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Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club!
Læs mere på side 9
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Bestyrelsen/udvalg
Informations- og trivselsudvalget
Niels Eilif Hansen
8621 1559
niels-eilif@sol.dk
Turnerings-/begynder- og
HCP-udvalget
Marianne Maegaard
8624 4015
m.maegaard@mail.dk
Eliteudvalget
Bjarne Svensson
8617 7603
strange-svensson@os.dk
Juniorudvalget
Hans Chr. Bech Thøgersen
8617 8917
hcbt@mail.dk

Formand
Jørgen Østergaard Nielsen
8622 0211
joeni@post.tele.dk

Sekretariatet:
info@mollerupgolfclub.dk
Telefon 8678 5556
Telefax 8678 5559
Charlie Herbst (forretningsfører)
Telefon 8944 9492
Åbningstider
Sommer (1/4-31/10)
Mandag-torsdag kl. 10.00-17.00
Fredage kl. 10.00-14.00
Vinter (1/11-31/3)
Mandag-torsdag kl. 10.00-17.00
Januar måned 2009
Mandag-torsdag kl. 13.00-17.00
Green-keeper
Ulrik Sørensen
Telefon8678 5561
us@mollerupgolfclub.dk
Pro-shop
Søren Rolner
Telefon 8944 9494
Kennett Sørensen
Telefon 8944 9494
proshop@mollerupgolfclub.dk
Restaurant The 19th Hole
Restauratør Søren Møller-Jensen
Telefon 8944 9499
the19hole@mollerupgolfclub.dk

2

Næstformand/Husudvalget
Jørgen Winther
8622 6977
jowin@fourleaf.dk
Kasserer
Torben Thomasen
8617 3410
thomasen@post10.tele.dk
Baneudvalget
Henrik Vinther
8617 3511
hevje@tdc.dk

Hole in one 2008
Hele 13 spillere har scoret Hole-in-one i løbet af 2008! 21. juli var en særlig
dag med to af slagsen! 12 ”in-ones” fordelte sig ligeligt på hullerne 7, 11 og 16,
hvorimod André Køpfli var heldig på hul 13, hvilket må siges at være mod alle
odds. Et stort tillykke til jer alle!
Navn
Peter Balling
Andre Køpfli
Tove Vestergaard Pasalic
Hans Trautner
Christian Thomsen
Jan Nicolaisen
Birger Brok
Mona Alstrøm
Bettina Beran
Katrine Lykke Veedfald
Jan Vegner Madsen (Hammel GC)
Mikkel Markfoged
Karl Erik Toxværd

5. april
2. maj
31. maj
18. juni
23. juni
26. juni
2. juli
6. juli
15. juli
21. juli
21. juli
25. september
23. oktober

Dato
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Hul
11
13
16
16
11
7
7
11
7
16
7
16
11
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Mollerup Golf Club
Mollerupvej 7 · DK-8240 Risskov
www.mollerupgolfclub.dk

Molligans redaktion
Niels Eilif Hansen, niels-eilif@sol.dk, tlf. 8621 1559
Karsten Lorentsen, karsten@k-lorentzendk, tlf. 4028 4040
Kim Haugaard, kiha@stiften.dk, tlf. 8621 3680
Charlie Herbst, ch@mollerupgolfclub.dk, tlf. 8944 9492
Steen Møller Jensen, smj@scanpartner.dk, tlf. 6080 4500
Alf Lund, tlf. 8612 1850
Tryk og layout:
Løgstør Bogtryk, tlf. 9867 1072
Oplag: 1.000 stk.
Udsendes til 777 husstande
Skriv til os:
Redaktionen modtager gerne artikler og artikelforslag.
Vi forbeholder os dog ret til at forkorte og redigere
i det redaktionelle stof.
Sendes til: info@mollerupgolfclub.dk
Annoncepriser (pr. indrykning)
1/1 side ............................................................kr. 1.000
1/2 side ............................................................kr. 600
1/4 side ............................................................kr. 375
Bagsiden ...........................................................kr. 2.000
Bestil indrykning i 3 numre og få 15% rabat
Annoncer sendes til Mollerup Golf Clubs sekretariat:
info@mollerupgolfclub.dk
Deadline for næste nummer er søndag den 15. februar
2009.
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2009
Bestyrelsen vil præsentere
planerne for det nye klubhus.
Sted: Check vores website samt opslagstavler.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
AFHOLDES 26. MARTS 2009

Copyright: Mollerup Golf Club.
M OL L ERU P G O L F C L U B
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BRU G K LU B B E N S W EBS ITE

Kik ind på hjemmesiden!!
Af Niels Eilif Hansen, Informations- og
Trivselsudvalget
Kik ind på hjemmesiden, hvis du for
eksempel vil følge med i, hvad der sker
i projektet vedrørende forbedringer på
klubhusområdet. Klubhusprojektet er nu
et selvstændigt informationsområde på
hjemmesiden.
Efterhånden er temmelig mange af os
ganske fortrolige med at bruge internettet, når vi skal finde oplysninger af en
eller anden art. I Mollerup Golf Club
har vi også en hjemmeside med adressen www.mollerupgolfclub.dk. Det er
en hjemmeside, som i løbet af de kommende måneder vil blive forbedret, men
allerede nu er der mange informationer
at hente. Og vi prøver at blive bedre til at
få den opdateret. Gå derfor ind på hjemmesiden en gang imellem for at følge
med i, hvad der foregår i klubben.
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L EDER AF F ORM A N D E N

Finanskrisens betydning for golfsportens udvikling
og vort nye klubhus
Af Jørgen Østergaard Nielsen, klubformand
Finanskrisen er over os, godt hjulpet af
pressen, der har en tendens til altid at
melde ud med de værste scenarier, men
vi kan naturligvis ikke se bort fra virkeligheden. Aktierne falder og renten stiger
og mange firmaer, ikke mindst i byggebranchen, må dreje nøglen om. Samtidig
falder også investeringslysten.
Betyder alt dette et fald i interessen for
golf ? Jeg tror det næppe. Flere og flere får
øjnene op for de grundlæggende værdier,
som golfsporten kan tilbyde. I en tid hvor
jagten efter materielle goder måske får et
dyk, så øges interessen for en meningsfuld anvendelse af fritiden. Her har golfsporten virkelig noget at tilbyde. Selvom
Anders Lund Madsen med sin krøllede
hjerne i en artikel i JP for nyligt søgte at
latterliggøre golfere, så er det min vurdering, at tilgangen til sporten stadig vil
øges, omend i lavere takt end i de senere
år. Men jeg tror nedgangen især vil ramme de stort anlagte projekter, som kræver
store investeringer fra den enkelte for at
blive lukket ind i golfparadiset.
Er det så tiden for investeringer i nye
klubfaciliteter i Mollerup Golf Club? Jeg
mener absolut ja. Vi har som bekendt
M OL L ERU P G O L F C L U B

