
 
Greenkeeper 

Hvid teested på hul 11 samt teested på hul 2 er nu renoveret og 
sået. De kan forhåbentlig spilles til foråret. 

Jacob er nu fratrådt sin stilling. Vi kan da oplyse, at han bestod sin 
Greenkeeper-svendeprøve med et flot 10-tal.  TILLYKKE MED DET! 

 

 

Redaktion: Kommunikationsudvalget - Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk 

    

 

 

 

 

 

 

HUSK: 
 Søndag d. 2. november 

Cross Country 
 

Tirsdag d. 11. november kl. 19.00 
Tupperware og Aloe Vera Team 

 
Torsdag den 27. november kl. 19.30 

Generalforsamling  
Klubben er vært med kaffe & franskbrød. 

Indkaldelse udsendes i nærmeste fremtid 

  

Dette er 6. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub –  oktobe udgivelsen.  
Vi vil bestræbe os på at bringe de vigtigste nyheder/informationer med relevans for 
flertallet af klubbens medlemmer i den nærmeste periode.  

 

mailto:nyt@norddjursgolf.dk


Sekretariat 

HUSK   
Hvis du vil ændre dit 

medlemskab i 
“nedadgående” retning, 

skal du give besked til 
sekretariatet senest 30. 

november, for at det kan få 
virkning fra 1.1.2015. 

 

 
Som I måske har bemærket, er 
der et nyt ansigt i sekretariatet.  

 
Det er Merete, der er i 

jobtræning indtil 31.03.2015 
 

Merete vil hjælpe jer med at 
veksle penge, strejkende 

automater samt evt. besvare 
jeres telefonopkald. 

 

 

 

 

Træner/pro 

Hvis I ønsker lektioner efter 1. november må I 
meget gerne kontakte mig på mail for en aftale 
olinorddjurs@gmail.com   Hilsen OIi Barddal 

Service-medarbejder 

Nu nærmer sig tiden, hvor vi ikke sælger så 
meget fadøl, at vi kan nå at bruge en fustage 
indenfor den anbefalede periode. Derfor lukkes 
fadøls-anlægget ned fredag den 31. okt.  

MEN den 7. november 
er der X-mas i automaten! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Sekretariat: hverdage    9.00 til 15.30 
Sekretariat: weekend  efter aftale 
Proshop: tirs.-lørdag  10.00 til 15.00 
Træner: tirs.-lørdag  10.00 til 15.00 
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ET OPRÅB! 

Her viser vi billeder fra en 
efterårsdag – hvor I kan se, hvem 
der er til stede i klubben. 

Foruden undertegnede (som ikke 
var ude for at spille golf) er det Oli 
og Lone fra sekretariatet. 

 

 

 

Ulåste døre til bagskabe  
Alligevel er der bare frit valg på alle hylder – bare gå ind og ta’ for jer 
retterne.  Der er golfudstyr til mange tusinde kroner, der er 
almindelige trolleys og der er dyrt indkøbte elvogne. Men det er måske 
lige meget, om dit golfudstyr er der næste gang, du gerne vil ud at 
spille. 
 
Nu ved jeg, at alle der har bagrum også har en nøgle – Ta’ så at bruge 
den – Jeg er næsten sikker på, at du har låst din hoveddør, inden du 
kørte hjemmefra, også selvom, du kommer hjem i løbet af nogle få 
timer. 

Det er nemlig ikke nemt, at få noget erstattet, hvis døren ikke har været 
låst  Det er ikke altid de andres udstyr, der bliver stjålet – det kunne jo 
også være dit.  Billeder taler vist for sig selv ….. eller hvad ? 

Ganske vist er politiet tit i omegnen grundet mange tyverier, men det er 
jo ikke sikkert, de kører ind omkring klubben. 

Det er også ganske vist, at det er blevet sagt mange gange – uden held 
– men måske denne gang…… 

 

Annie Pihl 

  



Klub 37 
Søndag den 26. oktober holdt Klub 37 den sidste turnering i år.  
Der var 31 deltagere, der gik for-9 i en tre-kølle turnering, hvilket var 
en ny udfordring for flere. Inden turneringen blev det drøftet ivrigt, 
hvilke jern/køller, det var mest hensigtsmæssigt at tage med.  

Vejret var fint, men vintertiden var indtrådt, så vi var glade for, at de 
sidste kunne finde ind, trods mørkets frembrud.  

