29. SÆSON 2022

Velkommen til sæson 2022
i Mens Section, Odder Golfklub

Mens Section byder tidligere og nye med‐
lemmer velkommen til en ny sæson 2022.
De sidste par sæsoner har i høj grad været
præget af corona, men i bestyrelsen håber vi,
at denne sæson ikke bliver så berørt af
corona. Vi forventer ikke de store ændringer
eller aflysninger pga. corona, men skulle det
ske, så er det vigtigt, at I følger godt med på
hjemmesiden og på Facebook. Vi har i år en
hel del ændringer og nyheder, så der skal lyde
en stor opfordring til at læse programmet godt
igennem og/eller meld dig til opstartsmødet.
Så er du godt kørende.
Vi var i sidste sæson det højeste antal med‐
lemmer af MS i mange år, men vi vil også i
denne sæson arbejde for at få endnu flere nye
medlemmer i MS, så vi kan være en klub-iklubben, hvor mænd i alle aldre kan få
mulighed for at prøve kræfter med lige‐
sindede. Du har som medlem i MS den stør‐
ste mulighed for at tiltrække nye medlemmer,
så bestyrelsen håber, at du i 2022 vil være
opsøgende på at invitere flere spillere med ind
i MS. Hvis du læser dette, og endnu ikke er
medlem af MS, så skal du vide, at du altid er
velkommen til at kontakte bestyrelsen for
spørgsmål!
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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
stillinger. Du bedes/skal 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«. Dit medlems‐
nummer er tallene efter 94-, for mit ved‐
kommende 2710. Password er 1234 hvis du
ikke selv har ændret det. Derefter gå ind i
Profil og tjek om dine oplysningen er rigtige.
Dette gælder særligt mailadresse og mobil‐
nummer, for hvis ikke tingene stemmer, vil du
fx ikke modtage mails fra MS, og vi vil ikke
kunne få fat i dig. Vi har vores egen gruppe på
Facebook med 100 medlemmer, som vi håber
at endnu flere vil »hoppe« med på. Søg på
Facebook efter: Mens Section Odder
Golfklub, så er du så godt som med!

Vigtige datoer at reservere
Vi afholder opstartsmøde, for nye såvel som
gamle medlemmer, tirsdag 15. marts kl. 1921 sammen med Ladies Section. Du melder
dig til på GolfBox senest torsdag 10. marts.
Her kan du også se et nærmere program for
aftenen.
Torsdag 12. maj afholder vi MS Open, hvor I
kan invitere et medlem af Odder Golfklub med
gratis. Andre interesserede fra klubben kan
også tilmelde sig.
Fødselsdagsturneringen, hvor vi bl.a. spiller
SuperSix, ligger allerede fredag 20. maj,
reserver denne dato.
Vores weekendtur går i år til Hjarbæk Fjord
den (10.)-11.-12. juni, reserver gerne da‐
toerne og meld dig til allerede nu.

Det bliver til en enkelt bymatch i år, hvor vi
tager imod Skanderborg torsdag 16. juni.
Desværre vil Horsens og Juelsminde gerne
vente endnu et år.
Ladies Section arrangerer Hunnematchen,
som afvikles tirsdag 16. august.
Årets højdepunkt er Østjysk Mesterskab for
Herreklubber, som afvikles i Fredericia lørdag
3. september. Det bliver en fantastisk dag,
hvor vi håber, at de øverst placerede i års‐
turneringen vil prioritere at deltage.
Vi tør godt love, at dit kontingent sand‐
synligvis nok skal betale sig ind igen, hvis du
benytter dig af de mange forskellige tilbud vi
har eller hvis du henter lidt præmier i løbet af
sæsonen.
Ovenstående kan jo ikke lade sig gøre uden
medlemmernes og vores fantastiske spon‐
sorers 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 månedsafslutningerne, spred bud‐
skabet og inviter nye medlemmer, giv en
hånd, tag med på tur og giv i øvrigt ris og ros
til os i bestyrelsen, vi vil stadig forsøge at gøre
det til noget særligt at være medlem i MS!