et påtrængende behov for at modernisere vore fysiske rammer. Kun herved
kan vi sikre at klubben i fremtiden kan
være tiltrækkende, både for eksisterende
og kommende medlemmer. Kontingentmæssigt vil vi også efter investeringen
kunne matche vore naboklubber.
Arbejdet med byggeprojektet er nu
gået ind i en afgørende fase. Arkitektfirmaet arbejder intenst med at færdiggøre
et projekt, der kan danne grundlag for
myndighedsbehandling og finansieringsplan. På den baggrund planlægger vi at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. januar 2009,
hvor bestyrelsen glæder sig til at fremlæg-

ge planerne for medlemmerne.
Året 2008 har været et godt år i klubben. Banen har været i top og har været
flittigt brugt, både til private runder, af
klubberne i klubben og ved større arrangementer. Ikke mindst de sidste har
medvirket til at sprede rygtet om Mollerup Golf Club’s bane som værende værd
at gæste. Det bevidner de stigende antal
greenfee spillere om. Det er mit håb, at
næste år bliver mindst ligeså godt og at
medlemmerne vil bakke op om Bestyrelsens forslag til, at vi får klubhusfaciliteter,
der kan bidrage til, at den positive udvikling kan fortsætte i årene fremover.

Formand Jørgen Østergaard slår
et slag for Mollerup Golf Club.
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P RO S HO P P E N

Julehilsen fra Pro’erne
Sæsonen 2008 er nu færdigspillet og vi vil
gerne sige tak til medlemmerne for endnu
en god sæson i Mollerup Golf Club.
En stor tak til alle dem som handler i
PRO-Shoppen. Det gør det muligt fortsat

at drive en forretning i klubben, modsat
mange andre af vores naboklubber. Der
har været meget snak om, om vi fortsætter i Mollerup Golf Club, selvfølgelig gør
vi det. Vi har jo Danmarks hyggeligste

klub.
Vi ønsker alle medlemmer en god jul
samt et lykkebringende nytår.
Venlig hilsen Pro’erne Søren og Kennett

RIP-N-GRIP
Få din egen driving- og chippingrange
derhjemme!
Med RIP-N-GRIP kan du holde formen
uden for golfsæsonen ved at slå filtbolde
mod velcroskærmen.
Velcroskærmen er opsat i en stabil holder,
som tillader selv kraftige slag.
KUN kr. 799,Kom forbi Shoppen og se det store udvalg
af træningsudstyr fra
SKLZ til golfspillere på alle niveauer.
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Åbningstider
Lørdag 6. december
Lørdag 13. december
Lørdag 20. december
Søndag 21. december
Onsdag 24. december

op til jul!
kl. 10.00 –
kl. 10.00 –
kl. 10.00 –
kl. 10.00 –
kl. 10.00 –

13.00
13.00
13.00
13.00
12.00

M O L L E RUP GOLF C LUB

MEDL EMSUNDERS ØGE L SE

Hvad mener DU om klubben?
Af Niels Eilif Hansen, Informations- og
Trivselsudvalget
Hvad sætter du især pris på i Mollerup
Golf Club? Er der noget, du er mindre
godt tilfreds med og gerne ser ændret?
Mollerup Golf Club er som de fleste
danske golfklubber en medlemsdrevet forening. Det er medlemmerne, der bestemmer, hvordan klubben skal udvikle sig i
modsætning til situationen i privatejede
klubber, hvor der er mere fokus på det
rent forretningsmæssige. Informations- og
Trivselsudvalget har derfor taget initiativet
til i begyndelsen af det nye år, nærmere
bestemt fra uge 3 til uge 6, at gennemføre
en medlemsundersøgelse.
Vi vil finde ud af, hvad klubbens medlemmer mener om en lang række emner
af betydning for klubbens fortsatte udvikling og medlemmernes trivsel i klubben.
Undersøgelsen gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Golf Union (DGU), der
har betydelig erfaring fra gennemførelse
af tilsvarende undersøgelser i andre golfklubber i Danmark.
I samarbejde med DGU udformes en
række spørgsmål som skal besvares ved
afkrydsning, og der vil være god plads til
at supplere med egne kommentarer og
synspunkter. DGU forestår den praktiske
gennemførelse af undersøgelsen, og der
M OL L ERU P G O L F C L U B

vil være sikret medlemmerne fuld anonymitet. Undersøgelsen gennemføres elektronisk over internettet. Alle medlemmer
med korrekt indberettet e-mailadresse i
GolfBox vil få en mail med opfordring til
at deltage i undersøgelsen og med anvisning af, hvad man skal gøre.
Det er derfor meget vigtigt, at alle indberetter e-mailadresser til GolffBox. Kontrollérr
lige, at I har ind-berettet korrektt
e - m a i l a d re s s e !
Til medlemmerr
uden indberettet e-mailadresse
vil der blive udsendt brev med
oplysninger om,
hvordan
man
kan deltage i undersøgelsen fra
egen pc eller fra
en pc, som der
vil være adgang
til at benytte i
klubhuset. På
denne måde er
det sikret, at alle
kan deltage i
undersøgelsen.

Informations- og Trivselsudvalget håber
på stor opbakning fra medlemmerne, så
vi kan få undersøgelsesresultater, der er
baseret på så stor en af medlemmerne, at
de kan bruges i planlægningen af de kommende års udvikling af vores klub.
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G¿r det du er bedst til
Ð det g¿r vi
rhus Afdeling
Telefon 45 12 00 20
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K L UB MEST ERSK ABE R 2008

