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Selvom det i den skrivende stund er gråt og meget blæsende så fortæller 
kalenderen os at golfsæsonen 2017 snart går i gang. Det bliver en festlig sæson 
hvor Odsherred Golfklub har 50 års jubilæum. 
 

 

I løbet af jubilæums sæsonen vil der blive afholdt aktiviteter, og nærmere 
information om disse vil komme senere fra sekretariatet. 
  
ÅBNINGSTURNERINGEN. 
Er i år den 31. marts og der spilles en Foursome parturnering over 18 huller og 
9 huller på kortbanen. Efter matchen er der fælles spisning og medlemsmøde 
om den nye sæson. Opslag om turneringen vil blive slået op på hjemmesiden i 
begyndelsen af marts. 
 
ÅRSPLAN 2017. 
Ligger på hjemmesiden men vi vil lige gøre opmærksom på et par ændringer i 
forhold til 2016 som følger 

  Odsherred Senioropen bliver afholdt den 9. juni (Jubilæumsugen) 

  Sæsons første venskabsmatch spilles i Odsherred den 18. maj med retur 
match i Kalundborg den 7. september.  

 
 
 
KORTBANEN. 



Medlemmer der i 2016 spillede på Kortbanen og som per 1. marts, 2017 har et 
registeret Handicap på max. 36, og som ønsker at flytte til 18 hullers banen 
bedes meddele dette per e-mail til Seniorklubben senest den 10. marts. 
 
FREDAGSTURNERINGEN 18 HULLERS BANEN. 
Række inddelingen vil blive foretaget i løbet af marts og vil blive lagt på 
hjemmesiden.  
Den første  handicap tællende turnering er fredag den 4. maj, hvor vi skal 
afprøve en ny rapporterings metode af fredagens resultater i Golfbox, som vi 
håber vil virke tilfredsstilende. 
Vi vedtog jo på Årsmødet i oktober at det ville være frivilligt om man vil 
Handicap reguleres efter hver fredagsmatch eller man vil fravælge dette. De 
medlemmer som fravælger Handicap regulering bedes meddele dette per e-mail 
til Seniorklubben senest 30. april. Dog skal det pointeres at såfremt man opnår 
et resultat på dagen som er bedre end ens Handicap så vil vedkommende blive 
reguleret via Golfbox. 
 
HJEMMESIDEN. 
I vinterens mørke tid har Eva re-designed hjemmesiden, således at den nu 
fremstår i et mere moderne format og frem for alt mere overskuelig. En stor tak 
til Eva for en velfungerende hjemmeside. 
 
REJSER OG TOUR´E. 
Forårsturen i år går til Spanien med 16 deltager som tager hul på sæsonen i 
perioden den 19-26 marts, vi ønsker god golf og varmt og solrigt vejr. 
 
Sveriges turen fra den 29 til 31. maj er fuldtegnet med 30 deltager. Det er faktisk 
en jubilæums tur da det er tiende gang Alice & Sven Ipsen arrangere en golf tur 
til Sverige. 
 
I august er der planlagt en tur til Jylland i perioden 20-23. august nærmere 
detaljer vi blive lagt på hjemmesiden plus der vil blive orientering ved 
medlemsmødet den 31. marts. 
 
HJERTESTARTEREN I FOYEREN. 
Til orientering så er Seniorklubben med sponsor af Hjertestarten. 
 
TEAM RØDDERNE. 
Vil igen i år være aktiv i at holde arealerne omkring klubhuset, 
parkeringspladsen og drivingrangen og ”teamet” kan bruge lidt ekstra ihærdige 
hænder. Derfor interesseret bedes venligst kontakte Eva Alkestrup for nærmere 
detaljer. 
 
 
 
 
MEDLEMS SITUATION. 



På nuværende tidspunkt er medlems tallet stort set på samme niveau som 
sidste år på samme tidspunkt.  Men vi forventer hen af vejen at flere vil forny 
deres medlemskab. 
 
Som afslutning vil vi gerne nævne Odsherreds Golfklubs fokus punkter for 2017 
som er: 
 

 Velplejet anlæg. 

 Aktiv integrere nye medlemmer. 

 Klub liv med engagement. 

 Inspirerende bygyndermiljø. 

 Rigtig baneadfærd. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god golfsæson og på gensyn til åbningsturneringen den 
31. marts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. februar, 2017 
Bestyrelsen 
 
 

   
 

 

 