Efter turneringen blev der spist suppe og hygget, inden der var 
orientering og præmieoverrækkelse. 

Vinderne blev 

A-rækken B-rækken 
1. Tina Sloth Elsborg 1. Erik Leth 
2. Merethe Bering 2. Per Høj 
3. Anne-Marie Theill 3. Gunnar Sveinn Arnason 

 

Tak til alle deltagere i Klub 37 i 2014  
for flittigt fremmøde og godt humør.  

I vil alle blive inviteret til åbningsturneringen 2015 i Klub 37,  
hvorefter nogle af jer må forlade Klub 37 til fordel for Tirsdagsdamer, 
Onsdagsherrer og Veteraner. 

 

God vintersæson og på gensyn i 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sidste Tirsdagsdameaften i 2014 

Tirsdag den 25. oktober holdt Tirsdagsdamerne den sidste ordinære turnering i år.  

Turneringen blev holdt som en tre-kølle turnering, og der blev inden turneringen som sædvanligt  
snakket om, hvilket køller der var mest hensigtsmæssige at tage med - og kreativiteten var stor. 
 
Vindere af turneringen blev:  A-rækken:   B-rækken: 
    1. Annie Pihl  1. Jannet F. Hansen 
    2. Bente Nielsen 2. Tina Greve Madsen 

Samme aften blev følgende kåret: 
Vinder af Tirsdagsdamernes hulspil:   Heidi Skov Sørensen  (runner-up  Annie Pihl) 
Vinder af ”De fantastiske atten”:   Bente Nielsen 
Vinder af titlen ”Årets golflady”:   Jytte Østergaard 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tilmeldingerne er allerede i fuld gang. 
 

Klubben skal melde holdene til inden 1. december, så vil du gerne deltage, er det en god 
ide allerede nu at skrive dig på tilmeldingen, således vi kan regne ud, hvor mange hold vi 
kan tilmelde. 

Til eventuelt nye spillere udi denne kategori, følger der her en lille beskrivelse af, hvad det går ud på. 

I hver kategori dannes der hold, der består af 4 herrer og 2 damer. 1 herre samt 1 dame skal spille foursome 
hulspil – mod modstandernes par. Den 2. dame spiller single hulspil. De sidste 3 herrer spiller single hulspil i 
den rækkefølge, deres handicap ligger til. 1. herrebold med laveste hcp. osv. 
 
Kampene spilles totalt uden handicap (tildelte slag). Man kan godt risikere at møde nogle ret habile spillere 
på denne måde. Dog er rækkerne A + B + C + D opdelt i hcp, så her ligger det inden for en vis margen, hvem 
man kan risikere at møde. Disse kampe spilles sædvanligvis mandag efter arbejdstid. 

Klubben kan i disse rækker kun sende 1 hold af sted i hver række. I senior og veteranrækkerne, er det 
alderen, der sætter kriterierne for deltagelse.  

Vi har igen i 2015 et Veteran Elitehold – og resten af holdene skal spille i Veteran C rækken, da man skal 
spille sig op i de andre rækker. Samme procedure gør sig gældende i Seniorrækken. Her kan vi kun deltage i 
C-rækken. I disse 2 C-rækker kan man stille med flere hold. I Senior- og Veteranrækkerne er hcp irrelevant.  

Når puljerne er sat, har man mod hvert hold en udekamp og en hjemmekamp. Puljerne består sædvanligvis 
af 4 hold. 

Det koster ikke noget at tilmelde sig udover forpligtelsen til selvfølgelig at stille op til kampene. 

Vil man prøvespille en bane først er dette for egen regning.  

Alle indledende kampe skal spilles inden sommerferien – Regionsgolfkomiteen sætter ugenr. for kampene. 

Klubben forpligter sig til, ved deltagelse, at stille bane til rådighed til diverse slutspilskampe som spilles i 
august og september (tit weekend-kampe) 

Vi prøver at sætte holdene med hensyn til samkørsel, hcp, osv,  

 

Hilsen Turneringsudvalget. 

  



REGELHJØRNET 
Vi er vel alle sammen i løbet af sæsonen stødt på træningsbolde, der har forvildet sig ind på fairway på 
hul 16 for enden af driving range. 