Klubmesterskaber i Mollerup 2008
I år har vi afviklet klubmesterskaberne
over 2 weekender med bedre tid til afvikling. Første weekend havde vi 74 starter
både lørdag og søndag. Denne weekend
havde vi det bedste vejr nogensinde til et
klubmesterskab. Det kunne dog ikke ses
på mange scorekort – kun en enkelt spiller sluttede under par, mens relativt få
spillede op til deres normale handicap.
Det kan gøres bedre næste år.
I anden weekend havde vi 27 herrer og
7 damer til start. Herrerne oplevede i år
cut efter 2 runder og igen efter 3. Runde,
og de fleste af spillerne var trætte efter
72 hullers spil i weekenden. Traditionen
tro skulle vi have regnvejr, men i år begrænsede det sig til lørdag morgen og en
enkelt byge lørdag eftermiddag. På finaledagen var vejret fint, så både spillere og
tilskuere har kunnet nyde vejret og spillet. Et par ”ældre” piger havde heldigvis
valgt at stille op og tak for det. Så kunne
den åbne damerække også afvikles i år.
Der kom 3 nye mestre i rækkerne, men
der også var gengangere i forhold til sidste år.
Christian Vinter vandt for 3. år i træk
den åbne herre række, - i år i -4 slag for
de fire runder. Beate Nuppenau genvandt
den åbne damerække. Christian Rudbeck var tilbage på 1. pladsen i mid-age
herrer, og Marianne Maegaard vandt
M OL L ERU P G O L F C L U B

igen dame seniorrækken. I den første
weekend genvandt Ernst Hamann også
veteran herrerækken, og Bo Pugholm
vandt juniorrækken.
Efter en tæt fight blev Steen Bach
vinder af herre seniorrækken og kunne
for første gang kåres som vinder. Lene
Jørgensen blev en meget klar vinder af
dame veteranrækken i første weekend og
stillede selvfølgelig op som medhjælper
sammen med Carsten i den anden weekend, - tak for det. Også tak til Alf og Lis
Petersen og Charlie Herbst for hjælp til
afviklingen af turneringen - og til vores
to dommere Merethe Grønvold og Ole
Wind.
Jan Madsen fra Danske Bank var i Mollerup for at overrække erindringspræmier
til 2007 mestrene og pokaler til 2008 vin-

derne. Samtidig kom Jan Madsen med
et tilsagn om fortsat at være sponsor på
Klubmesterskaberne i Mollerup. Mange
tak til Danske Bank for dette sponsorat.
Følgende nye klubmestre:
Junior: Bo Pugholm
Mid-age: Christian Rudbeck
Senior Damer: Marianne MaegaardNielsen
Senior Herrer: Steen Back
Veteran Damer: Lene Jørgensen
Veteran Herrer: Ernst Hamann
Åbnerækker:
Damer: Beate Nuppennau
Herrer: Christian Vinther
Henrik Vinther
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INFO R M ATI O N S S TATEGI

Information er godt
Af Niels Eilif Hansen, Informations- og
Trivselsudvalget
Informations- og Trivselsudvalgets opgave er blandt andet gennem en god og
effektiv kommunikation at skabe de bedst
mulige rammer for et godt klubliv. Udvalget har derfor udformet en Informations- og kommunikationsstrategi, som
klubbens bestyrelse efterfølgende har
tilsluttet sig. Strategien, som stiller krav
om aktiv medvirken fra såvel bestyrelse
som udvalg, klubber, medarbejdere og
medlemmer, og som i den kommende
tid skal implementeres, har fået følgende
formulering:
1) Formål:
Information og intern kommunikation er
helt afgørende for at fremme et godt arbejdsmiljø i enhver virksomhed, offentlig
som privat. Det er også helt afgørende
i en golfklub som Mollerup Golf Club
med omkring 1.000 medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere og sponsorer. Det er vigtigt at informere og kommunikere levende og engageret, åbent og
bredt om det, der rører sig klubben. Vi
skal fortælle om resultater, men også om
nye tiltag, om bestyrelsens og de forskellige udvalgs og klubbers arbejde, og om
mennesker, stemning, dramatik, strategi
10

og oplevelser.
2) Målgrupper:
a. Klubbens medlemmer
b. Klubbens medarbejdere
c. Klubbens samarbejdspartnere
d. Klubbens sponsorer og annoncører
e. Klubbens omverden, herunder offentlige myndigheder
3) Kommunikationsmidler:
a. MOLLIGAN, vort klubblad, som skal
bringe fremadrettet information omkring udvikling og aktiviteter i klubben
og golfsporten, historier om mennesker, stemning og oplevelser.
b. Klubbens HJEMMESIDE, som skal
bringe dagsaktuelle nyheder og information som referater fra bestyrelsesmøder, referater fra matcher med
resultater og billeder, hole-in-one begivenheder og i det hele taget korte referater fra ”stjernestunder” for at skabe
begejstring, klubstolthed og fællesskab.
Hjemmesiden vil endvidere kunne anvendes i sponsorplejen, bl.a. ved en
hurtig formidling af resultater fra matcher med omtale af sponsor.– Hjemmesiden skal derudover indeholde alle
de praktiske oplysninger om Mollerup
Golf Club, som såvel medlemmer som
gæstende golfspillere har behov for let

adgang til. Endelig skal hjemmesiden
indeholde dels ”formandens hjørne”,
dels en debatside med adgang alene
for klubbens medlemmer, - en debatside, hvor anonyme indlæg ikke må
forekomme.
c. Gennem GOLFBOX kan informationer sendes til det enkelte medlem,
såfremt mail-adresser er indberettet til
GolfBox.
d. PRESSEMEDDELELSER og pressekontakt med henblik på at få medierne
til at omtale begivenheder i Mollerup
Golf Club. Udsendelse af pressemeddelelser og varetagelse af pressekontakt skal være forankret i bestyrelsen,
der udpeger en tovholder. Det sikrer,
at udtalelser til medierne er sanktioneret af klubbens ansvarlige ledelse.
Tovholderen plejer kontakten først og
fremmest til JP Århus og Århus Stiftstidende.
e. OPSLAGSTAVLER er et supplement
til de øvrige kommunikationsmidler
og skal bl.a. tilgodese informationsbehovet for de medlemmer, der ikke har
adgang til internettet. Informationer,
der bringes på klubbens hjemmeside
bør i videst mulig omfang kopieres og
opsættes på opslagstavlen samme dag,
som de bringes på hjemmesiden. Der
skal være en ”klubtavle”, som sekretaM O L L E RUP GOLF C LUB

riatet er ansvarlig for at holde opdateret. De enkelte udvalg og klubber kan
have egne opslagstavler, som udvalgene og klubberne har ansvar for at
holde opdateret.
4) Gennemførelse:
a. Et redaktionsudvalg forestår udgivelse
af MOLLIGAN tre gange om året.
Første nummer udsendes umiddelbart efter klubbens ordinære generalforsamling som optakt til en ny sæson
med bl.a. sæsonens turneringsprogram. Blad nummer to udsendes midtvejs i sæsonen (ultimo august/primo

september) og tredje blad udsendes
efter sæsonafslutning med bl.a. orientering om afholdelse af den ordinære
generalforsamling.
b. En webmaster skal koordinere opdatering af HJEMMESIDEN, hvor en
række aktører får ansvar for opdatering af de enkelte sektioner. Eksempelvis får en person ansvar for at indsamle
og videreformidle oplysninger om afholdte matcher. I det omfang billeder
kan fremskaffes, vil det gøre hjemmesiden mere spændende.
c. De enkelte udvalg og klubber i klubben
skal gøres fortrolige med anvendelse af

e-mail faciliteten i GOLFBOX og udpege en person, der får adgang til at
bruge faciliteten.
d. Bestyrelsen udpeger en PRESSEANSVARLIG tovholder og udstikker retningslinjer for kommunikation med
klubbens omverden gennem udsendelse af pressemeddelelser og pressekontakt.
e. Generelt må gælde, at der for hver ansvarlig udpeges en SUBSTITUT, der
træder til i ferie- og sygdomsperioder.
Niels Eilif Hansen

Det er vigtigt at holde sig orienteret – og at blive orienteret.

