Ladies Section
Er vores dameklub i Odder Golfklub, der hver tirsdag spiller sammen i turneringer
på kryds og tværs af aldre og handicap. Vi vægter golf, turnering og det sociale
samvær lige højt. Vi er mange seje sild, der trodser vejr og vind. Vi spiller
forskellige turneringsformer og har et højt humør.
Alle kvindelige spillere over 18 år, som er medlem af Odder Golfklub, kan efter
opnået handicap 45 blive medlem af Ladies Section.
Nyt medlem
Som nyt medlem får du tilknyttet en mentor i en opstartsperiode. Mentoren vil
skabe tryghed, vejlede dig i de turneringsbetingelser vi er omfattet af samt guide
dig i de forskellige tilbud og muligheder, der er i LS. Det forventes, at du kender de
gængse golfregler og har læst LS hjemmeside. Det er muligt for nye medlemmer
med løbende indmeldelse i
sæsonen. Henvendelse skal ske til
formanden.
Trivsel
Vi tilstræber os på at gøre tirsdagen
”Din dag - vores dag” i et godt socialt
miljø, hvor golf er omdrejningspunkt.
Din indsats er yderst vigtig i at give
klubben kvalitet og skabe den hygge,
som du ønsker for dig selv og dine
medspillere.

Kontingent
Årskontingent for 2022 er 450,-kr. Beløbet dækker sæsonens udgifter, turneringsfee, præmier og nærmest flaget på hjemmebane. Betaling af kontingent skal ske
på konto nr. 8141 9210047589. Husk at skrive navn og DGU nr. ellers registreres
indbetalingen ikke. Desuden skal du udfylde tilmeldingsblanket på LS-hjemmeside.
Findes i øverste bjælke på forsiden ¨INDMELDELSE¨ (Gælder alle medlemmer)
Hygge-opstartsmøde
Tirsdag den 15.marts kl. 19-21 afholder MS og LS et fælles opstartsmøde.
Se invitation på LS- hjemmeside.
Opstart 2022
Vi starter tirsdag den 29. marts med ¨Slå en skævert¨. Du booker selv tid i Golfbox
og denne dag må du gå ud hele dagen. Runden er ikke tællende, men en
mulighed for at komme af med de skæve slag inden vores første gunstart (9 huller)
den 5. april. kl. 16:30 med efterfølgende fællesspisning. Tilmelding i Golfbox.

Gæstespiller
Du kan spille med i LS som gæstespiller. Der betales 60,- kr. pr. gang. Beløbet
afleveres i “Fuglekassen” sammen med korrekt udfyldt scorekort, hvorpå der
noteres “Gæstespiller” eller der indbetales 60,- kr. på MobilePay: 7662QQ.
Almindelige tirsdagsturnering
På tirsdage med fristart booker du din tid i golfbox. LS har låste tider fra kl. 1414:36 og igen fra 15:24 –16:28. Ledige tider frigives til andre spillere på selve
dagen. Det er vigtigt, at tiderne bekræftes i golfbox, før du går ud. Umiddelbart
efter runden indtaster du din score i golfbox, og markør godkender. Mange vælger
at spise sammen efter deres runde.
Juli måned
I juli måned kan du gå ud hele dagen. Markør skal være medlem af LS eller spille
som gæst for LS.
Månedsafslutning juli bliver tirsdag den 28. juni.
Månedsafslutning
Der er månedsafslutning den første tirsdag i måneden med gunstart,
fællesspisning og præmieoverrækkelse for den forgangne måned. Det højner det
sociale, at du deltager i spisning efter turneringen.

