
** Vigtige datoer april/maj ** 

Veteranerne informerer 

Veteranerne skifter til sommer starttider onsdag, den 9. 
april 2014 

 
Fra og med onsdag, den 9. april går Veteranerne til sommertid. 

 
Det betyder at absolut seneste mødetid er kl. 08:30. 

 

Kl. 08:30 trækkes der startkort, og spillerne går på banen efter startlisten. 

Kl. 08:45 ca. - tee'es der ud på starthullerne, og der spilles 18 huller 

 

HUSK 

Stadig at 

LUKKE 

døre og 

vinduer, 

når du 

går hjem 

Redaktion: Kommunikationsudvalget * Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk * Deadline den. 15. i md. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 30.03 Forårsmesse i Rougsøhallen – besøg vores stand – tag venner og familie med 

 01.04 Der kan bookes undervisning i Golfbox 

 08.04 Modeshow med tøj, sko og udstyr fra Proshop for damer og herrer 

 05.04 Junior-åbningsturnering kl. 10.00 

 09.04 Veteraner på sommertid – mødetid kl. 8.30 

 13.04 Klubbens Åbningsturnering – mødetid kl. 8.00 til orientering 

 24.04 Begynder-åbningsturnering kl. 18.00 

 27.04 Golfens Dag – Åbent Hus 

 28.04 Regionsgolf VC12 mod Ebeltoft/VC14 mod Ebeltoft – kl. 10.00 

 04.05 Forårsturnering – Bestball – gunstart kl. 8.00 

 10.05/11.05 Danmarksturnering 

 10.05 Åbent Hus - Begynderudvalg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er 2. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub – april 

udgivelsen.  

Vi vil bestræbe os på at bringe de vigtigste nyheder/informationer med 

relevans for flertallet af klubbens medlemmer i den nærmeste periode.  

 

Den 12. marts mødte 80 glade Veteraner op til en fantastisk tur på golfbanen.  

Solen skinnede fra en skyfri himmel og vi gik en runde golf med en masse positive 
personer. 

Efter 4 timers golf og præmieoverrækkelse, kunne man igen tage turen hjem med en god 
følelse i kroppen af den friske luft og motionen. 

mailto:nyt@norddjursgolf.dk


 

INVITATION TIL JUNIOROPSTART 

den 5. april 2014 
 

           
 

Kære Junior spiller i Norddjurs Golfklub 

 

Vi vil invitere alle børn og juniorer i Norddjurs Golfklub til 

sæsonopstartsarrangement. Vi mødes i klubhuset kl. 10,00 og slutter 

samme sted ca. kl. 12,00. Fra kl. 13,00 er der spil på stor bane for de 

juniorer der har banetilladelse.  

Program:   

Kl. 10.00 – 10.10:  Orientering om dagens program 

 

Kl. 10.15 – ca. 12.00:  Spil og konkurrencer  

 

Kl. 12.00 – ca. 12.45:   Forfriskning, præmier og information om 

 sæsonen 

Kl. 13.00 – ca. 15.00:  Juniormatch stor bane (9 huller)   

 

Vi håber at se rigtig mange på dagen og vi glæder os allerede…!!! 

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Oli Barddal 6127 1364, 

Peter Mosdal: 2513 3713 eller Allan Dahl Larsen: 2258 8300 

 

Med golfhilsner Juniorudvalget 



   

 

Velkommen i klubben til: 

76-1729 – David Hjortshøj Felsager 

76-1730 – Lars Felsager 

76-1731 – Lene H. Pedersen 
 

   

 

 

                                                                            PROSHOP 

                             

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har fyldt butikken op med nye varer 

 - bl.a. tøj fra Abacus, alt det nyeste udstyr fra 

Cleveland og Ping samt et bredt udvalg af bags 

og golfvogne.  

** Kig endelig forbi ** 

Apriltilbud på handsker og dusin bolde: 

køb 3 og betal for 2  

 



 

Klub 37 

 

Klub 37 er en ”klub i klubben”, der for alvor så dagens lys i 2013. Konceptet startede så 
småt i 2012, og fik rigtig godt fodfæste og stor succes i 2013.  