M OL L ERU P G O L F C L U B
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B A N EU D VA LG E T

Nyt fra baneudvalget
Af Henrik Vinther, Baneudvalget
Baneudvalget har været rundt på arealet
for at se på ideer og muligheder i forbindelse med nye tiltag på banen. En generel betragtning er, at vores træer trænger
til pleje, enten ved at fælde, beskære, opstamme eller beskytte dem med andre
træer eller buske. Vi har en del træer, som
lider af en meget udbredt træsygdom,
asketørtop, hvilket gør, at træet dør fra
toppen og nedefter. Derfor vil der i vinterperioden blive tyndet godt ud i nogle
af trægrupperne.
Vi har ansøgt Århus kommune om oprensning af vores søer og har fået et 11
siders langt svar tilbage. Dette beskriver,
hvilke betingelser vi kan udføre arbejdet
på. Tilladelsen er dog givet på betingelse
af, at der ikke indgives klager fra interessenter i området. Derfor må vi vente lidt
endnu, før vi ved, om vi kan gå i gang
med oprensningen, men forhåbentligt
kan vi gøre dette i løbet af november og
december måned.
En af betingelserne for oprensning af
søerne er, at kun en del af hver sø kan
oprenses for dunhammer, tagrør, søkogleaks eller anden vegetation. Vandhullerne er yngleplads for mange dyrearter,
bl.a. lille vandsalamander, butsnudet frø,
og muligvis kan skrutudse og stor vand12

salamander også have deres tilholdssted
i eller omkring søerne. Med oprensninger vil vi, med respekt for det righoldige
dyreliv, give golfspillerne en bedre visuel
oplevelse på og omkring golfbanen.
Greenkeeperne har igen i år været meget påpasselige med pleje af vores bane.
Greens er blevet plejet efter en plejeplan,
som bl.a. indeholder propning, vertikalskæring, topdressing, sanding og selvfølgelig klipning. Dette har selvfølgelig givet
nogle dage, hvor greens ikke har været
helt toptunet, men til gengæld har der
været mange gode dage, hvor greens har
haft en rigtig god standard.

Nogle greens har desværre også været
udsat for uheld i forbindelse med klipning. Bl.a. har der et par gange været
en olieslange, der har været sprunget, og
det har efterladt et tydeligt brunt spor. Vi
håber, at vi indenfor en kort tidshorisont
kan få udskiftet et par af maskinerne
og derved ikke opleve de samme uheld
fremover.
Et par ændringer i personalestaben til
næste år gør, at vi timemæssigt bliver styrket i vores værksted. Dette medfører, at vi
hurtigere kan få repareret vores maskiner
og få dem vedligeholdt og serviceret gennem hele sæsonen.

De fleste søer på banen bliver renset i efteråret.

M O L L E RUP GOLF C LUB

VI NT ERB ANE R E GL E R

Nye vinterbaneregler!
I forbindelse med spil på Mollerups bane i vintersæsonen bedes
følgende regler overholdt:
Spil fra de afmærkede teesteder, også
selvom det ikke er de normale teesteder.
Spil til hvor pinden står – det kan være
på den normale green, eller det kan være
på vinter greenen.
Spil med oplæg – dvs. at bolden på tætklippede arealer skal lægges op indenfor
et scorekorts bredde. Tætklippede arealer
defineres som fairway, forgreen og green.
I vinterperioden vil der være to flag på
hvert hul. Når der er frost på overfladen
af vores normale greens, må der ikke
spilles til dem. Der skal i stedet for spilles
til vintergreens. Dette vil tit være gældende for de spillere, der starter ud først på
dagen. For at kunne spille til vores normale greens skal spilleren være sikker på
at der ikke er rim, frost eller sne på dem.
Ved total banelukning vil det fremgå
af klubbens hjemmeside og informationstavle.
Jeg håber, at alle vil respektere ovennævnte, så vi har gode greens hele året
rundt.
Følgende OMSORG FOR BANEN
skal til enhver tid også overholdes:
• Ujævnheder, man har lavet i bunkers,
skal udjævnes omhyggeligt, og herefter
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skal der rives
• Opslåede græstørv – også på teestedet
skal repareres
• Nedslagsmærker og spikesmærker på greens skal repareres
(sidstnævnte efter man har puttet)
• Spiller må ikke beskadige green ved at
læne sig op ad sin putter
• Spiller eller caddie må ikke træde tæt på
hullet – f.eks. når bolden samles op
• Skader ved øvelsessving bør undgås
• Spiller må ikke bringe bag eller vogn
ind på green eller teested
• Alle spillere medbringer en pitchfork i
lommen til reparation af greens

• Stier og veje skal følges, når man forlader en green og bevæger sig til næste teested -interimistiske stier f.eks. ved hul
5’s green må ikke bruges
• Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen
• Anvisninger fra banepersonalet skal følges
• Affald skal lægges i skraldespandene
• Flasker skal medbringes tilbage til klubhuset
• Følg anvisning på Info-tavlen
Banen lukkes hvis der falder for megen sne.
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Sæsonrapport fra Erhvervsklubben:

Gnags, golfsving og Cinemaxx
Af Henrik Vinther, Erhvervsklubben
Erhvervsklubbens tredje sæson er ved at
gå på hæld. Igen i år har det været muligt at lave fælles arrangementer, der har
bragt medlemmerne tættere sammen.
I februar måned havde vi en stor oplevelse ved at besøge CINEMAXX, hvor
vi fik vist den Oscar-nominerede film
”There will be Blood”. En anderledes
film om olieeventyret i Amerika for over
100 år siden.
Senere på foråret havde vi arrangeret
en golf- og poolturnering på Sharks Pool
Hall, hvor der blev gået til stålet, både
ved poolbordene og ved de flotte golfsimulatorer, som SHARKS råder over.
Det hele blev afsluttet med fine burgere
i rigtig amerikansk stil på den nyåbnede
restaurant DINER i forbindelse med
SHARKS.
GNAGS i topform
Kaika Music havde i maj måned inviteret
til danmarkspremiere på GNAGS´ nye
show, og Peter A. G. og resten af bandet
var i topform. Med Peter A.G. som den
bærende kraft blev det en hæsblæsende
oplevelse, og man må beundre hans
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energi og måde at få publikum med på.
En lille skare af Erhvervsklubbens medlemmer deltog og kom hjem med trætte
ører og en stor oplevelse rigere.
Erhvervsklubben havde også inviteret til at følge divisionsholdene, når de
spillede på hjemmebane – disse arrangementer har dog været med begrænset
deltagelse og vil i næste sæson blive lavet
på en anden måde.
Erhvervsklubmatchen, som er klubbens største arrangement, blev igen i
år afviklet på en rigtig god sommerdag,
men mange glade deltagere og gæster.
Igen blev det en oplevelse for deltagerne,
og denne tradition laves der ikke meget
om på til næste år. Restaurant det 19.
hul leverede en lækker forret og en fyldig
grillbuffet, og sammen med godt humør
var det med til, at alle spillere fik et godt
indtryk af klubben og den særlige atmosfære, der findes i Mollerup.
Ret på golfsvinget
Som lovet under Erhvervsklubmatchen
blev der, på grund af lave scores, etableret
en træningsdag, hvor Erhvervsklubbens
medlemmer kunne få rettet på svinget og
få andre gode tips fra Søren Rolner. Efter

et par lærerige timer – nogle medlemmer
blev dog mere forvirrede – blev en lille
frokost serveret, hvorefter der var mulighed for at prøve de nyerhvervede finesser
på den store bane. Alt i alt et hyggeligt
arrangement, der også vil blive gentaget
næste år.
Som afslutning på udendørssæsonen
var der inviteret til match på Vejle Golf
Klubs trio bane. En perfekt efterårsdag
med høj sol og ingen vind var rammerne.
Turneringsformen var en hold match,
hvor scores blev ganget med hinanden.
Et noget svært regnestykke for en malermester, som havde svært ved at forlige sig
med, at når man ganger et tal med 0, så
bliver resultatet 0, selvom de andre tal
havde fortjent noget bedre. Men vi forsøger med samme matchform næste år,
og så må vi håbe, at malermesteren er
blevet mere klar med regnemetoderne.
En vellykket match blev det dog til, og
alle formåede at få en præmie med hjem.
Tak til alle præmiegiverne, og tak til
hele Erhvervsklubben for en god sæson.
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EL I T EUD VA L GE T

Evaluering af sæsonen 2008 fra Eliteafdelingen
Af Bjarne Svensson
Som noget nyt på damesiden blev Fusionsholdet Golf Team Århus etableret
med Mollerup som deltager sammen
med Århus Golf Club og Århus Ådal –
hjemmebane blev Århus Ådal.
Starten har været en succes med deltagelse i 2. division, hvor holdet blev en
flot nr. 2.
Vi har netop besluttet at styrke samarbejdet med at udvide med et fælles
Danmarksseriehold med hjemmebane i
Mollerup.
Vores egne ”tøser” i Danmarksserien
sluttede sæsonen nederst i rækken. Holdet bestod af en del juniorpiger, som
kæmpede det bedste de havde lært mod
typisk mere erfarende og ældre spillere
fra andre klubber. Ingen tvivl om at der
blev høstet megen erfaring.
På herresiden opnåede vi mange flotte
individuelle og holdmæssige resultater.
Vores 1. divisionshold startede sæsonen
flot og lagde sig i spidsen af rækken og
kunne med 2 sejre efter ferien sikre sig 1.
pladsen, men den onde ånd fra Skive var
for stærke og vi sluttede som nr. 3.
3. divisionsholdet startede også med
bravur med 2 sejre – kom lidt ned på jorden igen – og startede efter ferien med
en situation i divisionen, hvor alle hold
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havde 4 point. Både oprykning og nedrykning var i spil, men knægtene besluttede sig for at vinde divisionen. Oprykningsfinalen i Rold Skov mod Ikast var
dog for stor en mundfuld – vi tabte til et
bedre hold.
Suveræn vinder
4. divisionsholdet - som b. la. bliver brugt
til at give vores juniorspillere erfaring –
godt styret af kaptajn Fredrik – blev en
suveræn vinder af rækken med ene sejre.
Desværre kunne holdet ikke rykke op i 3
division, fordi man ikke må have mere
end et hold i divisionen.
Mollerup tegnede sig for flere flotte
placeringer i forskellige ranglisteturneringer og Faxe Kondi Touren.
Specielt skal nævnes Jesper Vinther’s
flotte sejr i Vejlematchen med deltagelse
af de bedste danske spillere fra hele lan-

det. Jesper Egegaard sikrede sig i juni en
flot 1. plads i Lillebælt efter 6 spændende
omspilshuller. I begge tilfælde sejre som
giver blod på tanden og fik Mollerup på
Danmarkskortet. Jesper Vinther fik med
en flot 64’er i Mollerup et plus handicap.
Vi skal til sæsonen 2009 finde en ny
holdkaptajn til vores 1 divisionshold.
Henrik Vinther har valgt at trække sig
pga. stort arbejdspres såvel privat som i
Mollerup G.C. Mange tak til Henrik for
en stor indsats. Henrik bliver i eliteudvalget, hvor vi fortsat kan trække på hans
store erfaring.
Vinteren skal nu i eliteudvalget bruges
på at planlægge sæsonen 2009 – sætte os
nye mål og vurdere om vi kan lave nogle
nye tiltag for at styrke vores position i
Dansk Golf.
På eliteudvalgets vegne

Mollerup Golf Clubs dygtige
elitespillere.
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Vil du kæmpe for Mollerup i 2009?
Plads til flere i både Royal Unibrew Holdturnering og Jysk-fynsk Holdturnering
Af Eva Bundegaard
”Jeg skal lige nå at slå en spand bolde
først”, siger Gitte Bonde, da Molligan vil
lave interviewaftale med hende en tirsdag
i sæsonen.
Sådan må det være, når man ligger i et
handicap, der kræver fast træning, og man
er holdkaptajn med ambitioner på sit holds
vegne. Nok er Royal Unibrew Senior-tur-

