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Så står en ny golfsæson for døren, og varmen 
begynder så småt, at nærme sig Danmark. 
Mange har vedligeholdt golfsvinget i vinter 
på egen bane eller i udlandet. Vi må kon-

statere, at der ikke har været mange dage, hvor der ikke 
har kunnet spilles golf. Enkelte dage, hvor jeg har været i 
klubben, har parkeringspladsen været helt fyldt op..

Det er første år, vi deltager i golfsamarbejdet XL-ring. 
Vi har haft rigtig mange gæster på banen, og en 
overgang var vi dybt inde i overvejelserne om, at 
sammenlægge bolde til 4 bolde – specielt i week-
enden på de gode starttider. I vores velkomsthilsen 
til gæstespillere står, at golfklubbens bestyrelse, kan 
beslutte, at lægge bolde sammen, hvis bestyrelsen 
finder det nødvendigt.

Vi har også haft et lille problem med afvikling af 
spillet. Der er spillere, der har brugt over 5 timer til 
at spille banen. Vi gør vore gæster opmærksom på, 
at banen er normeret til en spilletid på 4 timer og 
15 minutter, og det gælder både gæster og egne 
medlemmer.
 
Som formand for klubben, er det dejligt at konstatere, 
at klubbens økonomi igen er i god form, hvorfor vi så 
småt er begyndt at investere i banen igen. 
De enkelte ændringer/forbedringer vil jeg ikke 
gennemgå her, men henvise til referat fra baneud-
valget. Jeg ved, at der er ligeså mange gode råd om 
hvilke ting der skal laves, som der er golfspillere. Har 
du et godt råd, så kan du finde baneudvalgets mail 
adresse på vor hjemmeside. Du er meget velkommen 
til at skrive til udvalget.
Jeg vil dog nævne, at de ønskede ”lyn hytter” ank-

FORMANDEN
HAR ORDRET

S
ommer til klubben omkring den 27. marts, og et 
hold af gode medlemmer, går i gang med samling 
af hytterne. Hvis alt går til held, vil der blive landet 
en aftale med El-con omkring lynsikringen, så sik-
kerheden på banen under uvejr forbedres væsentlig.

En anden større ting er, at terrassemøblerne bliver 
udskiftet med nye møbler, der gerne skulle an- 
komme inden længe.

Turneringsudvalget har været i gang hele vinteren, 
og den endelige plan for sæsonen, kan ses på 
Golfbox. Det er et stort arbejde, at planlægge og 
afvikle turneringer, men igen i år er det lykkedes at 
få planlægningen til at gå op i en højere enhed. 

Banekontrollen har kørt hele vinteren, men indsat-
sen effektiviseres her i begyndelsen af sæsonen. 
Vi har haft et par enkelte dårlige oplevelser, hvor 
en golfspiller ikke vil følge de påbud, banekontrol-
len har givet. Det er en rigtig dårlig ide fremover. 
Bestyrelsen vil om nødvendigt give karantæne til de 
medlemmer eller gæster, der ikke følger baneudval-
gets påbud.

Husk alle sammen, vi er på golfbanen for at nyde 
naturen, samværet med andre mennesker og skabe 
venskaber. Virker dit golfspil ikke helt som du vil 
have, så lad vær med at blive sur. Vor golf-pro Òli 
står klar til at hjælpe dig.
I ønskes alle en rigtig god golfsæson.

Ole Jensen

http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/01/Referat_baneudvalgsm%C3%B8de_5_-januar_2017.pdf.pdf
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/01/Referat_baneudvalgsm%C3%B8de_5_-januar_2017.pdf.pdf
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DE SMÅ KORTE
Ny medarbejder i golfklubben
Vi byder Tina Kragh velkommen 
som ny medarbejder i klubben.
Tina er ansat som servicemed-
arbejder og skal stå for renhold-
else af klubhus, køkken samt op-
fyldning af automater, forbered-
else til modtagelse af gæster der
skal spise og bestilling af varer mv.

