
Velkommen til de nye medlemmer i klubben 
76-1775 Birgitte Friis 
76-1776 Ib Rasmussen 
76-1777 Henrik Thomassen 
76-1778 Per Christensen 
76-1779 Lone Christensen 
76-1780 Rasmus Spangsø 
76-1781 Signe Rasmussen 
76-1782 Leif Byrialsen 
76-1783 Henrik Buhl 
76-1784 Dorte Nedergaard 
76-1785 Peter Munk 
76-1786 Harald Stenfeldt Johansen 
76-1787 Steffan Engmann 
76-1788 Emil Stenfeldt Engmann 
76-1789 Ernst Nedergaard 
76-1790 Thejs Bagge 
76-1791 Torsten Løve Hansen 
76-1792 Helle Sørensen 
76-1794 John Anthony Brodie 

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

    

 

 

 

 

 

Vigtige Datoer:  
Tirsdag d. 7. april Turnering og Modeshow , Óli Barðdal  
Søndag d. 12. april Åbningsturnering 
Søndag d. 19. april Åbent hus - GOLFENS DAG  
Lørdag d. 25. april Åbent hus  
Søndag d. 10. maj  Forårsturnering 
Søndag d. 7. juni Pinsemorgen-turnering  
Søndag d. 21. juni Midsommerturnering  

  

Dette er 6. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub.  
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 
Så er det igen tid til lidt praktisk info fra sekretariatet: 
Bagmærker for 2015 kan afhentes ved indskrivningsskranken. Her er 
ligeledes strips til fastgørelse. 

Bær mærket synligt, så baneservice nemt kan se det. 
 

Gæstebilletter 5 stk.pr. fuldtidsmedlem kan afhentes i sekretariatet. Vi 
henleder opmærksomheden på følgende regler for brug af 
gæstebilletrabatten: 

• Gæstebillet + 200 kr. lægges i greenfee-kuverten  
• Billetten er personlig og kan kun benyttes ifølge med medlemmet.  
• Medlemmet kan kun benytte gæstebilletrabatten en gang til samme 

gæst 
• Billetten kan ikke benyttes til medlemmer af Norddjurs Golfklub 

Vi har jo som bekendt skiftet leverandør af drikkevarer og tilbyder nu 
produkter fra Carlsberg. 

Sortimentet er en del bredere og du vil kontinuerligt kunne finde nye og 
spændende produktet i automaterne. 

Da vores nye ølautomat har svært ved at håndtere flaskeøl,  vil det fremover 
være dåseøl, der tilbydes i klubhuset. 

Vi er så heldige, at få sponseret en scorekortprinter. Denne tilsluttes i 
nærmeste fremtid, så du ikke længere selv skal udfylde scorekort. 

Den nye baneguide er lige på trapperne. Prisen bliver  cirka kr. 5,- 

Vi vil i denne sæson forsøge os med et større udvalg af frokosttilbud i 
automaten.  Håber I vil bakke op om tiltaget, da vi jo desværre ikke kan 
bibeholde dette, hvis spildet er for stort.  Du vil i nærmeste fremtid finde 
menukort på bordene i klubhuset samt på facebook og klubbens 
hjemmeside. 

 

 

 
Greenkeeper 

Banen har klaret vinteren godt og 
vi synes, at den præsenterer sig 
rigtigt flot. Håber vi alle vil hjælpe 
til med, at den bliver ved med det. 

Teestederne flyttes tilbage, så der 
fra Skærtorsdag igen vil være 
handicapregulering. 

Banens beskaffenhed tillader nu 
buggykørsel, hvorfor disse igen kan 
lejes. Nøgler forefindes på 
indskrivningsskranken. 

Der er nu åbnet for vandet ved 
bagrum, så det er muligt at vaske 
køller m.m. 

Træner/pro 
Træningslektioner 2015 starter fra 
den 1. april og der kan allerede nu 
bookes træningstider i GolfBox. 
 
Åbningstider i Proshoppen : 
Tirsdag - lørdag 13.00 til 14.00.  
Søndag og mandag lukket. 
 
HUSK: modeshow den 7. april 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Sekretariat: hverdage    9.00 til 15.30 
Sekretariat: weekend  10.00 til 15.00  
Proshop: tirs.-lørdag  10.00 til 15.00 
Træner: tirs.-lørdag  10.00 til 15.00 

 

  



 

kl. 8.00:   Flaghejsning - Ole holder årets start-tale. 
Kl. 8.15:  Morgenmad i klubhuset  
(scorekortene ligger til afhentning i pavillonen, ved det hul I skal starte på, samt flag og 
målebånd til de, der skal medbringe dette til starthullet) 
 
Kl. 9.00:  Gunstart 
Der spilles stableford i alle rækker, så de, der er lidt rustne også kan deltage. 
Række A+B+C hcp. 0-35,9  (deles i ca. lige store hold) 
Række D hcp. 36 – 54 (vi glæder os til at byde jer nye velkommen) 
 
Vi håber alle er klar til at komme i gang, og at alle sørger for i deres aftenbøn at 
bede om godt vejr til denne dag. 
 