For en måneds tid siden nåede en tre-bold under en af veteranernes onsdagsturneringer frem til fairway på hul 16. Mens de 
ventede på at slå deres næste slag mod green, fordrev en af spillerne ventetiden med at slå en træningsbold tilbage til driving 
range. ”Hov – hov,” sagde en af medslagspillerne, ”du har slået til en forkert bold, det koster 2 straffeslag.”  
Den straf kunne de dog ikke blive enige om og efterlyste derfor en afgørelse på situationen, da de kom i klubhuset efter runden. 
Der er ikke tale om slag til en forkert bold. Spilleren ved jo udmærket godt, hvor hans bold i spil ligger og slår blot træningsbolden 
tilbage til driving range. Han får derfor ikke straf efter Regel 15-3b, Forkert bold, Slagspil. 

Men der er dog tale om en regelovertrædelse. Spilleren pådrager sig nemlig 2 straffeslag efter: 
Regel 7-2 Under runden – (Første punktum.) ”En spiller må ikke spille et øvelsesslag under spil af et hul. ……. ” 
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 7-2: Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.  

Et andet eksempel på, at øvelsesslag er i strid med reglen: 
Afgørelse 7-2/4 Spiller slår til plasticbold før han slår til bolden i spil 
 
Spørgsmål: Under spil af et hul, slår en spiller et slag med en plasticbold, før han spiller sin bold i spil. Har han overtrådt regel 7-2? 
Svar: Ja.  (Min kommentar: Klart svar!) 

Der findes dog et par afgørelser, der bløder lidt op på reglen: 
Afgørelse 7-2/5 Spiller slår træningsbolde tilbage på øvelsesbanen 
Spørgsmål: Under spil af et hul ser en spiller nogle bolde fra den nærliggende driving range ligge på banen. Han tjatter én tilbage 
til driving rangen med sin kølle. Er det strafbart efter Regel 7-2?  
Svar: Under visse omstændigheder er det efter Regel 7-2 strafbart at slå en øvelsesbold tilbage på driving rangen under spil af et 
hul, men det at tjatte til en træningsbold, tilsyneladende kun for at rydde op på banen, er ikke en overtrædelse.  

Afgørelse 7-2/5.5 Spiller finder en bold og slår den hen til den spiller som har mistet den 
Spørgsmål: Mens A spiller 13. hul søger X, der spiller hul 14 ved siden af, efter sin bold på 13. fairway. X kan ikke finde sin bold og 
går væk ad 14. hul. Efterfølgende finder A X’s bold fæstnet i eget boldnedslagsmærke på 13. fairway og råber til ham. X beder om, 
at bolden bliver returneret til ham. Da X er uden for kasterækkevidde, slår A den hen til ham med et kort jern.  
Skal A med denne handling anses for at have spillet et øvelsesslag i strid med Regel 7-2?  
Svar: Nej. Da A handler af høflighed, er der ingen straf.  

Afgørelserne 7-2/5 og 7-2/5.5 gør dog, at regel 7-2 ikke er helt klar. For hvor går grænsen mellem dét at slå et øvelsesslag, der er i 
strid med regel 7-2, og hvornår er man i en situation, at man kan undgå straf? Hvordan ser et ”tjattet” slag for eksempel ud? 

Man kan dog være helt sikker på, at stiller man sig op ved en træningsbold, indtager sin stance og slår bolden tilbage til driving 
range med et fuldt slag, så er det strafbart efter regel 7-2. 

Hånden på hjertet. Er du nogensinde på hul 16 faldet for fristelsen at slå en træningsbold tilbage til driving range? 
 
For at undgå en unødvendig straf, og for at være på den sikre side må konklusionen derfor være:  
1. Lad være med at slå træningsbolde tilbage til driving range under spil af et hul.  
2. Lad være med at slå til noget som helst andet end din bold i spil. 

Det er jo ærgerligt at risikere tab af hul i hulspil, eller 2 straffeslag i slagspil for en, for det spillede hul, helt unødvendig handling. 

Men, kære hulspillere husk reglen, når I spiller divisions- eller regionsgolf på udebane. Det kunne jo være, at I kunne vinde et hul 
uden besvær, fordi jeres modstander/e lige netop ikke har nærstuderet regel 7-2.  