Navneskifte
Veteranerne holdt årsmøde den 11. januar 2017 og 
her blev følgende besluttet:
• navnet Veteraner ændres til Seniorer for at til-

passe navnet til andre golfklubbers betegnelse 
for denne klub-i-klub gruppe

• kun medlemmer der er fyldt 60 år kan deltage 
i venskabsturneringer med andre golfklubber – 
ude og hjemme

• kun medlemmer der er fyldt 60  år kan deltage 
i “kampen” om det årlige udebanemesterskab.  
Medlemmer under 60 år kan deltage i arrange-
mentet, men ikke om mesterskabet.

Klubhus
Ud over nye terrassemøbler, er der allerede nu ind-
købt en ny gas-grill til terrassen. Grillen er til fri 
afbenyttelse, men husk at  rengøre den og rydde op 
efter dig.

Træningsbolde til gæster
Bestyrelsen besluttede den 20. februar 2017 at ind-
føre betaling på 20 kr,. for træningsbolde til gæster, 
incl. XL-golfere. Betaling af træningsbolde sker ifm. 
check-in på Probox24. Dokumentation for betaling 
fremgår af bagmærket (3. fløjen af scorekortet).

Buggy - golfbiler
Der er indgået en aftale med Midtdjurs Traktorlager 
om service og eftersyn af vore køretøjer. Der bliver 
blandt andet skiftet til frisk batterier, da de gamle 
var blevet flade.

Klub 37
Husk åbningsturneringen den 20.4. kl. 18.00 med 
deltagelse af alle der deltog i Klub 37 i 2016, hold-
kaptajner og repræsentanter fra klub-i-klubberne. 
Tilmelding i Golfbox. Første kaninturnering er 11.5.

25 år som greenkeeper
Den 20. februar fejrede vi chefgreenkeeper Bo 
Andreassens 25 års jubilæum i Norddjurs Golfklub.
Bo blev fejret ved en brunch sammen med bestyr-
else, kolleger m.fl.
Vi takker Bo for hans store indsats, der er præget af 
engagement, energi, hjælpsomhed, godt humør og 
konstruktivt samarbejde. Her overrækker Ole Jensen 
golfklubbens gave og en buket blomster til Bo.

 

Golfens Dag og Åbent hus
Her en opfordring til alle medlemmer om at tage en 
ven, nabo eller måske en kollega med til Golfens dag 
den 30.4 eller til Åbent hus den 13.5
Vi håber igen at se rigtig mange gæster til en hyg-
gelig og fornøjelig dag, hvor vore gæster kommer “i 
lære” eller “på prøve” som golfspiller, med efterføl-
gende forfriskninger og information i klubhuset.
Igen i år tilbyder vi er et prøvemedlemskab på 3 
måneder helt gratis, dog betales et depositum på 
500 kr, der fratrækkes det første halvårskontingent 
efter indmeldelse i klubben.
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ÅBNINGSTURNERING
Morgenmad kl. 8.00  

Standerhejsning ca. kl. 8.30  
og formandens åbningstale  

Gunstart kl. 9.00
Vi starter blødt op og spiller alle stableford denne dag. 
Turneringen bliver delt op i 4 rækker, hvor rækken A-B og C fordeles i nogenlunde lige store rækker, samt en 
D-række, for spillere med hcp. over 36.
Vi laver den dag nogle ekstra tiltag, hvor der også er lidt kun for D-række spillerne.
Meld jer til i Golfbox – først til mølle….max 100. Husk betalingen via Netbank inden tilmeldingsfristens udløb.