Hovedsponsor til denne turnering er Sparekassen Djursland i samarbejde med 
Sparinvest. 
Vores nye øl/vand leverandør Carlsberg har også meldt sig på banen til denne 
åbningsdag for at hilse på medlemmerne. 
Klubben sponserer morgenmaden. 
 
Prisen for deltagelse: turneringfee (kr. 70) + mad (kr. 100,-) i alt kr. 170,- skal 
være betalt via netbank senest d. 6. april, så de figurerer på turneringskontoen 
d. 7. april.  
(se kontonr. på Turneringstilmeldingen) 
Er der ikke foretaget betaling inden, slettes medlemmet af tilmeldingslisten.(dette 
håndhæves i år) 

 
NB: Tillige skal scorekortet være afhentet absolut senest 15. min. før start.  
 
Er du flex eller gl. hverdagsmedlem kan du deltage ved at betale greenfee i henhold til de regler, der følger med de 
enkelte medlemskaber. 
Kun medlemmer med EGA hcp. kan modtage præmier. (dvs. du skal have indberettet mindst 8 tællende scorekort i 2013/14) 
Turneringen er hcp-tællende med mindre ekstreme forhold indtræffer. Turneringen indgår også som en del af 
udtagelsen til sæsonens SynopticCup.  
 

 
 
Vel mødt til 2015 
Turneringsudvalget 

 

 
 
 



 

 

 

 

     

 

         

 

        

 

 

 

  



Klubturneringer i forårssæsonen 

 
 

12. april:   Åbningsturnering   Sponsor:  Sparekassen Djursland  Flaghejsning kl. 8.00    
Sparinvest & Carlsberg   

10. maj:  Forårsturnering Sponsor:  Tefal + Carlsberg   Gunstart 
Forårssæsonen skydes i gang 

24. maj:  Pinsemorgen-turnering Sponsor:  Ingen  Gunstart kl. 5.00 

7. Juni:  Kønnenes Kamp  Sponsor:  Ej fastlagt  Gunstart  

21. juni:  Midsommerturnering Sponsor:  Carlsberg  Gunstart 

 

Alle forårets kampe, undtaget Pinsemorgen, indgår i Synoptik Cup. For dem der ikke ved 
hvad dette er, så vælges de bedste i hver af rækkerne (DGU-definition af rækker) 
sammentalt over en række turneringer, til at deltage i denne turnering – udtaget iht. 
ranglisten.  Nærmere om dette kan læses på DGU’s hjemmeside. 

I øvrigt mht. Pinsemorgen er det en helt speciel oplevelse at spille ud kl. 5.00 på en total stille morgen, hvor duggen 
endnu ikke har forladt græsset og dyrene stadig går stille rundt, inden golfbanen indtages af menneskeracen. 

Efterårssæsonen er endnu ikke i skrivende stund helt på plads, men d. 15. august afholdes der Par-turnering, hvor vi 
skal spille greensome.  

Foreløbig er Klubmesterskabet sat til weekenden 5. og 6. september, men det kolliderer formodentlig med nogle DGU 
finalerunder. Mere om dette i senere News udgave. 

Der er rigtig mange hensyn, der skal tages, for at give så mange som muligt lejlighed til at deltage i vores egne 
turneringer. Især i efteråret er der mange ”hvisser” – det være sig finaler for Eliten, for Regionsgolfspillere, for juniorer 
og også Synoptik Cup, hvor vi deltog med et hold sidste år.  

Som en lille tilføjelse kan lige nævnes at turneringen ”Made in Denmark” i Himmerland løber af stablen 20-23. august. 
Billetter er allerede sat til salg på nettet. 

 

Hilsen Turneringsudvalget. 

  



Gammelt og nyt fra Veteranklubben. 
 Året 2014 sluttede i december først med en hyggelig julefrokost og onsdagen før juleaften serverede vi gløgg og 
æbleskiver.  
Så kom 2015 vi var jo spændte på vejret men det var rigtig godt så den 7.1. kunne vi tælle til 82 friske golfere som nok 
trængte til at komme i gang efter julestrabasserne.  

Den 14.1. havde vi inviteret til suppe og status møde der var også fint fremmøde på 68 prs. gik de 18 huller.  

Men så gik den ikke længere, sneen kom og vi måtte holde en ufrivillig pause på 3 uger, den 11.2. var vi, og banen så 
klar igen og antallet af deltagere er så steget stødt over de næste uger. 