Resultater
Du indberetter selv din score efter en gunstart. Resultatet kan efterfølgende ses
under Årets Lady Golfer på hjemmesiden. Tirsdagsvindere kan ses under tirsdags
resultater.
Facebook
LS har oprettet en lukket gruppe på Facebook: Lady Section, Odder, hvor der bla.
kan lægges billeder ind, som medlemmerne tager. Facebook er ideel til
Invitationer, hurtige informationer mm. Alt hvad bestyrelsen slår op på Facebook
kan også findes på LS egen hjemmeside. Desuden er der en gruppe på FB:
Pingvinklubben, som alle kvindelige golfspillere i
Odder Golfklub kan blive medlem af. Denne
gruppe har ikke noget med LS at gøre.
Udflugt
Søndag den 22. maj 2022 kl. 9:00 er der udflugt til
Silkeborg Golfklub. Der spilles 18 huller og
efterfølgende er der en let frokost med
præmieoverrækkelse. Der vil være præmier fra
Golfexperten. Der vil være en egenbetaling, alt
efter antal deltagere.
Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu til en
super hyggelig tur på en fantastisk bane.

Årsturneringer
Årets Lady Golfer:
Gennemgående turnering, hvor du samler point gennem hele året. Der kåres
en Årets Lady Golfer og en Runner up.
Eclectic:
Luk alle 18 huller i færrest slag.
Hulspil:
Spilles henover sæsonen med en vinder og en taber runde. Tilmelding på tavlen i
omklædningsrummet.
Hunnematch:
Match mellem Mens Section og Ladies Section afholdes tirsdag den 16. August
2022
Alle årets turneringer samt pointsystem til Årets Lady Golfer er uddybet på LS
hjemmeside www.ladies.oddergolf.dk under fanen Turnering > Årets turneringer.
Vores venskabsklubber
• Skanderborg Golf Klub (Udebane den 9. august)
• Aarhus Aadalen Golf Klub (Hjemmebane den 14. juni)
Årsafslutning
Årsafslutning er i 2022 fastsat til tirsdag den 4. oktober kl. 16:30
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

¨Henriette kunne i 2021 fejre 25-års jubilæum.
LS og MS gik sammen om et gavekort fra
en af vores andre sponsorer Porto Bello¨

Nyheder i 2022
• Vi spiller i A, B og C række
• Fra medio maj til slut juni samt i august måned, spiller vi Slagspil
/Svensk Slagspil
• Der bliver færre præmier, men højere bifald
• ¨Slå en Skævert¨ i slutningen af marts
• Banetider er ændret, så vi ikke har så mange låste tider
• Gunstart maj er i år et ¨Upcycling¨ event
• Der er seedning efter handicap i årets Hulspilsturnering
• Alle skal fra i år tilmelde sig elektronisk på Ladies Sections
hjemmeside
• Ny spilleform introduceres ¨Amerikaner¨golf
• Hygge møde med Mens Section den 15. marts kl. 19-21

Bestyrelsen

.

Formand: Nana Krogh Kjeldahl

Sekretær: Anita Davidsen

Kasserer: Anne-Marie Bækkelund

Sponsoransvarlig: Andrea Moreno

Turneringsansvarlig: Kirsten E. Petersen

Kontaktoplysninger til bestyrelsen findes på hjemmesiden www.ladies.oddergolf.dk
Ring eller skriv venligst til det bestyrelsesmedlem der har med din henvendelse at
gøre.

Vi glæder os til at se dig i sæson 2022

Værdi kr. 5.000,00, som
går ubeskåret til:

Nybolig Odder giver et sponsorat på
kr. 5.000,00, som går ubeskåret til Ladies
Section i Odder golfklub.
Dette sker på følgende vilkår:
Du henviser en sælger til Nybolig
Odder
Dette bevis skal foreligge hos sælger
ved 1. vurderingsmøde
Sælgeren sætter hus til salg
Nybolig får solgt huset
Sælgeren skal være i vores distrikt, som
er postnr.: 8300, 8330, 8340, 8350, 8355.

Se vilkår..

Gave sponsorat
udstedt af
Nybolig Odder

Den henvisende golfspiller er
medbestemmende til, hvad de kr.
5.000,00 skal bruges til i Ladies Section.

Nybolig
Odder

Udstedt: Odder d. 25/9-2016
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