Gitte Bonde er en af klubbens holdkaptajner i Royal
Unibrew Holdturnering, hvor seniorerne fik en flot 2.
plads i A-rækken i denne hyggelige dyst på tværs af
landets golfklubber.
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neringen i høj grad et socialt arrangement,
hvor det drejer sig om at mødes med spillere fra andre jyske klubber til en venskabelig
dyst efterfulgt af fælles middag og hyggeligt
samvær. Men konkurrence-genet må også
gerne være der, i hvert fald i den A-række,
som Gittes hold har kæmpet sig op i.
Kaptajnen for klubbens seniorhold i Jysk
fynsk Holdturnering -Royal Unibrew håber, at kunne tiltrække flere spillere. For der
er altid plads til en til – ja faktisk til flere
hold, hvis der er interesse for det. Mollerup
har de seneste år deltaget med hold både
i Jyske Klubbers Holdturnering - Royal
Unibrew (spilledag mandage) og med hold
i Jysk Fynsk Holdturnering for Seniorer og
Veteraner - Royal Unibrew (spilledag fredage).
Viljen til at vinde
Gitte har siden 2004 ledet seniorholdet,
der de sidste tre år har været i A-rækken i
Jysk Fynsk Holdturnering - Royal Unibrew
turneringen. Lige nu med en placering
som nummer 2 i kredsen.
Ofte skal de spille mod spillere med
højere handicap, fordi de konkurrerende
klubber ikke altid kan stille med spillere
med helt så lave handicaps. Og det betyder
selvfølgelig noget i turneringen, hvor man
spiller hul-spil fra scratch i hver række.

”Jeg spiller for at vinde og sætter mig op
til hver match. Det forventer jeg da også at
deltagerne på mit hold gør”, siger seniorholdkaptajnen, og tilføjer hurtigt:
”Det er ikke et krav, at man skal spille
meget eller være i topform hele sæsonen.
Vi mødes jo med hold fra andre klubber,
der har det samme primære formål, at
komme ud og få nogle gode golfoplevelser hos hinanden. Men selvfølgelig er det
da mest spændende, hvis vi også har en
chance for en god placering, så viljen til at
vinde, skal man have.”
Godt sammenhold
Hulspilsformatet kræver, at man ud over
at fokusere på sit eget spil også holder et
vågent øje med modstanderen. Der spilles
om de enkelte huller, og vinderen bruger
færrest slag. Gitte forklarer: ”Ved hulspil
skal man hele tiden vurdere situationen.
Hvis modstanderen er i problemer, skal du
bare spille sikkert. Er du bagefter betaler
det sig at satse, så vinder du måske hullet.”
Deltagerne spiller gratis på andre baner, idet man møder modstanderen både
”hjemme og ude”. Hver match afsluttes
med fælles spisning til rimelige priser. Det
er ikke et krav, at man kan møde op hver
gang. Holdlederen sætter holdet fra gang
til gang.
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Gitte er hele tiden på udkik efter potentielle deltagere til seniorrækken. Det handler om at stille med et solidt hold hver gang, også
selv om alle spillerne ikke har mulighed for at stille op hver gang.
”Mollerup har jo rigtig mange seniorspillere og mon ikke der
er nogen kan afse tiden til de seks matcher om året, man spiller?”

Jysk Fynsk Holdturnering 2009
Seniorer og Veteraner – Royal Unibrew Golf
Matcherne spilles FREDAGE mellem de jyske og fynske golfklubber efter følgende
retningslinier:
Spilleform:
Hulspil over 18 huller, 6 spillere (2 damer og 4 herrer) på hvert hold. 1 mixed
foursome + 4 singler (1., 2., og 3 single herrer samt 4. single damer).
Der spilles i rækker inddelt efter alder – jf. Dansk Golf Unions inddeling for seniorer
og veteraner i flg. rækker:
A-række Seniorer
A-række Veteraner
B-række Seniorer
B-række Veteraner
C-række Seniorer
C-række Veteraner
I samtlige rækker og grupper spilles både hjemme- og udekamp mod hver klub.
Matcherne spilles uden match- og greenfee. Matcherne spilles som scratchmatcher
indenfor hver række. På hvert hold skal der være en holdkaptajn, som meddeler
holdets opstilling til modstanderne inden matchen, og navnene opføres på
holdkortene. Holdkaptajnen kan frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed
foursome, hvorimod de 3 herre-singler skal opstilles i handicaporden.
Herrerne spiller fra gul tee – damerne fra rød tee.
Ingen spiller må deltage på mere end 1 hold i hver spillerunde. (Der er således 6
spillerunder i de indledende runder). Nedrykning af en spiller fra et hold, der er
oversidder i en spillerunde, må ikke foretages. Op – og nedrykning er tilladt, når
forannævnte betingelser og begrænsninger er overholdt.
Matcherne i kredsene afvikles i 2009 i uge: 17 – 18 – 20 – 24 – 25 og 26.
Mollerups deltagelse
Mollerup Golf Club har de seneste år haft hold tilmeldt i Jyske Klubbers Samarbejde
- Royal Unibrew i B-rækken og C-rækken.
Holdkaptajner i 2009 for B-rækken: Eva Løsmar og
Holdkaptajn i 2009 for C-rækken: Niels Christian Borg Lauritsen.
I Jysk Fynsk Holdturnering - Seniorer og Veteraner - Royal Unibrew Golf har klubben
haft hold med i A-rækken Seniorer og B-rækken Veteraner.
Holdkaptajn i 2009 for seniorer: Gitte Bonde og
Holdkaptajn i 2009 for veteraner:
Ulla Bunde Pedersen (har overtaget efter
Erling Jespersen).