Deltagerne omfatter alle klubmedlemmer med et hcp. på 37 og derover ved sæsonstart, 
men man kan spille med i turneringerne sæsonen ud, uanset hvilket hcp., man får hen ad 
vejen. 

Klub 37 spiller turnering hver torsdag kl. 18.00 over 9 huller. Det koster 25 kr. at deltage. 
Deltagergebyret går til præmier og afslutningsturnering i september måned. 

Det begyndte med, at begynderne spillede kanin-turneringer om torsdagen, men følte sig 
ikke rigtig ”klædt på” til umiddelbart at spille videre i andre klubber i klubben, når de 
havde erhvervet banetilladelse. Endvidere erfarede vi, at der var mange medlemmer i 
klubben med hcp. 37 og derover, der ikke deltog i turneringer eller i klubber i klubben. 

Klub 37 ville gøre en indsats for at dække de behov – nemlig at bane vejen for deltagelse i 
klubber i klubben - tirsdagsdamer, onsdagsherrer og veteraner samt forberede 
medlemmer på at deltage i  klubturneringer. 

I sæson 2013 spillede mellem 20  - 30 medlemmer med i Klub 37 turneringerne hver 
torsdag aften fra april til oktober med tidligere start end kl. 18.00 efterhånden som 
dagslyset forsvandt tidligere på dagen. 

Efter turneringen samles deltagerne til en snak om spillet over en grillpølse og en 
øl/sodavand. Her etableres også mange bekendtskaber og aftaler om fremtidig spil, og ofte 
bliver det ”halv-sent” inden sidste mand/kvinde går hjem efter en hyggelig runde og aften. 

I september måned holder vi en afslutningsturnering for årets begyndere og klub 37, hvor 
årets kaniner bliver kåret og vindere af turneringen præmieret. I 2012 deltog  22 i 
afslutningsturneringen i 2013 deltog 39, hvilket vel også fortælle noget om klubben succes. 

Endvidere har klubben aldrig tidligere oplevet, at så mange begyndere som i 2013 deltog i 
klubturneringerne i løbet af sæsonen. 

Vi i Begynderudvalget vil gerne fortsætte successen med klub 37 i 2014 og håber, at rigtig 
mange med hcp. 37 og derover vil bakke op om initiativet og deltage i turneringerne 
torsdag aften. Tilmelding til turneringerne skal ske via Golfbox. Sidste tilmeldingsfrist er 
torsdag kl.10.00 til deltagelse samme aften. 

 

Golfhilsner fra 

Begynderudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekretariat 

Der er kommet et 
ønske fra nogle 
medlemmer om at 
modtage en mail fra 
sekretariatet, når der 
kommer en ny udgiv-
else af Golfavisen, 
Golf-bladet og Dansk 
Golf. 

Ønsker du en sådan 
mail – send en mail 
med tilsagn til: 

 nyt@norddjursgolf.dk 

 

Nogle af jer oplever 
problemer med det 
nye turneringsmodul 
og hjemmesiden. 
Dette kan skyldes, at 
du benytter en ældre 
browserversion. Du 
kan kontakte sekre-
tariatet, så vil vi 
hjælpe dig eller du 
kan downloade 
Google Crome, som 
både hjemmeside og 
turneringsmodul 
fungerer fint i. 

Sekretariatet kan 
maile et link til 
download af Google 
Crome. 

Bagmærker kan 
afhentes.               
(står på skranken) 

 

 

Træner/pro 

Hej alle sammen  
 

Handicaptilbud på 
lektion fra 1. – 20. april  
Du får rabat på 25 
minutters lektion ud fra 
dit handicap - hvis du 
har 50 i handicap får du 
således 50 % rabat.  