SØNDAG DEN 2. APRIL    -    TILMELD DIG INDEN 27. MARTS KL. 18:00

Er du en af dem, der hænger fast i Klub 37? Har du spillet dig ned i hcp. 54 ? Skal du ikke lidt videre?
Vi vil meget, meget gerne se dig til Klubbens Åbningsturnering og vi lover at tage godt imod dig.  Vi 
laver sædvanen tro en række for de spillere, der har over 36 i hcp. og vi laver nogle tiltag specielt 
for jer i vores Åbningsturnering. 
Husk på Klubbens motto: ”Vi samler på venskaber”

Meld jer til på golfbox. – Find turneringen – tryk på tilmeld og svar på de spørgsmål, der stilles. Så 
er du tilmeldt.  Det koster 170 kr med mad og hele molevitten – det skal du betale via din netbank 
på ”Overfør penge”
Konto nr.  Reg.nr. 9388 - konto: 0000542210 
Husk medl.nr. xxx/navn - f.eks.: 1234 /Niels Nielsen.  Skriv i det korte meddelelsesfelt , så meget af 
det, som der er plads til. 

Med Golfhilsen og på gensyn 
Turneringsudvalget. 

TIL DIG I KLUB 37:

ER DU KLAR TIL SÆSON 2017
DET ER VI

PÅ GENSYN SØNDAG d. 2. APRIL

Sponsor for turneringen:
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ÅRETS KLUBTURNERINGER samt DGU-bookninger for Eliten
Kryds af i kalenderen
Der åbnes generelt for tilmelding i golfbox ca. 2-3 uger før turneringen

2. april  Åbningsturnering – Gunstart  kl. 9.15  -  Sponsor:  Sparekassen Djursland/Sparinvest 
29. april Forårsturnering  - Gunstart kl. 9.00
5. maj  Sponsorturnering – Gunstart om eftermiddagen – Kun invitationstilmelding
7. maj   DGU-eliteturneringer – løbende start - Hulspil
21. maj Klubturnering – Gunstart kl. 9.00
4. juni  Pinseturnering – Gunstart kl. 05.00 – med efterfølgende morgenmad
11. juni Sommer-par-turnering – Gunstart   Sponsor:  Carlsberg
17. juni DGU-eliteturnering – løbende start - Hulspil
18. juni DGU-eliteturnering – løbende start - Hulspil
12+13 aug. DGU-eliteturnering – løbende start - Hulspil
19. august HØSTFEST-turnering – med spisning, musik, dans og fest – Gunstart 
9+10 sep. Klubmesterskab/rækkemesterskaber og udtagelse til hulspil
16+17 sep.  Klubmesterskab / Hulspil – sporadisk optaget
23. sep. Klub 37 Afslutningsturnering
1. oktober TAK for HJÆLPEN – Gunstart kl. 9.30 - Invitation
8. oktober KLUB-Afslutningsturnering  - Gunstart kl. 9.30 Sponsor: Djurslands Bank 
5. nov.  Cross Country –  Gunstart   
  Vær opmærksom på, at banen og driving range er totalt lukket mens spillet er i gang.  
26. nov. Juleturnering – gunstart kl. 9.30 med efterfølgende juleafslutning

ØVRIGE ARRANGEMENTER
28. marts  Modeshow og 9 eller 18 hullers turnering - Óli Barðdal
6. april   African Spirit - Hyggeaften i klubben med foredrag og tapas
30. april Golfens Dag
6. maj  Mindeturnering for Henrik "junior" Salling
13. maj Åbent Hus
20. juni  Pink CUP
31. august  Golf og Bridge i Norddjurs Golfklub 2017

2017 KALENDER



6  •  NDG NEWS  •  www.norddjursgolf.dk

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. Men de fleste – i hvert fald golfspillerne – 
samler jo selvfølgelig op, så giv endelig hunden den fornøjelse at opholde sig i naturen.  
Vi har jo en del offentlige stier, så hvis der skulle ligge en, forsvinder den helt af sig selv i løbet af få uge.. Så 
har den gødet og givet føde til masser af små dyr og insekter.  
Men der er noget der bestemt IKKE forsvinder………………………og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Det er mange der klager.  Under en runde - nogle steder midt på fairway, nogle steder endda på forgreens, 
er der golfspillere, der har tabt (det vælger vi 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 er ikke hensigten. Hensigten 
er at vi alle er med til at passe på naturen.  
Og nu vi er ved hjertesukkene. Alle de nedslagsmærker, vi ser rundt på vores greens.  