M OL L ERU P G O L F C L U B

Jyske Klubbers Samarbejde 2009
UDDRAG AF BETINGELSER FOR HOLDTURNERINGEN ROYAL
UNIBREW GOLF
FOR VOKSNE (DAMER & HERRER)
Matcherne spilles MANDAGE mellem de jyske golfklubber efter følgende
retningslinier:
Spilleform
Hulspil over 18 huller, 6 spillere (2 damer og 4 herrer) på hvert hold. 1 mixed
foursome + 4 singler (1., 2., og 3 single herrer samt 4. single damer).
Rækkeinddeling:
A-rækken: Laveste handicap: herre 4,5 - dame 6,0
B-rækken: Laveste handicap: herre 10,5 - dame 13,0
C-rækken: Laveste handicap: herre 16,5 - dame 20,0
D-rækken: Laveste handicap: herre 22,5 - dame 27,0
Bemærk:
• Spillernes handicap benyttes ved denne inddeling. BEMÆRK at
laveste handicap for rækkeinddelingerne er ændret.
• Desuden skal spilleren være fuldgyldigt medlem af klubben;
såfremt man er medlem af flere klubber, kan man i årets turnering
kun repræsentere 1 klub.
Hver klub må som maksimum tilmelde et hold i hver række. Spillerne skal være
fyldt 21 år inden 1. januar 2009.
I samtlige rækker og grupper spilles både hjemme- og udekamp mod hver klub.
Matcherne spilles uden match- og greenfee. Matcherne spilles som scratchmatcher
indenfor hver række. På hvert hold skal der være en holdkaptajn, som meddeler
holdets opstilling til modstanderne inden matchen, og navnene opføres på
holdkortene. Holdkaptajnen kan frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed
foursome, hvorimod de 3 herre-singler skal opstilles i handicaporden.
Herrerne spiller fra gul tee – damerne fra rød tee.
Ingen spiller må deltage på mere end 1 hold i hver spillerunde. (Der er således 6
spillerunder i de indledende runder). Nedrykning af en spiller fra et hold, der er
oversidder i en spillerunde, må ikke foretages. Op – og nedrykning er tilladt, når
forannævnte betingelser og begrænsninger er overholdt.
Matcherne skal så vidt muligt afvikles på de fastsatte datoer. Matcherne starter
senest kl. 17.15 på spilledagen.
Alle gruppematcher skal være afviklet inden den 1. juli 2009.
Forventede spilledatoer i 2009:
Indledende runder: mandagene 11., 18. og 25. maj samt 8., 15. og
22.juni
Puljevinderrunder: mandagene 3., 10., 17. 0g 24. august
Jysk/Fynsk finale:søndag d. 13. september
i Lemvig Golf Club.

17

På golfbanen ringer man til en professionel golftræner for at få et
godt råd. I erhvervslivet kontakter man BDO ScanRevision, når man
ikke bare har brug for højt kvalificeret revision, men også ønsker specialiseret faglig rådgivning og indlevende, professionel sparring.
Læs mere på www.bdo.dk

Århus
Åboulevarden 11-13
8000 Århus C
Tlf. 89 30 78 00
Fax 89 30 78 01
aarhus@bdo.dk

Nørregade 26 · 8000 Århus C · Tlf. 33 52 52 42 · www.forbank.dk
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T I RSDAG SP I GE R N E

Afslutningsmatch hos tirsdagspigerne
Tirsdag den 30. september havde tirsdagspigerne afslutningsmatch med 36
deltagere i et dejligt efterårsvejr - dog
med en enkelt byge. Vi spillede Texas
Scramble for at slutte sæsonen af med
lidt sjovt holdspil, og der var gode sponsorpræmier til alle spillerne.
Vi har i løbet af sæsonen været 25-35
spillende piger hver tirsdag, hvilket må
siges at være fint – men vi ser selvfølgelig
gerne flere nye spillere om tirsdagen. Vi
har i løbet af året spillet matcher mod
Kalø, Hammel og Ådalen og desuden
deltaget i Kræftens Bekæmpelses match
(Pink Cup). Desuden har vi haft flere
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gode sponsorer: Krukkerne, Plantorama
og Nyt Syn Briller/Jessen Briller, Cinemaxx, Risskov Isenkram, Super Best
samt flere mindre sponsorer.
Der var desuden præmieoverrækkelse
for hele sæsonen. Bettina Beran tog 1.
pladsen med 93 point, 2. pladsen delte
Rie Kaae og Pia Søby med hver 82 point
og 4. pladsen gik til Anna Vestergaard
med 75 point. Der var desuden som foregående år præmier til alle deltagerne til
afslutningsmatchen.
Der blev også afholdt ordinær generalforsamling. Forsamlingen godkendte
klubbens reviderede regnskab og vedtog

bestyrelsens forslag om ikke at betale
kontingent, men til gengæld at forhøje
match-fee fra 25 kr. til 30 kr. Der var ikke
yderligere indkomne forslag.
Ved valget til bestyrelsen blev Pia Søby
genvalgt og som nyt medlem blev Karen
Christensen indvalgt. Bestyrelsen er herefter konstitueret, som følger: Pia Søby
(formand), Tina Melholt (næstformand),
Rie Kaae (kasserer). Bestyrelsen består
desuden af Tove Jørgensen, Iben Hjort
Rasmussen og Karen Christensen samt
Betina Beran og Merete Renbech som
suppleanter.
Pia Søby
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”GOLFGLAS”
VED KØB AF NYE BRILLER FÅR DU
ET SÆT GRATIS ENKELTSTYRKEGLAS
TIL DINE GOLFBRILLER

Skift til Handelsbanken
Jeg hedder Esben og er direktør i Handelsbanken i Århus. Her
kan vi rigtig godt lide kunder, faktisk så godt, at alle kunder - både
nuværende og nye - altid er velkomne hos os på Åboulevarden.
Vi stiller gerne op, når og hvor det passer dig bedst. Selvfølgelig
også tidligere eller senere end det, der skiltes med på døren.
Hjemme hos dig, på din arbejdsplads eller hos os i banken. På
hverdage eller i weekenden. Du kan også tage fat i mig, når vi ses
i klubben eller kontakte mig på mail: eskj01@handelsbanken.dk
eller telefon 4057 9796.
Vi støtter selvfølgelig Mollerup Golf Club.
Velkommen i Handelsbanken.

JESSEN BRILLER · SKT CLEMENS STRÆDE 9
8000 ÅRHUS C · TLF. 86 12 09 33
WWW.JESSENBRILLER.DK
JESSEN BELLEVUE · NDR. STRANDVEJ 53
8240 RISSKOV· TLF. 86 17 33 55
WWW.JESSENBELLEVUE.DK

Åboulevarden 11-13 / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
www.handelsbanken.dk/aarhus
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SENI ORK L U B B E N

Ingen afslutning for seniorerne – vi spiller hele året!
Af Niels Eilif Hansen, Seniorklubben
Seniorklubben har ikke nogen almindelig
afslutningsmatch som de øvrige ”klubber
i klubben”. Seniorerne spiller nemlig golf
hver tirsdag hele året rundt, altså også i
vinterperioden. Men i ugen før tilbagevenden fra sommertid til normaltid afrundede Seniorklubben sommersæsonen
med match, hyggelig frokost og ordinær
generalforsamling.
Og seniorerne kunne se tilbage på en

god sæson. Omkring 140 seniorspillere
har deltaget i en eller flere matcher siden
nytår, og der er fra årsskiftet til generalforsamlingen afviklet 34 matcher foruden
match med deltagelse af juniorspillerne,
6 venskabsmatcher og udflugtsmatcher
til Odder, Lübeck-egnen og Lübker Golf
Resort. I disse 34 matcher har der været
1.827 deltagere eller næsten 54 i gennemsnit.
Med Hugo Jespersen som myndig og
hyggelig dirigent fik generalforsamlingen

et fint forløb. Formandens korte beretning og kasserer Erik Bendixens redegørelse for økonomien blev taget til efterretning. Matchfee blev hævet fra 15 til 20
kroner, og de fremmødte var så tilfredse
med bestyrelsen, at den blev genvalgt for
det kommende år. – Og det kommende
år vil også byde på match hver tirsdag,
venskabsmatcher og udflugter. Seniorerne fortsætter med golfspil og hyggeligt
samvær i næste sæson.