Kurser i april:  

13. april  
Palmesøndagskursus 
 

17. april 
Skærtorsdagskursus  
 

18. april 
Langfredagskursus  
 

19. april  
Lørdagskursus 
 

21. april  
2. påskedagskursus 
 

Se mere info om de 

forskellige kurser på 

protrainer.dk  

Priser 2014: 
Årskort 2500 kr. fra 01.04 
til  01.11. En lektion om 
ugen max 40 min. fra 1. 
april – 1. november 
3 x 9 hullers banelektion  
Hvor du sammen med 
træneren sammensætter 
indholdet, så det passer til 
dig specifikt. 
 
10 x 25 minutter + 9 
huller baneundervisning 
1200 kr. spar 1000 kr.  
5 x 25 minutter 650 kr. 
spar 150 kr.  
1 x 25 minutter 160 kr. 
 

 

 

  

Service-

medarbejder 

Fadølsanlægget er nu 

startet op. HUSK – 

prisen er kr. 25,- så 

det er vigtigt at have 

20´ere og 5´ere med 

hjemmefra uden for 

sekretariatets 

åbningstid 

Der opstilles ny 

automat til flaskeøl 

snarest. Pris kr. 20,- 

 

HUSK! Der er trykluft 

til sko-rensning ved 

begge døre i klub-

huset. 

 

 

 

 

  

 

Greenkeeper 

Så er det muldvar-

perne, der huserer 

på banen. Har du 

erfaring med, 

hvordan vi slipper af 

med dem, hører vi 

meget gerne fra dig 

Det træ, der væltede 

under Bodils hærgen 

sælges til kr. 225,- pr. 

rummeter. 

Der henstilles stadig 

til, at man husker at 

retablere nedslags-

mærker. 

Banen er endnu for 

våd til kørsel i buggy.  

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: man-fredag    9.00 til 15.30 
Proshop: tirs.-lørdag  10.00 til 15.00 
Træner: tirs-lørdag  10.00 til 15.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEMÆRK 
Passive medlemmer må nu benytte Par 3 -og 

Puttingbane samt Driving Range. Derfor er der i år 
også bagmærker til denne medlemsform!  



 

TURNERINGSUDVALGET 
 

I skrivende stund, har vi endnu ikke afholdt Åbningsturneringen, så kig efter i 

turneringsmodulet, om der evt. stadig skulle være enkelte ledige pladser, og tøv 

ikke med at melde jer til. 

 

Der har været et antal medlemmer, der har haft svært ved lige at vænne sig til 

det nye turneringsmodul, men hold jer ikke tilbage af den grund. Ring og vi skal 

nok hjælpe. 

 

Men allerede nu kan man begynde at overveje, om det ikke vil være en god ide, 

at melde sig til vores Forårsturnering. 

 

Tilmeldingen til denne åbner d. 13. april kl. 20. Sponsor til denne turnering er Oli 

Barddal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her skal der spilles hold og bestball – der spilles i 2 lige store rækker, hvor man vil 

blive blandet lidt høj og lav hcp., så alle får chancen for at lave de store point. 

 

Der må stadig gå en masse medlemmer rundt derude, som er lidt tilbageholdende 

med at melde sig til turneringerne. Lad være med det, vi skal nok tage godt imod 

jer. 

 

Husk  

Vi samler på venskaber 

  

Hilsen turneringsudvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIVILLIGE 

HJÆLPERE 
* 

Har du nogle ledige timer, kunne du 

måske tænke dig at hjælpe i 

Klubben ved f. eks turneringer, 

Company Days, Åbent Hus eller 

noget helt andet! 

* 

Det kan være en enkelt dag eller 

selvfølgelig meget gerne flere i løbet 

af sæsonen. 

 * 

Meld meget gerne tilbage på 

nyt@norddjursgolf.dk, hvis du har 

spørgsmål eller kan afse nogle 

timer. 

 

***  



 

Et par store              hjertesuk! 
Det er bare så fantastisk at gå en runde på vores dejlige golfbane – især på en solrig forårsdag. Man kan 

ligefrem mærke den dejlige natur der omkranser en. 

