
Velkommen til Ladies Section 2019: 
”Din dag – vores dag” 

 

     
 
 

Ladies Section 
Er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen på kryds og tværs i både 
fristarter, gunstarter og venskabsturneringer. I 2018 var vi 62 kvinder + 
gæstespillere i alle aldre og med blandet handicap - og vi vil rigtig gerne være 
mange flere. 
Alle kvindelige spillere over 18 år, som er medlem af Odder Golfklub, kan efter 
opnået handicap <45 blive medlem af Ladies Section. 
 
Nyt medlem (Mentorordning) 
Som nyt medlem, kan du få tilknyttet en mentor i en opstartsperiode. Mentoren vil 
skabe tryghed samt vejlede dig i de regler, vi er omfattet af. Det er også muligt for 
nye medlemmer med løbende indmeldelse i sæsonen. 
Nyt medlem vil du blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem. 
 

 
Årets foto 2018. ”Søen” på hul 5 



Trivsel 
Vi tilstræber os på at gøre tirsdagen til ”Din dag - vores dag” i et socialt miljø, hvor 
golfen er omdrejnings-punktet. Din indsats er yderst vigtig for at skabe hyggen og 
for at danne den klub i klubben, du ønsker. 
 

 
Vi byder alle velkommen. Store som små…. 
 
Kontingent 
Årskontingent for 2019 er 450,-kr. Beløbet dækker sæsonens udgifter, turnerings-
fee, præmier og nærmest flaget på hjemmebane. Betaling af kontingent skal ske 
på konto nr. 7250 1089568.  Husk at skrive navn og medlemsnummer ellers 
registreres indbetalingen ikke!  
Betaling skal ske senest d. 29. marts 2019. Det er kun muligt at betale kontingent 
via LS konto.  
 
Gæstespillere 
Du kan spille med i LS som gæstespiller. Der betales 50,-kr pr. gang. Beløbet 
afleveres i “Fuglekassen” sammen med korrekt udfyldt scorekort, hvorpå der 
noteres “Gæstespiller”. Gæstespillere kan ikke samle point til Årets Lady Golfer, 
deltage i Eclectic samt Hulspilsturnering. 
 



Opstartsmøde sæson 2019 i samarbejde med Mens Section 
Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 12. marts kl. 19:00. Her er alle kommende som 
garvede LS og MS spillere inviteret til fælles opstartsmøde. Tilmelding skal ske på 
golfbox senest d. 5. marts 2019. Info følger på hjemmesiden.  
 

              
Vi spiller i alt slags vejr 
 
Opstart 2019 
Vi starter tirsdag d. 2. april kl. 16.30 med en 9-huls Gunstart og fællesspisning. Du 
tilmelder dig via golfbox. Er du nyt medlem, bedes du printe indmeldelsesblanket 
ud fra hjemmesiden og afleverer denne til kassereren på første spilledag. Husk at 
kontingent skal være betalt på LS konto senest d. 29. marts 2019. 
 
25 års jubilæum 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Almindelige tirsdagsmatcher 
På tirsdage med fristart booker du din tid i golfbox. LS har låste tider fra kl. 14-
16:30 indtil søndag kl. 24.00 før en given tirsdag. Herefter frigives tiderne til alle 
andre. Det er vigtigt, at tiderne bekræftes i golfbox, før du går ud. 
Umiddelbart efter runden indtaster du din score i golfbox, og markør godkender. 
 

Juli måned 

I juli måned kan du gå ud hele dagen. Markøren skal dog være medlem af LS eller 
spille som gæst for LS. 

Vi har gennem sæsonen forskellige spilleformer 

 
Månedsafslutning  
Der er månedsafslutning den første tirsdag i måneden med gunstart og 
fællesspisning. Tilmelding i golfbox. Det er vigtigt, at du tilmelder dig rettidigt dvs. 
senest søndag kl. 16:00 før den pågældende tirsdag.  
Der accepteres ikke eftertilmeldinger. Dog kan turneringsansvarlig dispensere hvor 
det er hensigtsmæssigt i forhold til spilleform. Efter gunstart og fællesspisning er 
der præmieoverrækkelse i A og B rækken for månedens turneringer. 
Bliver du forhindret efter tilmelding, kontakt hurtigst muligt den 
turneringsansvarlige. Denne vil fremgå af turneringsplanen. 



Dyrelivet er rigt, motion er dejligt og humøret er højt 
 

Resultater 
Turneringsansvarlig indberetter din score i golfbox efter en gunstart. Resultatet kan 
efterfølgende ses under Årets Lady Golfer på hjemmesiden. Tirsdagsvindere kan 
ses under tirsdags resultater. Vi spiller i A og B rækken ved almindelige 
tirsdagsturnering og gunstart.  

 

Udfordringer er der nok af! 



