
Åbningsturneringen 6.april 2018 
Klokken 9.30 mødte 92 spillere op for at deltage i Seniorklubbens åbningsturnering. 

36 par på 18-huls banen og 10 par på 9-huls banen deltog i foursome parturneringen. 

  
Der var gunstart kl. 10.00, og inden da havde greenkeeperne haft travlt med at klargøre banen. 

  
 

  
 

Foyeren var tætpakket med spillere, som på trods af aprilsolen foretrak at blive indendørs. 

 



  
De standhaftige blev udenfor for at nyde foråret og de 5 grader. 

  
 Damerne her havde klædt sig på til lejligheden, men indtog alligevel en Enkelt for at holde varmen. 

  
   Spillerne begav sig glade til start.                                            Der var tegn på forår. Hasselraklerne var store. 



 
           Ventetid. Livlig snak herrerne indbyrdes forhindrede ikke en nødvendig og ihærdig opvarmning. 

 

 
 
 
 
 
 Spillet er i gang. 
 
 
Flotte nye flag på greens gjorde 
tydeligt opmærksom på 
Odsherred Golfklubs sponsorer. 

  

 

                 
                    Nej, da!                                                    ??????                                                 Det var bedre! 



 
                                                  En herre med en  afslappet holdning til golfspillet. 

         

 
 
 

 Selv under årets første match 
             og under kølige vejrforhold  
             huskede disse spillere  
             at tage sig en drikkepause. 

 

 
      Spillet er slut. Scorerne var ikke prangende, men desuagtet havde det været en hyggelig runde. 



   
         Forude ventede klubhuset samt en øl.                                 Men hvor er spillerne blevet af? 

 

     
 

 

   
                                      Det blæste små 10 m/s, så alle var gået i læ eller ind i klubhuset. 

 

Det var ved at være tid til spisning. Menuen bestod af wienerschnitzel med dreng samt brasede kartofler 

og salat. Bagefter blev der serveret kaffe med småkager. 

 

                                                         Men først skulle øllerne nydes i ro og mag. 



             
 

    
 

                                          Efter middagen var det tid til præmieuddeling. 

Atter i år har Hotel HøjbySø sponsoreret vinpræmier samt gavekort til Hotel HøjbySø. 

 

Foursome parturnering 

Nr.1 modtog 2 flasker vin samt 2 gavekort à 200 kr. til Hotel HøjbySø. 

Nr.2 modtog 2 flasker vin samt 2 gavekort à 150 kr. til Hotel Højbysø. 

Nr.3 (kun 18 huller) modtog 2 flasker vin samt 2 gavekort à 100kr. til Café Solvogn. 

Nr.4 (kun 18 huller) modtog 2 flasker vin samt 2 gavekort à 75 kr. til Café Solvogn. 



 
9-huls banen 
 

1. med 17 point 
Marianne Andersen 
Søren Andersen 
 

2. med 14 point 
Lisbeth Berger Frederiksen 
Flemming Frederiksen 

 
 

 

 

 
18-huls banen 
 

1. med 30 point 
Lone Nielsen 
Mogens Nielsen 
 

2. med 28 point 
Per Bøgebjerg 
Henning Clemmensen 

 
 

 

 

 
18-huls banen 
 

3. med 27 point/ 15 point på sidste 9 
Hans Eriksen 
Jack Rasmussen 
 

4. med 27 point/ 12 point på sidste 9 
Finn Sørensen 
Jørgen Wiell 

 
 



Efter præmieuddelingen var der medlemsmøde. 

Kalle Schröder orienterede således: 

• Fredagsgolfen er sat op i Golfbox med de nye meterteesteder og handicap ifølge de nye tabeller, så 

det er vigtigt, at der ikke ændres på det teestednummer, som er angivet, når man trykker scorekort 

ud. 

• Der er ændret lidt på starttiderne, så de passer ind i de 7/8 minutters tidsinterval, som banen er sat 

op til nu. Derudover er første starttid kl.7.45 i gruppe 1, hvor der kan spille 32. I gruppe 2 er første 

starttid kl.8.45, og 60 kan spille. Der er kun 2 tider om eftermiddagen kl.14.07 og 14.14. Alt i alt er 

det muligt for 100 at spille om fredagen. 

• Første fredagsgolf med tællende handicapregulering er den 4.maj. 