God sæson 2022!

Hvem kan deltage og tilmelding til
Mens Section 2022
Alle Odder Golfklubs mandlige medlemmer
over 18 år med et spillehandicap på max. 40.
Medlemmer, der har højere handicap, kan
dog deltage, men skal spille med 40 tildelte
slag.

For »gamle« medlemmer
Nyt! Tilmelding for dem, der var medlemmer
sidste år i 2021, sker ved at betale kon‐
tingentet på 500,- kr. ved at indbetale via
bank:
Sparekassen Danmark
Reg.nr. 8141
Konto nr. 2070 161 071
og påføre sit medlemsnr. på indbetalingen.
Det er også muligt at betale kontant til én fra
bestyrelsen på den første torsdag, man spiller
MS.
Da I ikke skal aflevere en tilmeldingsseddel, er
det ekstra vigtigt, at I logger ind på hjem‐
mesiden mens.oddergolf.dk for at tjekke, at
det er de rigtige oplysninger, der står om jer.
Det gør du ved at gå på hjemmesiden, klik på
Login i den orange »bar«. Dit medlems‐
nummer er tallene efter 94-, for mit
vedkommende 2710. Password er 1234, hvis
du ikke selv har ændret det. Derefter gå ind i
Profil og tjek om dine oplysningen er rigtige.
Dette gælder særligt mailadresse og mobil‐
nummer, for hvis ikke tingene stemmer vil du
fx ikke modtage mails fra MS, og vi vil ikke
kunne få fat i dig. Hvis du ikke kan logge ind,
så kontakt Frank, så nulstiller jeg dit login.
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For nye medlemmer i 2022

Gæstespillere

Udfyldelse af tilmeldingsseddel, der findes i
klubhuset, eller kan downloades fra vores
hjemmeside www.mens.oddergolf.dk.
Betaling af kontingentet på 500,- kr. til:
Sparekassen Danmark
Reg.nr. 8141
Konto nr. 2070 161 071.
Påfør medlemsnr. eller ved kontant betaling
første gang man deltager. For dem, som
betaler via netbank, skal man medtage udfyldt
tilmeldingsseddel første gang man spiller i MS
påført tydelig mailadresse, mobil nr. mv. Det vil
også være muligt at aflevere udfyldt tilmel‐
dingsseddel hos Karen, Henriette, greenfee‐
kassen, til et bestyrelsesmedlem eller i vores
scorekortkasse på torsdage. Såfremt man
lægger kontanter sammen med tilmeldings‐
seddelen, bedes man venligst benytte en
kuvert.
Bestyrelsesmedlemmer bedes kontaktet,
såfremt man har problemer med betaling eller
tilmeldingsseddel.
Hvis man ønsker at deltage i enkelte matcher
uden fuldt medlemskab, så er man vel‐
kommen mod betaling af matchfee. Gæster
fra andre klubber kan deltage mod betaling af
matchfee + greenfee.

Gæster er meget velkomne i MS om
torsdagen. Medlemmer af Odder Golfklub
skal betale 50,-kr. i matchfee, mens gæster
fra andre klubber både betaler matchfee og
greenfee.

Kontingent m.v.
I forbindelse med deltagelse i Mens Section
betales følgende beløb:
Årskontingent ...................... Kr. 500
Matchfee for enkeltmatcher
(gæster) ............................... Kr. 50
Manglende tilmelding
til gunstart............................ Kr. 30
Udeblivelse uden afbud,
trods tilmelding........... ......... Kr. 100
Årskontingentet dækker matchfee og præ‐
mier i alle årets matcher.
Deltagelse i Østjysk Mesterskab for Herre‐
klubber i Fredericia – dog med en deltager‐
betaling i omegnen af 300,- til 500,- kr.