 Den 18.3. havde vi inviteret til Herregårdsbøf hvor 84 deltog i spisningen, men til golfspillet var vi denne dag 92 så det 
synes vi i Veteranklubben er rigtig flot. 

 Så det tegner vist rigtig godt for den kommende sæson. 

 Hilsen fra 

Veteranklubben 

 

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

 

Tirsdagsdamerne byder velkommen  
til en ny sæson med masser af golf.  
ALLE damer - uanset handicap - er velkomne! 

Vi spiller golf - vi hygger - og vi taber og vinder - næste med samme sind  
Turneringerne er oprettet i golfbox og vi glæder os til at se rigtig mange glade golfpiger/damer.  

I løbet af sæsonen vil der blive arrangeret nogle udebaneturneringer - så hold øje med Tirsdagsdamernes nyhedsside 
og Golfbox. 

Hvis du er interesseret i at modtage mails om diverse arrangementer, skal du blot bede sekretariatet om at blive 
tilknyttet "Tirsdagsdamegruppen" på din golfbox-profil. 

Der er udarbejdet en folder, som omdeles på velkomstmødet. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte 
undertegnede, hvis du ønsker folderen tilsendt per mail. 

Venlig hilsen 
Bente Nielsen  

bn.liltved@gmail.com 
Tlf. 2185 6098 

  

mailto:bn.liltved@gmail.com


Eliteopstart 2015 
Lørdag d 21. marts blev elitesæsonen blæst i gang (bogstaveligt talt) med en 
træningsmatch mod Randers Golfklub.  

20 spillere fra Norddjurs mødte op og var klar til at udfordre de lavhandicappede spillere fra Randers i hulspil. For 
andet år i træk måtte vi desværre sende pokalen med gæsterne på den anden side af fjorden.  På damesiden havde vi 
for første gang selskab af unge Camilla Friis, som spillede en super match med lange flotte slag og en varm putter. Et 
golftalent på vej frem.  

I år stiller elitetruppen med tre hold på herresiden og et damehold. Årets turneringsplan ligger på hjemmesiden, og 
spillerne opfordrer interesserede medlemmer til at møde op til hjemmebanekampene og støtte til sejr.  

Træningen ligger igen i år tirsdag aften, og vi glæder os til at komme rigtigt i gang. I år bliver træningen ekstra 
spændende med svingtræning med det nye Flightscope. Vi satser på at kunne aflæse resultaterne i en masse sejre til 
Norddjurs Golfklub i år.     

Eliteudvalget, Marie Næsby 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Begynderudvalget 
Til alle medlemmer med hcp 36 +  
Reservér den 16. april kl. 18.00 til Åbningsturnering i Klub 37. Nærmere indbydelse kommer på hjemmesiden. 

GRATIS rødvin til alle medlemmer! 
Hjælp os med at få flere besøge til Åbent Hus, både den 19. og den 25.april 
Alle medlemmer der sender nogen til åbent hus, får en flaske rødvin. 
Der kommer snart invitation på hjemmesiden samt på facebook og vi opfordrer jer igen i år til at dele den 
med jeres venner.     Begynderudvalget 

 



Kære medlem af Norddjurs Golfklub 
Baneudvalget indkalder til arbejdsdag lørdag den 18 April fra klokken 9.00 til 12.30.   
Vi har ingen "Bodil" haft dette år, Men banen trænger alligevel til en grundig oprydning.  

• Fjerne løsrevne grene, kogler mv., som generer vores spil på banen. 
• Vores have møbler skal skures rene og sættes frem. 
• Bilerne skal vaskes. 
• Skiltene skal vaskes. 
• Bolde på driving ranges og i krattet , skal indsamles og vaskes og sorteres. 
• Vi skal have et køkkenhold til at lave kaffe og varme suppe og tage opvasken.  

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil deltage i arbejdsdagen. Så meld dig til på golfbox eller sedlen som hænger på 
opslagstavlen.  Mødetid kl 9.00 til en kop kaffe og briefing om dagens opgaver. 
 
Medbring selv arbejdshandsker, en rive og evt kurve/spande til at bære grene og kogler væk i. 

Venlig hilsen Baneudvalget 

 

 



  



  



  



  



Nyheder fra Óli 
Nyt koncept 

- Gå til golf.   I år vil jeg byde på et nyt koncept som hedder ”gå til golf ” ligesom man kan gå til fodbold eller 
tennis. Konceptet går ud på, at 4–6 personer mødes 5 eller 10 uger i træk én gange om ugen og træner 
sammen i en time.  

- Drop in er en times gratis undervisning for alle i klubben.  
Næste gang jeg har drop in er den 4.april fra kl. 12.00 – 13.00.   

Flightscope 

Jeg har valgt at investere i en Flightscope, som jeg håber at kan hjælpe jer rigtig meget med jeres golfspil, for jer som 
ikke er sikkert på hvad det for noget, så er der en lille forklaring.    