Ole Junker 
Regel- og handicapudvalget 

  

http://golfprofessor.dk/index.php?id=105


Afslutningsturneringen den 5. oktober 
Sæsonens afslutningsturnering blev afviklet i rigtig godt vejr i flor af naturens flotte efterårsfarver. 
A og B rækken spillede slagspil og C og D rækken spillede stableford. Jeg tror alle syntes, det var sjovt at afprøve 
slagspillets finurligheder, hvor man nok tænker lidt anderledes end ved stableford. Tilsyneladende afholdt det ikke for 
deltagelse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere billeder på vores hjemmeside 
  

Ja… der var 
engang 

Så... 
kom nu 
afsted 

http://norddjursgolf.dk/fotos/


Det er ganske vist……………. 
Midt i juli var jeg så heldig at møde Europas julemænd på deres årlige konferencedag. 

 
 
Her ses den danske julemandsrepræsentant. 

   

 

En aftale kom i stand – Lørdag d. 29. nov. har julenisserne lovet 
at møde frem for at udføre deres hverv som drillenisser til vores 
juleturnering. 

Klub 37 opfordres også til at deltage - det vil være muligt at melde 
til 18 huller eller bare 9 huller – hvilket i øvrigt gælder alle deltagere. 
Under alle omstændigheder vil vejret bestemme, om vi er nødt 
til at korte alle ned til 9 huller. 
Har du jule-nisse-kostume, så er her chancen for at tage det i 
brug. 

Helt hvad drillenisserne har i sinde, kunne jeg ikke helt finde ud af, men de lovede at være kreative. 
Derfor bliver der ikke deciderede 1.-2.- og 3. præmier – men måske præmier til eks. Nr. 5 – nr. 2. 
sidst osv. da den endelige score kan gå fra alt fra 0 til flere hundrede. 

Så det bliver sjovt og uforpligtende, så tøv endelig ikke med at melde dig til. Måske ender du på det hold, 
der rammer den rigtige præmieplads. 

Ja, og præmierne, det har selvfølgelig lidt med jul at gøre. Vi prøver at være kreative, så alle får en 
fornøjelig dag. 

Efter runden (forhåbentlig uden sne) serverer vi sædvanen tro en lille julebuffet garneret med lidt 
julegavepræmier inden vi slutter af og går hjem til vore egne juleforberedelser med et glædelig jul til 
hverandre og gode velmenende nytårsønsker om et 2015 med masser af golf i blændende solskin og 
udsigt til mange fornøjelige timer på vores dejlige golfbane. 

 
Tilmeldingen til turneringen starter d. 2. november på golfbox 

Med julenissehilsen Turneringsudvalget 

  



INVITATION FRA PINK CUP UDVALGET 
Pink Cup Udvalget indbyder til en aften hvor repræsentanter fra Tupperware og Aloe Vera 
Team præsenterer deres produkter. 

Sæt X i kalenderen den 11. november 2014 kl. 19.00, og tilmeld dig via Golfbox.  
Tupperware er landsdækkende sponsor til Pink Cup turneringerne. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til 
arrangementer, hvor Tupperware er repræsenteret. Hanne Bowman, Auning vil denne aften præsentere 
Tupperwareprodukter. 

Aloe Vera Team/Forever v/Hanne Jeppesen, Allingåbro var lokal sponsor ved Pink Cup Turneringen. Hanne 
Jeppesen vil denne aften præsentere sine produkter. 

Der serveres kaffe og kage for 20 kr pr. person og overskuddet fra denne aften går til Pink cup/Kræftens 
Bekæmpelse. 

Vi glæder os til at se rigtig mange M/K. 

Pink Cup Udvalget 

_______________________________________________________________________________ 

 

AVISOMTALE 
Vi har tidligere omtalt nedenstående, men en mere fyldig version har også været i avisen. 
Gik du glip af artiklen om Aksel på 10 år i Folkebladet Djursland, så kan du se den her. 
Artiklen om Maria Trangbæk også i Folkebladet Djursland finder du her  

  

  

http://www.aloeverateam.dk/
http://e-avis.folkebladetdjursland.dk/fdj/20141007?s=1&p=6
http://e-avis.folkebladetdjursland.dk/fdj/20140916?s=1&p=8


BOSS SYNOPTIK CUP LANDSFINALE 

Vi var en flok spillere fra Norddjurs Golfklub, som kvalificerede os til landsfinalen i Skovbo 

Golfklub på Sjælland.  