Torvet 6 · Tlf. 8654 7071
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Præmier
Rækkeinddelingen vil i 2022 stadig være A, B
og C. Den er forsøgt lavet ud fra sidste
sæsons resultater, hvor tendensen var tydelig
med det nye WHS-handicapsystem, nemlig at
langt de fleste fik sig et noget højere hcp.
Rækkerne kan i løbet af sæsonen ændres, så
der er nogenlunde lige mange spillere i hver
række. Det tilstræber vi at der er, så har alle
nemlig lige stor chance for at vinde en
præmie.
Rækkeinddeling i 2022:
A. hcp + til 13,4
B. hcp 13,5 til 18,8
C. hcp 18,9 til 36,9
Præmier vil igen i år bestå af gavekort. Der vil
være et antal præmier alt efter antallet af
deltagere i hver af de tre rækker de enkelte
dage:
1 til 7 deltagere:
1 præmie
8 til 14 deltagere:
2 præmier
15 eller flere deltagere: 3 præmier
I alle 3 rækker er præmierne hver torsdag,
også til bymatchen mod Skanderborg:
1. plads: gavekort 300 kr.
2. plads: gavekort 200 kr.
3. plads: gavekort 100 kr.
Til den samlede vinder af årsturneringen er
der en vandrepokal. Tidligere vindere af
årsturneringen:
2016: Brian Jensen
2017: Lars Tropp
2018: Jørn Karsten Jensen
2019: Bjarne Olsen
2020: Brian Jensen
2021: Troels Eriksen

Aflevering af scorekort
Medlemmer af Mens Section skal indberette
sin score alle torsdage i GolfBox, for at kunne
optjene point til årsturneringen og deltage i
præmierækken. Husk også at din markør skal
godkende scoren. Derefter lægges de
underskrevne (og korrekt udfyldte) scorekort i
MS specielle bakke/kasse i klubhuset/caféen.

Ved gunstarter vil alle scorekort som
udgangspunkt blive tastet ind i GolfBox af
bestyrelsen, hvis du ikke hører andet.
Scorekortene opbevares af MS til sæsonen er
færdig. Scorekort, som ikke er udfyldt korrekt,
kan diskvalificeres i Mens Section.

Booking af tider i 2022, vigtigt nyt!
På torsdage med »Fri start«, er det forbeholdt
MS-medlemmer at booke tider fra og med kl.
14.44 til og med kl. 16.52 indtil tirsdag aften
kl. 24. Det vil sige, at den boldrende vi tidligere
har haft fra kl. 16.28-16.52 nu ikke eksisterer
længere. Denne beslutning er taget ud fra jer
medlemmers tilkendegivelser, hvor det er
bedre at kunne booke de sene tider end at
skulle håbe på en boldrende og nogen at
spille med.
Husk nu også at hjælpe de nye/næsten nye
medlemmer. Hvis du ser en enlig herre eller to
på rangen, så inviter dem med, bland
eventuelt jeres bolde. Prøv også at booke
tider engang i mellem med nogle du ikke går
så meget med eller slet ikke kender! Man må
gerne gå ud i 4-bolde. Man må gerne gå ud
på andre almindelige tider på spilledagene.
Bemærk, at vi Skærtorsdag 14. april, Kr.
Himmelfartsdag 26. juni 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 tilfælde af banelukning mv.
I tilfælde af overtrædelse diskvalificeres man
fra dagens match.
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 i
mellem boldene!
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Månedsafslutninger
En gang pr. måned, som regel den sidste
torsdag i måneden, arrangeres samlet start –
gunstart. Tilmelding 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 fremmøde ske senest 15
minutter 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 på 100 kr.
Spillere, som på turneringsdagen eftertil‐
meldes, bliver afkrævet 30 kr.