- Flightscope er en radar, der måler køllens, såvel som boldens bevægelse i 3D. 
Det er således blevet muligt at få præcise data på køllehovedets hastighed og bevægelsesretning ved impact, 
boldens udgangshastighed, udgangsvinker, rotationshastighed (spin), carry længde og meget mere.  

- Rigtig godt udstyr til undervisning, udover kan man bruge den til fitting. 
- Driver fitting. Hvis du vil gøre dine drives mere effektive eller er i tvivl om din driver passer til dig 
- Gap Fitting. Opmåling af hele dit golfsæt og en liste over hvilken sammensætning af køller, hybrider og jern 

som passer bedst til dig.  
- Wedge Fitting. Bliv testet i de korte slag og find frem til den rigtige sammensætning af wedges 

 

 
 



Golfkurser i Påsken  
2. april Skærtorsdag kursus 
3 timers kursus fra kl. 11.00 – 14.00  
Kurset indeholder alt om det korte spil  
Vi vil slutte på driving rangen, hvor I får en analyse på jeres golfsving med Flightscope  
Max 6 personer. Prisen er 300 kr. per deltager 
 
 
3. april Langfredag kursus, lange slag og korte slag 
3 timers formiddagskursus fra kl. 09.00 – 12.00  
Svinganalyse med Flightcope og v1 home videoanalyse   
Fokus: hvordan man kan bruge sine wedges omkring green  
Max 6 personer. Prisen er 300 kr. per deltager  
 
 
4. april lørdagskursus, spind og drive med Flightscope og videoanalyse  
2 timers formiddagskursus fra kl. 09. 00 – 11.00  
Den første time vil vi arbejde med wedges  
Den anden time vil vi arbejde med drivers  
Max 6 personer. Prisen er 200 kr. per deltager  
 
 
4. april - Drop in  
GRATIS undervisning for alle i klubben fra kl. 12.00 – 13.00  
Kom og få gratis tips til hvordan du kan blive bedre til at spille golf  
 
 
5. april Påskedag – jeg holder fri   
 

6. april 2. påskedag, spind og driver kursus med Flightscope og videoanalyse   
2 timers formiddagskursus fra kl. 10. 00 – 12.00  
Den første time vil vi arbejde med wedges  
Den anden time vil vi arbejde med drivers  
Max 6 personer. Prisen er 200 kr. per deltager 
 
 

6. april 2. påskedag, indspil og lange slag 
2 timers kursus fra kl. 13.00 – 15.00  
Den første time er vi på indspilsområdet  
Den anden time er vi på driving rangen  
Max 6 personer. Prisen er 200 kr. per deltager   

  



Butikken  

- I år har jeg fået Cobra og Bagboy på udstyr siden. Så nu kan man handle, Cleveland, Ping og Cobra i 
butikken  

- På tøjsiden har jeg også fået ny mærke, Puma for mændene og Röhnisch for damerne, derudover 
forsætter jeg med Abacus og Ecco sko.  

- Åbningstider vil jeg prøve på at supporterer vores medlemmer så godt som jeg kan, men det vil være 
begrænsning på åbningstiderne. (kl.13.00 -14.00 er der altid åbent)   

- Når det er turneringer vil jeg prøve at have åbent, så vil jeg prøve at komme så meget ud om 
søndagen.  

 

 

Tilbud i butikken i april måned  

- Masse af gode tilbud på tøj med op til 60 % rabat  
- 30 % på udvalgte Ecco sko  
- 1 dusin E5 Bridgestone:   249,- kr.  
- 2 dusin E5 Bridgestone  349,- kr.  

 

 

DEN 7. APRIL kl.18.30 
Jeg holder modeshow som de sidste 3 år, hvor alle medlemmerne er inviteret. 
Der bliver en lille turnering før showet, hvor jeg sponserer nogle præmier. 
Jeg håber på god opbakning så vi kan få mange til at deltage. 
 
 
      

  



Hole in One - tillykke til: 
Ove Vinther  Norddjurs Golfklub  hul 4  18-03-2015 
Karsten Mouritsen  Norddjurs Golfklub  hul 4  25-02-2015 
 

 

 

 

HUSK: 
 Vi vil stadigvæk meget gerne sprede nyheden om det perfekte slag på hjemmesiden og Facebook. 
SÅ HUSK at når du laver din (næste) hole in one, vil vores webmaster meget gerne have besked på 
webmaster@norddjursgolf.dk   
 
Endnu bedre bliver det hvis du medsender et foto. F.eks. en ”selfie” af dig og din bold, hullet du scorede på, 
whiskyflasken, eller måske et af dig og din misundelige markør/medspillere.   Har du ikke selv et kamera er der 
garanteret andre, som med et snuptag kan hjælpe med deres mobil-kamera. Kom frisk!  

 

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