygge. Det er vores ønske, at hyg-
gen, samværet og fællesskabet skal være i 
højsædet på denne dag, så der er ikke flotte, 
forkromede præmier. Dog vil der være lidt til 
deltagerne på det hold, der vinder turnerin-
gen. Der bliver disket op med lidt ekstra læk-
kert fra Henriettes side, så det vil måske være 
en god idé at blive bragt og hentet igen på 
dagen, da det nok er muligt, at der ryger en 
øl, et glas vin eller mere indenbords. Det fore-
går altså: fredag 19. juni!

Tøjeksperten Masters 2020
Årets Østjysk Mesterskab for Herreklubber 
afvikles på hjemmebane i Odder lørdag 5. 
september, hvor vores lokale Tøjeksperten 
har været med til at sørge for sponsoratet af 
turneringen, så den nu hedder Tøjeksperten 
Masters 2020. Det bliver en fantastisk dag, 
hvor vi håber, at de øverst placerede i årstur-
neringen vil prioritere at deltage. Der vil også 
blive brug for frivillige hænder, så det er et 
projekt for hele MS.



 Bestyrelse
 Captain
 Frank Krogh Hansen
 Rosensgade 136 C
 8300 Odder

 Medl.nr. 94-2710
 Tlf. 2060 7217
 Mail frankkroghhansen@gmail.com
 Niels Erik Hvillum

Banegårdsgade 22 B, st.4

 Medl.nr. 94-285
 Tlf. 2381 0906
 Mail neh@oamail.dk

 Preben Hingeberg
 Chr. Christensens Vej 28
 8300 Odder

 Medl.nr. 94-1086
 Tlf. 4037 6411
 Mail ph@jobmaster.dk

  Jonas Kjeldahl
 Højvænget 129
 8300 Odder

 Medl.nr. 94-667
 Tlf. 2219 6262
 Mail jonas@kjeldahl.dk

 Christian Prip Pasgaard
 Snærildvej 15
 8300 Odder

 Medl.nr. 94-2909
 Tlf. 2266 2770
 Mail cpasgaard@gmail.com
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Støt vores sponsorer 
– de støtter os!

Hvem skal jeg
kontakte?

Kontingent / Medlemmer
 Preben Hingeberg

Årsprogram / »Golfen«
 Frank Krogh Hansen

Hulspil
 Jonas Kjeldahl

Golfbox
 Opsætning/startlister
 Niels Erik Hvillum
 Preben Hingeberg
 Jonas Kjeldahl

Christian Prip Pasgaard

Resultater fra matcher og 
årsturnering
 Preben Hingeberg
 Jonas Kjeldahl

Christian Prip Pasgaard
 Niels Erik Hvillum

Præmier
 Preben Hingeberg
 Niels Erik Hvillum

Sponsorer
 Frank Krogh Hansen

Weekendtur
 Frank Krogh Hansen

Tøjexperten Masters
i Odder
 Frank Krogh Hansen
 (Alle)
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19.3. kl. 19.00  
Opstartsmøde LS + MS
Tilmelding i Golfbox
senest 15.3. kl. 16.00

MARTS

 2.4. Fri stableford
 9.4. Golfbox stableford
 16.4. Fri  stableford
 23.4. Fri  stableford

Månedsafslutning
 30.4. kl.16.00 stableford
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 27.4.

APRIL

MAJ
 7.5. Fri slagspil

Horsens ude
 14.5. kl.16.00 stableford
Matchleder: Frank
Golfbox senest 11.5.

Weekendtur Royal Oak
15.-17.5.
Opslag hjemmeside og FB

 21.5. Golfbox slagspil

Juelsmindes hjemme
 28.5. kl.16.30 stableford
Tilmelding senest 25.5.

Matchprogram 2020
Tilmelding på Golfbox senest 
mandag aften kl. 23.00. 

JUNI

 4.6. Fri slagspil

Skanderborg hjemme
 11.6. kl.16.30 stableford
Tilmelding senest 8.6.

 18.6. Fri slagspil

Fødselsdagsmatch
 19.6. kl.16.00 SuperSix
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 12.6.

Månedsafslutning x 2
 25.6. kl.16.30 stableford
Matchleder: Niels Erik
Tilmelding senest 22.6.

JULI

 2.7. Golfbox stableford
 9.7. Golfbox stableford
 16.7. Golfbox  stableford
 23.7. Golfbox  stableford

Månedsafslutning
 30.7. kl.16.30 stableford
Matchleder: Niels Erik
Tilmelding senest 27.7.

AUGUST

 6.8. Fri slagspil
 13.8. Fri slagspil

Hunnematch
 18.8. kl.16.30 stableford
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 15.8.

 20.8. Fri  slagspil
     Sidste tællende til ØMH

Månedsafslutning
 27.8. kl.16.30 stableford
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 24.8.

Bemærk, at vi Skærtors-
dag 9. april, Kr. Himmel-
fartsdag 21. maj og alle 
torsdage i juli ikke har for-
trinsret til tiderne, men 
booker som almindelige 
medlemmer.

 3.9. Fri stableford

Tøjexperten Master
 5.9. Kvalifikation
  Opslag

 10.9. Fri stableford
 17.9. Fri stableford
 18.9. Sponsormatch
  for MS sponsorer
 24.9. Fri stableford

Afslutningsmatch +
Årsmøde
 1.10. kl.15.30 Odder Cup
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 28.9.

SEPTEMBER



Støt vore
sponsorer

- de støtter os