6

Ved månedsafslutninger med gunstart er der
præmier (rom/gin el.) for »nærmest flaget«
eller 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 er der præmieuddeling for
den forløbne måneds matcher. Eventuelt
fraværende vinderes præmier vil kun blive
udleveret, såfremt den vindende spiller har
truffet aftale med en anden tilstedeværende
spiller om at modtage præmien på hans
vegne.
Placeringspræmier vundet på afslutnings‐
dagen udleveres kun personligt. Ikke ud‐
leverede præmier vil blive disponeret af
bestyrelsen. Til månedsafslutninger bliver alle
scorekort indtastet i GolfBox og i MS
årsturneringen af bestyrelsen.
I forbindelse med gunstarterne bør det
tilstræbes at deltage i spisning, præmie‐
overrækkelse, m.m. så det sociale islæt
tilgodeses. Alle godkendte scorekort fra
torsdagsmatcher er gældende i point‐
systemet til årsturneringen. De 10 bedste
scores sæsonen igennem er tællende. Point
opnås ved at indlevere sit scorekort efter hver
af de følgende matcher:
Torsdagsmatcher hvis der kan foretages
regulering på banen), hvor ikke andet er
angivet.
Bymatcher
Hunnematch

Sidste tællende match inden udtagelsen til
Østjysk Mesterskab for Herreklubber 2022 i
Fredericia, er torsdag 18. august 2022.

Vis hensyn og respekt
overfor banen og de øvrige spillere på banen.
Almindelige etiketteregler skal naturligvis
respekteres. Husk at rive efter dig i bunkers,
ret nedslagsmærker op, affald og cigaret‐
skodder skal i skraldespandene, brækkede
tees skal i den dertil indrettede kop, og ikke
ved siden af.
For at reducere ventetid kan du/I:
Slå eller put når du er klar.
Hvis en medspiller ikke er klar til at slå eller
putte, selvom det er hans tur, kan du med
fordel gøre det, så længe du er sikker på, at
dine medspillere ved, at du slår. Dermed kan I
spare tid på både teested, fairway og green.
Følg banens rytme.
I skal være lige bagved bolden foran og ikke
lige foran bolden bagved. Befinder I jer på et
langt par 3-hul eller et kort par 4-hul, hvor I
skal til at putte, kan I med fordel vinke bolden
bagved frem, dvs. lade dem slå ud, sådan at
de kan gå op ad banen, mens I putter færdig.
Denne manøvre gør, at I letter trykket på de
huller, hvor der typisk kan danne sig en prop.

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.
Hvis I ikke har en bold lige foran, men til
gengæld har en bold lige bagved, som er
hurtigere end jer, er det vigtigt at I lukker
igennem, det gælder overfor alle andre på
banen – også andre medlemmer af MS. Det
kan gøres ved, at den langsomme bold slår
først og derefter lade de bagfrakommende
slå. Sådan følger I banens rytme, så alle kan
komme rundt på en rimelig tid – og det
behøver ikke tage jer mere end 5-10 minutter.
Ovenstående gælder uanset om vi spiller
stableford, slagspil eller hulspil.
Slå før du hjælper med at lede.
Det er god stil at hjælpe med at lede efter en
medspillers bold. Men slå til din egen bold
først. Det kan virke egoistisk, men det er mere
effektivt, for det kunne jo være, at din
medspiller fandt bolden i mellemtiden. Over‐
hold søgetiden på maks. 3 min. Tag hellere en
provisorisk bold for meget med end en for lidt.

Matchformer
NYT i 2022 - Svensk slagspil i C-rækken
Der spilles stableford i april, juli og september.
Slagspil i maj, juni og august. Vi har besluttet,
som vi vendte på årsmødet i 2021, at Crækken på torsdage med slagspil, spiller
Svensk slagspil. Dette gøres for at give
spillerne en bedre oplevelse og hurtigere spil.
Svensk slagspil spilles som almindeligt
slagspil, men der tælles maksimalt hullets par
+ 5 slag, hvorefter bolden samles op. Der
noteres altså maksimalt 8 slag på par 3-huller,
9 slag på par 4-huller og 10 slag på par 5huller. Den enkelte spiller har selv ansvaret for,
at man spiller den rigtige form på de enkelte
dage. Se rækkeinddelingen.
Der spilles en specialmatch ved sæson‐
afslutningen, holdturnering i Odder Cup for‐
mat, men ellers ifølge program.

Matchbetingelser
Alle spillere har pligt til at spille med sit
korrekte handicap ifølge handicaplisten i
klubhuset.
Matchdagens handicap er afgørende, så
rækkeopdelingen kan skifte for den enkelte
spiller i sæsonens løb.