Nu er der sommetider nogen, der brokker sig over en hundelort, OK den er ikke morsom at træde i, men den 

forsvinder helt af sig selv i løbet af få uger.. Så har den gødet og givet føde til masser af små dyr og insekter.  

Men de fleste – i hvert fald golfspillerne – samler pænt op, så giv endelig hunden den fornøjelse at opholde sig 

i naturen. 

 
 

Det er noget helt andet, der falder mig for brystet. Under en runde (altså bare lige i min egen rute) nogle 

steder midt på fairway, nogle steder endda på forgreens, er der golfspillere, der har tabt (det vælger jeg at tro) 

deres cigaretskod med filter på. Det tager rigtig mange år, før dette giftige stykke er opslugt af naturen og 

mens de år går, ligger det der og forurener og ser rigtig træls ud. Det er jo ikke just en grøn plante. 

 

Nu vil nogen jo nok straks hentyde til brok fra alle disse anti-rygere. Men det ved mange at jeg ikke er, og at 

jeg selv nyder disse giftpinde på vejen rundt på banen. 

 

Og nu vi er ved hjertesukkene. Samme sag, da jeg hidsede mig op over alle disse cigaretskod, steg mit blodtryk 

til usigelige højder på vores greens. Selv på en green, hvor vi puttede ind, brugte vi tid på hver især at rette 

mellem 5-10 store nedslagsmærker op.  

Jeg ved godt, det aldrig er ”mig” der ikke retter mit nedslagsmærke op – men alle de andre. Men så kan jeg 

ikke få regnestykket til at gå op.  

 

Hvis alle retter op – får vi ikke de små sorte huller på greens, hvor græsset er mast til døde, men vi får til 

stadighed nogle flotte greens vi i klubben kan være stolte af.  

 

Og lige til sidst, ja så lå jeg på hul 17 i et ordentligt turfhul – Jeg har altså ikke sådan et specialjern, der kan 

kringle sig derned, så det kostede lige et ekstra slag på dette hul – altså vær nu sød at lægge turfene på plads, 

hullerne udfylder ikke sig selv. 

 

Med golfhilsen 

Medl. 1501 – Annie Pihl 

 

 



Onsdagsherrerne 

***  Fin start på ny sæson *** 

Lørdag den 15. marts blev der afholdt nytårsappel for onsdagsherrerne. Fra 
morgenstunden var stormen Carl heldigvis løjet lidt af, regnen var stoppet, så vi 

efter morgenmad kunne spille 18-huller under fine forhold, men dog stadig med en 
meget frisk vind. 

Der var mødt 45 spillere op, ganske pænt midt i marts, og heraf var der 6 helt nye. 
Det var vi ganske fornøjede med. 

Efter spillet var der suppe, præmieoverrækkelse og snak om den kommende sæson. 

Det var mit indtryk, at alle havde en god dag. 

Gunnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELITE 

Træningsdag mod Randers Golfklub 

Lørdag d 15. marts kom 19 elitespillere fra Randers Golfklub på besøg i Norddjurs. De havde taget solskin med, 

men glemt at slukke for blæsten. 10 damer og 28 herrer blev sluppet løs i blæsevejret til mange lange og tætte 

matcher. Da der manglede én bold i hus, var stillingen 20-18 til Randers, men det blev desværre til et nederlag 

på 22-18. Træner Óli Barddal tror alligevel på, at det bliver en god sæson for Norddjurs’ elitetrup.  Der er i år 

mange herrespillere, som kæmper om at komme på førsteholdet, så der bliver kamp til stregen om de få 

pladser. For dameholdet bliver det en spændende sæson, hvor de skal prøve kræfter med 3. division. 

Elitetræningen starter op i april, så spilformen kan blive helt i top til første turneringsweekend den 10. og 11. 

maj. 

 

 

 

 

 

 

 

En super dag på golfbanen blev sluttet af med lækker sandwich og hjemmebagt kage i klubhuset samt 

pokaloverrækkelse. Nogle af herrerne får heldigvis revanche senere på året, når de skal møde Randers i 

Danmarksturneringen.   