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.  
 NB:  Løft IKKE op, så ødelægger du græsset ………….  .Skub IND imod hullet, så heler græsset  

 
Og sidst men ikke mindst – OPSLÅEDE TURF – Kender du nogen, der synes om at finde bolden i 
et stort opslået turfhul.  LÆG DET DOG PÅ PLADS!!!! 
 
Rigtig god sæson 2017 
 

Om 25 år er jeg helt opslugt af 
naturen… Er det så slemt ?  
Eller hvad synes  du……….? 
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PROGRAM
Kl. 17:30 - African Spirit bydes velkommen 
Kl. 18:00 - Sydafrikas mange muligheder. 
Kl. 19:00 - Tapas menu og hygge. 
Kl. 20:00 - Eventyrlige Papua og Borneos Jungle 
Kl. 21:30 - Tak for i aften. 

TAPAS MENU
• Fennikelsalami med frisk fennikel og syltet mild 

chili med feta.
• Serrano skinke med grillet artiskok.
• Pestomarineret emmenthaler m. frisk basilikum.
• Mexirulle med fetanada og chorizo.
• Kokosmarineret kyllingespyd m. mango chutney.
• Grissini og hjemmelavet humus.
• Oliven og chili mix
• Tapas dip og friskbagt flute.

Pris for hele denne aften er kun 120,00 kr.  
inkl. Tapas-menu og et glas rød og hvidvin.

TILMELDING 
Tilmelding og betaling skal ske senest 27. marts på 
Golfbox.dk, hvor du også kan tilføje familie, venner 
og bekendte som gerne vil med denne aften. 
Arrangementet er betinget af minimum 30 deltagere.

A F R I C A N  S P I R I T
Kom t i l  en fantast isk  k lubaf ten med

Vær med når Sydafrika, 
Borneo´s jungle og stamme-
folk fra Papua kommer på 
besøg i Norddjurs Golfklub 
den 6. April kl 17:30

I samarbejde med Lars Faursholt fra African 
Spirit inviterer vi jer til en Eventyrlig Rejse-
Aften med foredrag om Sydafrika & landets 
fantastiske oplevelser. Vi byder også på en 
lækker Tapas-menu med let vinsmagning.

Efter middagen fortsætter vi med Papua og 
Borneo, hvor du oplever junglen og det impo-
nerende folkefærd, som stadig går med fut-
teraler og lever et liv langt væk fra vores mod-
erne verden.  
 
Det bliver helt sikkert ikke kedeligt, Lars har 
masser af spændende ting og effekter med til 
denne aften.
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VELKOMMEN
TIL VORES NYE MEDLEMMER

76-1973  Anne Katrine Kjemsø Jensen
76-1974  Kamilla Rytter Jensen
76-1975  Lasse Friis Sørensen
76-1976  Lea Winther Christensen
76-1977  Lars Olesen
76-1978  Caroline Høegh Blach
76-1979  Gustav Kvist Kalmar
76-1980  Erik Otto Nielsen

76-1981  Jens Frostholm
76-1982  Ruth Peters Lehm
76-1983  Peder Bech Hjortshøj
76-1984  Tetsushi Mizuno
76-1985  Mogens Brandstrup
76-1986  Martin Møller
76-1987  Anette Grønberg Hansen
76-1988  Niels Hansen
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Nu er sæsonen lige på trapperne og jeg er 
som altid top-motiveret til at hjælpe dig.
 
I år vil jeg lave ”Dynamic Fitting” på alle som kom-
mer til undervisning. Det er en måling som fortæller, 
hvordan det er bedst for dig at svinge køllen og 
holde på køllen, hvilket vil bidrage til at gøre dig til 
en endnu bedre golfspiller.