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

Hvem kan være markør?
Kun mænd, enten som medlem af MS eller
som gæstespiller (betalt evt. greenfee +
matchfee), som deltager 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
caddie.
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Hulspilsturneringer 2022

Slutspillet (Cup-system)

Både single- og parturnering!
Vi forsøger i år, som vi snakkede om på
årsmødet, at lave to hulspilsturneringer.
Singleturneringen er den primære, og det er
kun fra denne at man kan kvalificere sig til
Østjysk Mesterskab for Herreklubber i
Fredericia 3. september.
Singleturnering
I år er den primære hulspilsturnering en
singleturnering. Der spilles med 3/4 hcp. over
18 huller. Det hcp. man får efter reduktion (der
afrundes matematisk til 1 decimal) sættes ind
i Herrer 54 handicaptabel, som så giver antal
tildelte slag. Spiller med laveste antal slag
spiller fra scratch. Spiller med højeste antal
slag sætter differensen af slag ind fra hcp.
nøgle 1 og opefter. Spilleren med bedste
nettoscore vinder hullet.
Eksempel:
Spiller 1 har hcp. 15,1 x 3/4 = 11,3 hcp. I
tabellen Herrer 54 er det = 12 slag.
Spiller 2 har hcp. 22,4 x 3/4 = 16,8 hcp. I
tabellen Herrer 54 er det = 18 slag.
Spiller 1 spiller fra scratch. Spiller 2 har 6 slag
der sættes ind fra hcp. nøgle 1 til 6.

Her spilles efter Cup-systemet, så vinderen af
en match avancerer til næste runde. Her er
det ikke nødvendigt at spille alle 18 huller, men
er matchen lige efter 18 huller spilles der
»Sudden Death« fra hul 1 og fremefter til der
findes en vinder.
Ekstra slag bevares i omspillet. Umiddelbart
efter en match, skal resultatet noteres på den
opslåede turneringsplan i herreomklæd‐
ningsrummet, sættes på Facebook eller
sendes til jonas@kjeldahl.dk .
De to finaledeltagere bliver belønnet med en
plads på holdet til Østjyske Mesterskaber for
Herreklubber, der afvikles i Fredericia den 3.
september 2022.

Indledende runde (Puljespil)
Spillere fordeles i puljer af 3 eller 4 spillere
afhængig af deltagerantallet, så alle er sikret
minimum to matcher. I puljespillet får man 1/2
point hvis matchen deles og 1 point for
vunden match.
Vigtigt! Alle 18 huller skal spilles, da målscore
kan blive afgørende for slutstillingen.
Målscoren opgøres som huller der er vundet
mere end modstanderen, dvs. en match kan
ende: 0-0, 1-0, 2-0, 3-0 etc.
Stilling i puljen afgøres som:
1. Flest point
2. Flest point i indbyrdes kamp(e)
3. Målscore i indbyrdes kampe
4. Målscore i alle puljekampe
5. Omspil over 9 huller
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Turneringsledelsen vil kontakte de implicerede
forud for nærmere info.
Vinderen i hver pulje går videre til slutspillet.

Tilmelding og tidsplan
Tilmelding til denne turnering skal ske på
tilmeldingsblanketten i herreomklædnings‐
rummet senest torsdag 14. april 2022.
Der bliver ophængt en kampplan med
terminer for de enkelte faser/runder. De
enkelte spillere aftaler selv indbyrdes
tidspunkter for matcherne. Såfremt det ikke
lykkes parterne at få fastlagt en dato for
afvikling af matchen inden terminen udløber,
så vil den af parterne, der møder op kl. 18.00
på datoen, hvor terminen udløber, få tildelt
sejren. Såfremt ingen (eller begge) af parterne
møder op uden at spille, vil der blive foretaget
en lodtrækning.