I Rold Skov spillede vi om at komme i finalen. Vi havde en god dag, hvor vi næsten alle var stabile. Dette 

rakte til en anden plads, hvilket gjorde at vi var kvalificeret til landsfinalen. Jubii vi var super glade og stolte. 

Nu skulle vi vise alle, hvad vi består af i Norddjurs Golf. Vi smséde og mailede på kryds og tværs og planlagde 

en dejlig tur til Sjælland. De fleste af os tog fri om fredagen, for nu skulle vi over og lære banen og kende. Vi 

var alle virkelig opsatte på, at nu ville vi vise flaget. 

Dagen oprandt og vi mødtes på færgen og vi var glade og forventningsfulde.  Alt var planlagt ned til mindste 

detalje.  

Vi havde en fantastisk tur og var klar til af brænde Skovbo banen af. Vi fik en god service og glædede os til at 

spille på banen. Banen var smuk og dejlig og vi havde alle en god runde, dog kom vi alle på arbejde når vi 

skulle potte. Det var en hurtig green og bolden skulle bare sættes i gang, så trillede den som aldrig før. Det 

var svært, når vi spiller i Norddjurs, hvor den nogle gange skal ha et virkelig skub. Men vi komme alle ind 

virkelig optimistiske, for vi viste alle hvor vi virkelig kunne hente point dagen efter. Om aften hyggede vi os 

på hotellet, sammen med de lokale. Seriøse som vi var, passede vi alle vores sengetid for vi skulle jo alle op 

og slå det store slag næste morgen. 

Så kom den store dag, vi fik alle et dejligt morgenbord og alle var klar til kamp. Vi ankom til Skovbo med højt 

humør og var overbeviste om, at vi nok skulle gøre en god figur. Det var virkelig fine forhold, vi fik 

bagmærker med vores navn osv. Vi var alle overvåget af de fine dommere fra DGU.   

     ………….fortsættes på næste side

 



 

………….fortsat fra forrige side 

Vi kom alle godt i gang med vores runde. Dagen var dejlig og vejret var perfekt, 20 grader først i oktober det kunne 

ikke være bedre. Men endnu engang drillede de dumme greens os. Vi kæmpede og kæmpede men lige lidt hjalp det. 

Selvom Martin havde givet os alle de gode råd han kunne, hjalp det lige lidt.  Vi kom alle slukøret ind, for vi vidste alle 

at, skulle vi vinde skulle vi komme ind med over 30 alle sammen. Martin levede som forventet op til dette, men han 

kunne ikke redde os alle. Vi var skuffet, for det kunne jo være sejt hvis vi vandt. Sådan skulle det desværre ikke gå. Øv 

vi ville så gerne. Skuffelsen lagde sig lidt da, vi havde hygge med en god middag og social samvær med de andre. 

Præmierne blev uddelt og vi var stolte over, at vi ikke var nummer sidst, ti hi. Som det som altid er, er der jo også 

klappe-præmier. Der kørte vi klatten. Der var fem præmier af 500 kr. til Syn Optik Wilma og Martin vandt, Jubii så vi fik 

alligevel en masse med hjem. 

Alt i alt har vi alle 5 fået en god oplevelse, som vi kan snakke længe om. Og vi håber alle på at vi kommer med igen 

næste år, for vi havde en fantastisk tur og en mindeværdig oplevelse. 

  

 

Tak for billeder og tekst til Tina Greve Madsen.  

  



PROSHOPPEN 

 

40% rabat på alt tøj  
30% rabat på alle Ecco golfsko 
20% rabat på alle vogne og golfbags  
 
Hvis I ønsker lektioner efter 1. november må I meget gerne  
kontakte mig på mail for en aftale olinorddjurs@gmail.com  

Hilsen  

Óli Barðdal, Golfræner i Norddjurs Golfklub 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

mailto:olinorddjurs@gmail.com
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Året 2014, der næsten er gået! 

Set i billeder 



   Norddjurs Golfklub siger tak  
for året 2014 til vores sponsorer 

 

 

 
Auning  

Assentoft  
 

  

   
  

   
 

 

 
Husdyrernæring 

Svin 

 
   

 
 

   
 

 
Protræner Óli Barddal 

 

 

 
 

   

 

 

 
  

  

Klinik for fodterapi Ecopartner  
 

XL-BYG RYOMGÅRD 
 

     

 
Vi håber at se jer igen i 2015 

 

http://ecopartner.dk/index.html
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