Course management
Et vigtigt faktum i spillet er Course management – 
altså hvordan bør de 18 huller spilles? Hvordan skal 
vi tænke ude på golfbanen, hvordan kan vi undgå at 
slå i søen eller bunkeren? Et 3 timers kursus som jeg 
kommer til at afholde i sæsonen. Hvis man køber 10 
lektioner eller årskursus, vil dette Course manage-
ment indgå i pakken.

Gå til golf
Sidste år var holdtræningen hvor 3 -8 personer gik 
til golf sammen til ”Gå til golf” meget populær. Dette 
kan I også i år, vi aftaler tid sammen og jeg udarbe-
jder forløb efter jeres ønsker.

Seniorgolf (65+)
Hver tirsdag fra kl.10.00 – 11.00 er der holdtræning 
for seniorer med nyt tema hver uge. Det eneste der 
kræves af dig er, at du er minimum 65 år gammel, så 
sørger jeg for at du bliver bedre til golf, hygger med 
dig med en god gang træning, og du får det meget 
sjovere når du spiller.

Kurser
Over de fleste helligdage vil jeg afholde forskellig 
2- 6 timers kurser med plads til 4 – 8 personer.
Se priser på golftræning/lektioner her

Butikken
Jeg har fået en masse ny varer i år – Titleist bolde 
og Foodjoy tøj og handsker. Foodjoy handskerne 
med markeringsmærke har især været meget efter-
spurgte. Udover det har jeg også fået kikkerter, GPS 
ure og El-vogne.
Kom endelig og besøg butikken – også hvis det bare 
er for at sige hej, tale om golf eller andet. 
 

Den 28. marts 2017
Modeshow og turnering
Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller. 
Dem som har lyst til at spille 18 huller spiller ud 
mellem kl. 14.00 – 14.30, og dem som spiller 9 huller 
spiller ud mellem kl. 16.00 – 16.30. Flotte præmier 
fra butikken og mulighed for at bestille sandwich.

Kl. 18.30 går modeshowet i gang, hvor der vil blive 
vist herre- og dametøj fra Røhnisch, Abacus og 
Foodjoy. 10 % rabat på alt nyt tøj og sko denne dag. 
På dagen bliver der også rigtig gode rabatter på 
mange andre ting i butikken. 

Hav en rigtig god sæson alle sammen. 

Hilsen Oli

ÓLI BARDDAL
PROTRÆNER 

SÆSON 2017

http://norddjursgolf.dk/pga-pro-golftraener/priser-lektioner/
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Nu får du igen mulighed for at støtte en god sag – 
bekæmpelse af brystkræft, samtidig med at du får en 
flot polo i en god og lækker kvalitet.
Overvej også om det kunne være en god gave-idé til en du 

holder af.

Bestilling og betaling senest 7. april 2017 til levering primo juni 

2017. Bestilling skal ske til heidi@heidiskou.dk

Prisen for poloen er 295 kr. Hertil kommer pris for evt. broderi 

“Norddjurs Golfklub” på ærmet, som udgør 75 kr ved mindst 10 

poloer.

Tilkendegiv ved bestillingen om du ønsker broderi “Norddjurs 

Golfklub” på ærmet.

Betaling med angivelse af DGU nr, navn og polo f.eks 998/ Sofie 

polo (DGU nr. vigtigt) skal ske samtidig med bestillingen til:

Reg. nr 9330   Konto nr. 0006837158

Med venlig hilsen

Pink Cup Udvalget

ÅRETS PINK CUP POLO

I 2017 er der mulighed for at købe en lækker Pink Cup polo 
med sølvbroderi i logoet. Poloen er en kvalitetspolo fra 
Craft med behagelig pasform og rigtig god funktionalitet:

• Polyester med god fugttransport
• Traditionel pasform
• Pink Cup-broderi på brystet med tee i sølv og Craft logo 
på ærmet

FORUDBESTILLING
Poloerne produceres efter bestilling og skal derfor forud-
bestilles. Gå ind på www.pinkcup.dk/polo og bestil polo-
er til din klub.