Parturnering - Fourball Bestball
Alle med fuldt medlemskab af Mens Section
kan deltage i den sideløbende parhulspils‐
turnering, der spilles efter Cup-systemet, hvor
modstanderen i 1. runde findes efter ren lod‐
trækning.
Tilmelding til denne turnering skal ske på
tilmeldingsblanketten i herreomklædnings‐
rummet senest torsdag 14. april 2022.
Vi henstiller iøvrigt til, at alle får læst op på de
særlige regler og forhold, der gør sig
gældende i hulspil, så vi undgår tvivls‐
spørgsmål, og så I ikke snyder jer selv.
Vi har i år valgt at spille Fourball Bestball.
Det spilles på flg. måde:
Der spilles efter hulspilsregler. Alle spillere
spiller sin egen bold. Det par, med den spiller,
der bruger færrest nettoslag på hullet, vinder
hullet. Er de to pars bedste nettoscore ens,
deles hullet. Når et hold har vundet flere huller,
end der er tilbage at spille, har dette hold

vundet matchen. Hvis et hold fx bliver 3 up på
16.hul i matchen, har det vundet 3-2. Holdets
to spillere må hjælpe hinanden indbyrdes hele
vejen rundt, fx med at læse puttelinje og valg
af kølle. Man må spille i indbyrdes selvvalgt
rækkefølge. Fx kan holdet beslutte, at hvis en
bold ligger på green, må denne puttes ud, så
den anden på holdet kan gå efter at hole
udefra. Når begge er på green, kan det hold,
hvis ene bold ligger længst væk, vælge at lade
den af holdet, der ligger nærmest hullet, putte
først. Det hold, hvis bold ligger længst fra
hullet, har retten til at putte først. Husk at man
må give et put og husk at samle op, når det
ene hold har vundet hullet. Man kan ikke
indlevere scorekort for runden. Resultatet
skrives på tavlen i omklædningsrummet og
sættes på Facebook eller sendes til
jonas@kjeldahl.dk

9

Der spilles med 7/8 hcp. over 18 huller. Det
hcp. man får efter reduktion (der afrundes
matematisk til 1 decimal) sættes ind i Herrer
54 handicaptabel, som så giver antal tildelte
slag. Spiller med laveste antal slag spiller fra
scratch. De øvrige spillere sætter differensen
af slag ind fra hcp. nøgle 1 og opefter. Parret
med bedste nettoscore vinder hullet.
Eksempel på udregning af spillehandicap
Spiller A har hcp. 15,1. – 15,1 x 0,875 = 13,2.
I tabellen Herrer 54 er det = 14 slag.
Ved ligestilling efter 18 huller, spilles der
omspil til »Sudden Death«. Ekstra slag be‐
vares i omspillet. Vinderne af hver match går
videre efter den opslåede turneringsplan, som
hænger i herrernes omklædningsrum. Der er
præmier til nr. 1 og 2 i turneringen.
De enkelte matcher i såvel single- som
parturneringen spilles udenfor torsdags‐
matcherne på tidspunkter inden for de
fastlagte terminer, og aftales mellem de
implicerede. Ingen undskyldning gælder for
ikke at have afviklet en match inden for det
fastlagte tidspunkt. Såfremt det ikke lykkes
parterne at få fastlagt en dato for afvikling af
matchen inden terminen udløber, så vil den af
parterne, der møder op kl. 18.00 på datoen,
hvor terminen udløber, få tildelt sejren.
Såfremt ingen (eller begge) af parterne møder
op uden at spille, vil der blive foretaget en
lodtrækning om sejren.
MURERMESTER
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Eclectic
Eclectic handler kort sagt om at lave det
bedste scorekort over hele året. Hvis man
eksempelvis 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
torsdag 22. september 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 3/4 hcp. på sidste
tællende dag torsdag 22. september.

MS Open - NYT!
Da vi kun har en enkelt bymatch i år, så har vi
lagt en ekstra gunstart ind. Torsdag 12. maj
afholder vi MS Open, hvor I kan invitere et
medlem af Odder Golfklub med gratis. Andre
interesserede fra klubben kan også tilmelde

sig. Turneringen tæller selvfølgelig også til
årsturneringen. Vi håber, at vi måske kan få
nye medlemmer på sigt med dette initiativ.

de bliver genoptaget. Til en månedsafslutning
vil vi tage dette op – om tiden er løbet fra den
slags matcher.