OBS!    OBS!     OBS!        

NYT FRA WEBMASTEREN    

Jeg vil starte med at takke for jeres positive feedback i forbindelse med den nye hjemmeside.  

Flere af jer har allerede sendt gode og konstruktive forslag til forbedringer, så tak for det også. 

Alle skulle her i starten nu pludselige vænne sig til et nyt design, nye menuer og andre måder at navigerer 
rundt på siden på, men jeg fornemmer at størstedelen af jer finder frem til de forskellige sider helt ubesværet. 
Kniber det med at finde noget indhold frem, kan jeg anbefale søgefunktionen i højre side, den er meget 
effektiv. 

Generelt er referater og lignende for de seneste 3 år kopieret med over fra den tidligere hjemmeside, mens 
nyheder og information fra klubber i klubben er medtaget for det seneste år. 

Hjemmesiden hænger sammen med vores side på Facebook, som derved synliggør os rigtig godt på det 
"sociale medie". Derudover kan de af jer der, har en profil på Facebook, "Like" de nyheder som bringes på 
hjemmesiden. Dette sker i bunden af hver nyhed på den kendte "Syntes godt om" knap. 

Hvis du endnu ikke har besøgt vores nye hjemmeside er her en kort beskrivelse om sidens opbygning: 

 

FASTE SIDER:  
Alt det faste indhold på siden kan ses via de 2 navigations-menuer i toppen. 
 
NYHEDER: 
Alle former for nyheder ses i højre side, hvor den sidste generelle nyhed altid ses øverst.  

I området derunder ses de sidste 5 nyheder fra alle kategorier. Elite, Junior, Udvalg m.m. 

KATEGORIER: 
Ved "Vælg kategori" vise en liste med alle nyheder, opdelt ud fra de enkelte kategorier.   
 
GOLFBOX: 
Her kan man som tidligere logge ind på Golfbox via dette modul. 
Med hensyn til det nye Golfbox modul som nu er på vores turneringssider, er det glædeligt at man nu 
kan tilmelde sig til turneringer uden at skulle over på selve Golfbox hjemmesiden. 

 

I øjeblikket arbejdes der på at lave en side, hvor billeder fra forskellige arrangementer kan vise i en form for 
galleri. Her håber jeg på, at I også vil bidrager med jeres egne billeder fremover. 

Derudover bliver der lavet en online baneguide, hvor der hul for hul gives råd og spilforslag til både høj- og 
lavhandicap spilleren. På disse sider bliver der også plads til reklame for vore hul-sponsorer.  

Snarest muligt vil udvalgsformænd og formænd for "klubber i klubben" få tilbud om undervisning i at bringe 
nyheder til hver deres kategori på siden. 

 

Ruben Leonhardt 76-969 
webmaster@norddjursgolf.dk 

 
 
 

mailto:webmaster@norddjursgolf.dk


 

Denne mail er modtaget i sekretariatet med ønske om at blive trykt i vores Nyhedsmail: 

Hjælp en studerende fra SDU 

 
Hej 
 
Jeg studerer HD i Marketing Management på Syddansk Universitet og er p.t. ved at skrive mit 
afsluttende speciale om en dansk golfbag producent. 
 
I den forbindelse gennemfører jeg en undersøgelse af markedet, ved hjælp af en 
spørgeskemaundersøgelse 

Hjælp en studerende med en spørgeskemaundersøgelse om det danske marked for golfbags og 
deltag i konkurrencen om en lækker Atlanta golfbag fra Golf Copenhagen til en værdi af kr. 1.800. Klik 
på følgende link for at deltage:            https://survey.enalyzer.com/?pid=c2cug56k 
 
På forhånd tak for jeres tid. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen er i gang og vil løbe frem til fredag den 11. april. 
 
Med venlige hilsner 
Alan Myrhof 
Mail: myrhof@sol.dk 
Telefon: 30 25 71 91 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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