Poloer bestilt inden:
• 1. marts bliver leveret medio april
• 17. april bliver leveret primo juni

Poloerne leveres samlet til en valgfri adresse.
Fakturaen sendes på e-mail til klubbens
kontaktperson. Bemærk, at der IKKE er returret.

STØRRELSER  
Damemodel: XS - L
Unisexmodel: L - 4XL

PRIS
 295 kr.
Hele beløbet tæller 

med i jeres ind-
samling.

STØRRELSESSKEMA

Craft størrelsesguide: 

Størrelse  Bryst  Talje  Hofte 
XS/34 - dame  82  66  90
S/36 - dame  88  72  96
M/38 - dame  94  78  102
L/40 - dame  100  84  108
L - unisex  105  93  107 
XL - unisex  111  99  113
XXL - unisex  119  107  121
3XL - unisex  127  115  129
4XL - unisex  135  123  137

Mål er angivet i centimeter.
   Mål angiver kropsmål og ikke produktmål.

Sådan måler du din krop for at finde den rigtige størrelse
Bryst    Mål rundt om brystet på det bredeste sted.
Talje    Mål rundt om taljen, hold målebåndet lidt løst.
Hofte  Stå med hælene samlet og mål hoften på det bredeste sted. Bryst

Talje

Hofte

PINK CUP TURNERING
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3  stk.håndmadder      ……………………………...………..kr. 45,00

Sandwich - sammensæt selv:      ……………………………..……………kr. 45,00

 Brød: chiliboller/ciabataboller/grovflûtes/alm. flûtes
Kylling & bacon
Skinke & ost
Roastbeef
Æg & rejer
Frikadelle & rødkål
flæskesteg & rødkål

Smørrebrød - højt belagt      ……………………………….……………..kr. 25,00

Franskbrød m/ ost      …………………………………………..kr. 25,00

Stjerneskud m/ 2 stegte fisk      …………………………...…………kr. 65,00

Platte m/ 7 slags pålæg, brød & smør      …………………...……………...…….kr. 95,00

Frokosttallerken: sild , frikadelle/rødkål, grønsagstærte, ost, brød & smør kr. 65,00

Pastasalat m/ kylling bacon & brød      ………...……………...………….kr. 55,00

Pandekage m/ oksekød, salat & brød      ………………………...…….………kr. 55,00

3 stk. tarteletter m/ hønsekød      ……………………………...…..………….kr. 65,00

Pariserbøf      ……………………………………………….………….kr. 65,00

Kartoffelsalat & frikadeller      …………………...……………….kr. 55,00

Clubsandwich m/ kylling (store sandwichbrød)      ………………...…..kr. 55,00

Landgangsbrød m/ pålæg      …………………...………………..…………kr. 65,00

Morgenkomplet – bestilling 2 dage før (min. 8 personer) kr. 50,00

Menukort
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Forårsplatte 
Tunmousse 

Skinketærte 

Kartoffelsalat & frikadelle 

Brie & frugt 

Brød & smør 

Ønsker du at afholde Company 
Day eller golfarrangement i  

Norddjurs Golfklub  

kontakt sekretariatet og få et 
uforbindende tilbud. 

 

 

 



Golf er 
livslang
kærlighed
Inviter dine venner allerede nu! 
  
Spil med på Golfens Dag d. 30. april eller Åbent Hus d. 13. maj 
 
Vi gentager sidste års succes og tilbyder igen et  
GRATIS begyndermedlemskab i op til 3 måneder
Normalpris kr. 1.500,-

Eneste udgift er et depositum på kr. 500,- som fratrækkes når du bliver fuldtidsmedlem.



Har du sjove historier, spændende billeder eller andet som andre i klubben  
kan have glæde af, så send det til os på mail: nyt@norddjursgolf.dk

Med venlig hilsen   
Kommunikationsudvalget i NDG 

Ruben Leonhardt
Inge-Lis Mørch

Annie Pihl Strøm   
Lone Rytter

Norddjurs Golfklub - Tlf.: 86 48 07 44
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