Fødselsdagsmatch

Hunnematch

Vores fødselsdagsmatch blev sidste år igen
en stor succes, selvom deltagerantallet ikke
var prangende. Alle deltagere havde en rigtig
hyggelig og sjov eftermiddag og aften. Kom
og vær med fredag 20. maj til en særlig
turnering i SuperSix-format med efterfølgende
hygge. Det er vores ønske, at hyggen,
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 tur‐
neringen. Der bliver disket op med lidt ekstra
lækkert fra Henriettes side og Frank har
måske en quiz eller lignende med. 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.

Denne årligt tilbagevendende begivenhed –
Ladies Section mod Mens Section – arran‐
geres skiftevis af de to klubber. I 2021 var det
Mens Section der arrangerede matchen og
det hårdt tilkæmpede blå tøj blev flået af den
stakkels hund af LS’ spillere. Så vi har
revanche tilgode i 2022, hvor Ladies Section
arrangerer. Matchen afholdes tirsdag 16.
august. kl. 16.00, og matchen er tællende til
årsturneringen.
Matchens gennemførelse, regler og efter‐
følgende spisning bestemmes af den
arrangerende klub, i 2022 LS. Såfremt der er
flere deltagende spillere af det ene køn end
det andet, vil »overskydende« spillere spille en
sideløbende turnering.

Weekendtur til Hjarbæk Fjord
I weekenden (10.)-11.-12. juni arrangerer MS
tur til Hjarbæk Fjord. Vi håber at rigtigt 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
banen, mad, præmier mv. Det vil også være
muligt at ankomme fredag 10. juni mod
ekstrabetaling.
Tjek hjemmesiden www.mens.oddergolf.dk
eller Facebook for nyt om turen.

Bymatcher mod venskabsklubber
I år er der desværre kun en enkelt bymatch,
på hjemmebane mod Skanderborg. Når den
spilles torsdag 16. juni vil det være 3 år siden,
at vi sidst havde en bymatch. Vores to andre
venskabsklubber, Horsens og Juelsminde har
meldt fra igen i år, og vi kan måske tvivle på, at

Østjysk Mesterskab
for Herreklubber 2022
Årets Østjysk Mesterskab for Herreklubber
afvikles i Fredericia lørdag 3. september. Vi
ved godt, at der er Made in Himmerland i den
weekend, men da der i Fredericia er klub‐
mesterskaber og DM, hhv. weekenden før og
efter, så har vi ikke mulighed for at rykke det.
Det bliver forhåbentligt, det plejer det jo at
være, en fantastisk dag, hvor vi måske kan
forbedre den flotte 3. plads fra sidste år. Vi
håber, at de øverst placerede i årsturneringen
vil prioritere at deltage, også selvom vi render
ind i MiH, så vi kan stille op så stærkt som
muligt. Så tag de positive briller på, du får en
fantastisk sæson, og reserver allerede nu
dagen!
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glade for os! De er med til, at vi kan have det
høje aktivitetsniveau, pæne præmier og
mange andre goder, som det ikke var muligt
at kunne tilbyde uden deres støtte.
Derfor opfordrer 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!

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

Sponsorer
Vi er i Mens Section rigtigt glade for vores
sponsorer! De skulle også meget gerne være
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www.mens.oddergolf.dk og
MS på Facebook
Hjemmesiden www.mens.oddergolf.dk fort‐
sætter som sidste år og indeholder resul‐
tatlister, nyheder og andre spændende
informationer.
Desuden opfordrer vi alle til at være med i
vores lukkede gruppe på Facebook, som ofte
bliver opdateret med nyheder, fotos og kvikke
bemærkninger!
Søg på Facebook efter: Mens Section Odder
Golfklub, så bliver du hurtigt godkendt af
Frank.