• De, som ikke ønsker at blive handicapreguleret, bedes sende en mail til Seniorklubben senest 1.maj. 

• I øvrigt vil systemet fra sidste sæson fortsætte mht. resultatet i Golfbox. Det vil være tilgængeligt 

fra fredag aften til og med lørdag aften, hvor så de, der ikke ønsker handicapregulering, vil blive 

slettet, og turneringen vil derefter blive handicapreguleret. 

• Vi har 2 venskabsmatcher i år 

o  Kalundborg på udebane 24.maj 

o Vi har indgået et samarbejde med Dragsholm Seniorklub om en årlig match. Den første vil 

blive afholdt i Odsherred. Kurt Kristoffersen vil være holdkaptajn for vores hold. 

• Der blev gjort opmærksom på High/Low parturneringen, hvor tilmeldingen nu er åben. Kalle håber 

på stor tilslutning. Yderligere detaljer kan ses på hjemmesiden. 

• Flemming Frederiksen orienterede om 2 dagsture for kortbanemedlemmerne.  

 

Midtsjællands Golfklub har accepteret at dele greenfeen op, så der kan spilles 9 huller 30.maj                     

og de resterende 9 huller 12.september. Tilmeldingen er begyndt. 



 

• Sven Ipsen orienterede kort om den traditionsrige tur til Sverige 27.-30.maj. 

 
Turen er overtegnet. Yderligere oplysninger kan ses på hjemmesiden. 

 

 

• Inge Lise Eisbo og Per Bøgebjerg orienterede om Jyllandsturen 19.-22.august. 

 
Tilmeldingen blev påbegyndt 7.april. Se hjemmesiden for yderligere oplysninger. 



• Ole Hahn, som i 8 år har arrangeret ture i marts måned til Portugal/ Spanien, var ikke tilfreds med 

deltagerantallet. 

 

  I indeværende år havde man været 16 spillere, og det er et absolut minimum. Mange tager selv afsted i  

4-5 uger i løbet af vinteren og det giver konkurrence. Ole arrangerer en tur i 2019 og håber på over 16 

deltagere, da rejsen ellers må aflyses. 

 

 

• Klubbens formand Ingelise Badsted havde bedt om ordet og fremlagde følgende: 

 

                     



 

• Der er kommet nye regler i forbindelse med udlejning af buggyer. Spillere over 70 år samt spillere 

med gangbesvær kan købe et sæsonkort til kr.2.500, og at de har ret til at have 2 tidsbestillinger ad 

gangen. Man kan stadig i lighed med tidligere leje en buggy til 125kr.- hvis der altså er ledige 

buggyer. 

• Der er ved sæsonstart indført meterteesteder i stedet for gule/røde teesteder. 

• Tidsinterval mellem spillere er ændret fra 10 min til 7/8 min. 

• Der er indført en elektronisk boldrende, som udelukkende kan benyttes ved hjælp af 

touchskærmen i foyeren. Der er 2 tider i timen/ klokken hel og halv. Det er et forsøg på at give 

spillere mulighed for at spille uden at have bestilt tid i forvejen. 

• Medlemstallet er faldet med 20 personer, men klubben har stadig en målsætning på 1000 spillere. 

Alle blev opfordret til at hverve medlemmer og fortælle familie, venner, bekendte og naboer om 

golfspillets velsignelser. Hvis klubbens nuværende standard skal holdes, er det nødvendigt med 

flere medlemmer. Ellers kan det blive nødvendigt at forhøje kontingentet. 

• Klubben har ladet fremstille en flyer, som vi alle kan hente til uddeling. 

• Der er ligeledes fremstillet en flyer om Golfens Dag 22.april 2018. 

• Der er blevet oprettet en task force, som arbejder med at udbrede kendskab til Odsherred Golfklub. 

 

 

 
 

Claus Winther berettede om kontakt til ejendomsmæglere i området. Disse var generelt positive 

og ville gerne udlevere materiale om Odsherred Golfklub. De har fået nogle flyere, så de kan lægges 

i en folder til nye sommerhusejere sammen med andet materiale om området.  



           

 

                                        Kalle sagde pænt tak til de fremmødte medlemmer 

samt Benny Haagensen Knudsen, forpagter af Café Solvogn. 

 

 

 

 

 

Jonna Pedersen 9.april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