Turneringsplan 2019 
Dato/Tid/Sted Matchform Matchansvarlig 

12. marts 
Kl. 19:00 

Tilmelding i golfbox 

 
Opstartsmøde i 

samarbejde med MS 

 
MS og LS 

2. april 
Kl. 16:30 
Gunstart 

 
9 hullers Texas Scramble  

 
Alle 

9. april 
Book i Golfbox 

 
Stableford 

 
Nana 

16. april 
Book i Golfbox 

 
Stableford 

 
Anita 

23. april 
 

 
Svensk slagspil 

 
Annette/Nana 

30. april 
Book i Golfbox 

 
Stableford 

 
Jette 

4. maj kl. 7:00  Tur til Samsø Udflugtsudvalget 

7. maj 
Kl. 16:00 
Gunstart 

 
Gambler´s match 

 
Annette/Nana 

Lørdag d. 11. maj Jubilæumsmatch Jubilæumsudvalget 

14. maj 
Aarhus GK 

Udebane kl. 16:00 

 
Stableford 

 
Nana 

21. maj 
Book i Golfbox 

 
Puttekonkurrence 

 
Annette 

28. maj 
Book i golfbox 

 
Stableford 

 
Anita 

4. juni 
Kl. 16:30 
Gunstart 

 
Greensome  

 
Jette/Anita 

11. juni 
Aarhus Aadalen GK 
Hjemme kl. 16:30 

 
Stableford 

 
Nana 

18. juni 
Book i golfbox 

 
Stableford 

 
Jette 

Torsdag d. 20. juni  
Kl. 16:30 

 
Hunnematch 

 
Nana 

25. juni 
Book i golfbox 

 
Svensk slagspil 

 
Jette 



   
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 



   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   



Turneringsplan  
Dato/Tid/Sted Matchform Matchansvarlig 

2. juli 
Kl. 16:30 
Gunstart 

 
Hidden hole 

 
Anita/Nana 

9. juli 
Hele dagen 

 
Puttekonkurrence 

 
Nana 

16. juli 
Hele dagen 

 
Stableford 

 
Jette 

23. juli 
Hele dagen 

 
Stableford 

 
Jette 

30.juli 
Hele dagen 

 
Svensk slagspil 

 
Anita 

6. august 
Kl. 16:30 
Gunstart  

 
Smørblomst 

 
Annette/Jette 

13. august 
Skanderborg GK 
Hjemme kl. 16:30 

 
Stableford 

 
Nana 

20. august 
Book i golfbox 

 
Stableford 

 
Annette 

27. august 
Steensballegaard GK 
Udebane kl. 16:00 

 
Stableford 

 

 
Nana 

Sidste dag for Eclectic er d. 3. september. Kun komplet scorekort tæller. 

3. september 
Kl. 16:00 
Gunstart 

 
Casino 

 
Jette/Anita 

10. september 
Book i Golfbox 

 
Puttekonkurrence 

 
Jette 

17. september 
Book i Golfbox 

 
Stableford 

 
Annette 

Finalen i Hulspil skal være afsluttet senest d. 22. september 

24. september 
 

 
Stableford 

 
Anita 

Årsmøde  
1. oktober 
Kl. 16:30  

 
9 hullers Mexican 

Scramble 

 
Alle 

På gensyn i 2020 
 



Sponsorer 
Vi har til alle almindelige tirsdagsturneringer og månedsafslutninger stor opbakning 
fra vores sponsorer. De medbringer skønne præmier til vinderne. Læs mere om 
vores sponsorer og tilbud fra disse på vores hjemmeside www.ladies.oddergolf.dk  
 
 

 
Spil altid til egen bold! Hvis du kan finde den….. 
 
Årsturneringer 
• Årets Lady Golfer er den gennemgående turnering, hvor du samler point gennem 
hele året. Der er præmier til de 10 bedste ud fra én samlet række. Der kåres en 
Årets Lady Golfer og en Runner up. 
 
• Eclectic 
 
• Hulspil  
 
• Hunnematch - match mellem Mens Section og Ladies Section 
 
Alle Årets turneringer samt pointsystem til Årets Lady Golfer, er uddybet på 
hjemmesiden under fanen Turnering > Årets turneringer 
 
 
 

http://www.ladies.oddergolf.dk/


Vores venskabsklubber er: 
 

• Skanderborg Golfklub 

• Aarhus Aadal Golfklub 

• Aarhus Golfklub 

• Stensballegaard Golfklub 
 

 
Udflugt til Samsø 2018 med 23 seje LS sild 
 
Udflugt til Samsø 
Lørdag d. 4. maj kl. 7:00, er der planlagt en tur til Samsø. Info følger på 
hjemmesiden.  
Der er nedsat et ad hoc udvalg, som planlægger udflugten. 
 

 
Solen bryder frem mellem Hou og Samsø 2018 
 



Årsafslutning/årsmøde 
Årsafslutning/årsmøde er i 2019 fastsat til tirsdag d. 1. oktober kl. 16:30 
 
Bestyrelsen 
Formand:               Nana Krogh Kjeldahl.  
Kasserer:              Helle Rosenbæk 
Sekretær:                Anita Davidsen  
Sponsoransvarlig:   Annette Klougart 
Bestyrelsesmedlem:    Jette Kock 
 
Kontaktoplysninger til bestyrelsen findes på hjemmesiden www.ladies.oddergolf.dk  
 

 
Sponsorpræmier 
 
Vi glæder os til at se dig i sæson 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 2019 – 12 udgave – 26. sæson 

Vi takker alle vores sponsorer. LS kan kun gennemføre sit 
omfattende program ved hjælp af den store opbakning vore 

sponsorer yder. 
 

Støt vore sponsorer - de støtter os. 
 

http://www.ladies.oddergolf.dk/