Bestyrelse
Captain
Frank Krogh Hansen
Rosensgade 136 C
8300 Odder

Hvem skal jeg
kontakte?
Kontingent / Medlemmer
Preben Hingeberg

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

Årsprogram / »Golfen«
Frank Krogh Hansen

Niels Erik Hvillum

Hulspil
Jonas Kjeldahl

Banegårdsgade 22 B, st.4
8300 Odder

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

GolfBox
Niels Erik Hvillum
(opsætning/startlister)
Preben Hingeberg
Jonas Kjeldahl
Christian Prip Pasgaard
Resultater fra matcher og
årsturnering
Preben Hingeberg
Jonas Kjeldahl
Christian Prip Pasgaard
Niels Erik Hvillum

Jonas Kjeldahl
Højvænget 129
8300 Odder

Præmier
Preben Hingeberg
Niels Erik Hvillum
Frank Krogh Hansen

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

Sponsorer
Frank Krogh Hansen

Christian Prip Pasgaard
Snærildvej 15
8300 Odder

Hjemmeside
Frank Krogh Hansen
Jonas Kjeldahl
Christian Prip Pasgaard

Medl.nr. 94-2909
Tlf.
2266 2770
Mail
cpasgaard@gmail.com

Støt vores sponsorer
– de støtter os!

Weekendtur
Frank Krogh Hansen
Østjysk Mesterskab
for Herreklubber
Frank Krogh Hansen
(Alle)
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Matchprogram 2022
MARTS
Opstartsmøde med
Ladies Section
15.3. kl.19.00-21.00
Tilmelding senest 10.3.
i GolfBox
31.3. Fri
Stableford

Bemærk, at vi
Skærtorsdag 14. april,
Kr. Himmelfartsdag
26. maj og alle
torsdage i juli ikke har
fortrinsret til tiderne,
men booker som
almindelige
medlemmer.

APRIL

JUNI
POUL VERNER KRISTENSEN ApS

Månedsafslutning
28.4. kl.16.00 Stableford
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 25.4.

MAJ

9.6. Fri

Slagspil

MS Weekendtur
10.6.-12.6. Hjarbæk Fjord
Se særligt program
Skanderborg hjemme
16.6. kl.16.00 Stableford
Matchleder: Niels Erik
Tilmelding senest 13.6.
23.6. Fri

5.5. Fri
Slagspil
12.5. MS Open Stableford
Inviter en ven med.
Tilmelding senest 9.5.
19.5. Fri
Slagspil
Fødselsdagsmatch
20.5. kl.16.00 SuperSix
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 13.5.
26.5. Fri

Slagspil

Månedsafslutning
2.6. kl.16.30 Stableford
Matchleder: Preben
Tilmelding senest 30.5.
14

AUGUST

4.8. Fri
11.8. Fri

MURERMESTER

7.4. Fri
Stableford
14.4. Fri
Stableford
Sidste tilmelding til hulspil
21.4. Fri
Stableford

Tilmelding på GolfBox senest
mandag aften kl. 23.00.

Hunnematch
16.8. kl.16.00 Stableford
Tæller til årsturneringen
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 9.8.
18.8. Fri
Slagspil
Sidste tællende runde til
ØM i Fredericia
Månedsafslutning
25.8. kl.16.30 Stableford
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 22.8.

SEPTEMBER

Slagspil

Månedsafslutning
30.6. kl.16.30 Stableford
Matchleder: Niels Erik
Tilmelding senest 27.6.

JULI

1.9. Fri

Stableford
Stableford
Stableford

Månedsafslutning
28.7. kl.16.30 Stableford
Matchleder: Niels Erik
Tilmelding senest 25.7.

Stableford

ØM i Fredericia
3.9. For kvalificerede
Opslag
8.9. Fri
15.9. Fri

7.7. Fri
14.7. Fri
21.7. Fri

Slagspil
Slagspil

Stableford
Stableford

Sponsormatch
16.9.
Stableford
For sponsorer i MS
22.9. Fri

Stableford

Afslutningsmatch og
Årsmøde
29.9. kl.15.30 Odder Cup
Matchleder: Frank
Tilmelding senest 26.9.

Støt vore
sponsorer
- de støtter os

MURERMESTER
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