Seniorklubbens bestyrelse: Vi spiller hele året!
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A FS L U TN I N G SM ATC H 2008

Fischers afslutningsmatch
Vores traditionsrige afslutningsmatch
blev afholdt den 25. oktober og som
sædvanligt i fantastisk godt vejr. Sponsor
for arrangementet var Fischer Gardiner,
som hermed faktisk fejrede sit 10 års jubilæum som matchsponsor. Efter 18 herlige huller med forplejning fra restauranten blev der afholdt middag med vin ad

libitum, præmieoverrækkelse og efterfølgende fest under temaet ”James Bond”
- derfor deltagernes fine påklædning.
Restauranten, musikken og medlemmerne lagde sig virkelig i selen for at alle
fik en super aften. Det eneste, der manglede var faktisk at der kom en BOND
PIGE op fra vores havebassin.

Jeg håber at endnu flere medlemmer
vil komme med til afslutningsmatch
næste år. Fischer Gardiner som sponsor
betyder garanti for fantastiske præmier,
og med den fremragende stemning vil
der blive alle muligheder for at opleve en
usædvanlig dejlig aften med god mad og
vin samt musik og dans.

Afslutningsmatchens D-række blev vundet af Helle H. Larsen – her flankeret af matchleder Jørgen Winther samt Anders B. Christensen fra sponsoren Fischer Gardiner.
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Stemning fra baren efter afslutningsmatchen...

Resultaterne blev således:
A-rækken:

B-Rækken:

Søren Mohn .....................................35 point
Jørgen Winther .................................35 point
Peter Winther ...................................32 point
Anton Sønniksen ..............................35 point
Hans Jørgen Poulsen ........................34 point
Bjarne Svensson ...............................30 point

Dine fremtidsplaner er
vores hjertebarn
For år tilbage gjorde vi op med krejleriet og indførte
faste og gennemsigtige priser, som er helt til din fordel. Fordelsprogrammet giver dig automatisk de

C-rækken:

Rasmus Severinsen ...........................34 point
Birgit Vester .....................................32 point
Keld Kjærgaard ................................32 point

D+E-rækken: Helle Laursen ...................................29 point
Jane Kjær ..........................................28 point

bedste priser og vilkår – uden at du skal forhandle
om dem.
Kom ind til os og få et bud på, hvordan du kan
realisere dine fremtidsplaner, eller læs mere på vores
hjemmeside.

Gør det muligt

Desuden blev der uddelt et utal af ”klappepræmier” samt ”tættest på pinden” præmier på alle huller.
Jørgen Vinther

M OL L ERU P G O L F C L U B

Århus Afdeling
Skt. Clemens Torv 2-6
nordea.dk
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Junior Golfafslutningsmatch 2008
Af Hans Christian Bech Thøgersen, Juniorudvalget
Vi har haft en rigtig god sæson med mange nye juniorer - 22 i alt, en række meget
flotte individuelle og hold-placeringer i
bl.a. DGU-holdturnering, Distriktsturneringen, Kredsholdsturneringen samt
flotte præstationer på vores 3. divisionshold.

Juniorerne afsluttede sæsonen den 5.
oktober med den traditionsrige Juniorafslutningsmatch. Som i de tidligere år blev
matchen, præmierne og den efterfølgende frokost sponsoreret af Advokatfirma
Flink, Halling-Overgaard & Partnere.
I modsætning til de tidligere år blev
matchen afviklet i et noget regnfuldt og
blæsende vejr. Trods de meget svære forhold blev der virkelig gået til den med

højt humør, og efter omstændighederne
blev der budt på god golf.
Der var dog ingen tvivl om, at alle deltagerne syntes, at det var rart at komme
ind og varme sig og blive tørre, alt imens
der blev spist og overrakt præmier til de
tre i hver af de to rækker, der havde klaret sig bedst.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke juniorafdelingens sponsorer, ju-

Bagerst fra venstre: Jens Dynesen – Advokatfirma Flink, Halling-Overgaard & Partnere, Hans Christian Bech Thøgersen, Jørgen Trads
Nederst fra venstre: Jacob Samuelsen, Casper Bach, Julie Andersen, Beate Nuppenau, Andreas Agerbæk og Lukas Weiss.
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niorudvalgets medlemmer og alle juniorer for deres indsats
både under træning og matcher og for deres sprudlende humør,
som smitter af på alle. Jeg vil også gerne takke Seniorklubben
for, som noget helt nyt, at arrangere en Juniorer/Seniormatch.
Vi håber, at denne succes bliver gentaget i den kommende sæson.

IKON FLEET MANAGEMENT

VED AT OUTSOURCE
HAR JERES KONKURRENT
MÅSKE ALLEREDE

SPARET 30%

Hånden på hjertet – kender I jeres
præcise omkostninger til print og kopi?
Hvis ikke, så kan vi afsløre, at det sikkert ikke er småpenge.
Og hvis I gør, ville det så ikke være relevant at spare op til
30% på området? Penge, der går direkte på bundlinien...
Ifølge konsulentvirksomheden Gartner Group, kan en
virksomhed spare op til 30% af de samlede omkostninger
til print/kopi og tryk ved en aktiv ﬂådestyring. F.eks. ved
outsourcing.

Rart at komme ind i varmen og få noget godt at spise og drikke. Det var jo
noget vådt og blæsende derude.

M OL L ERU P G O L F C L U B

Med en Fleet Management aftale hos IKON Ofﬁce Solutions
A/S, får I en gennemskuelig aftale. I har kun én leverandør,
og kun ét sted at ringe hen. Det er ikke alene lettere for
jeres virksomhed, med stor sandsynlighed også væsentligt
billigere.
IKON Ofﬁce Solutions er verdens førende, når det gælder
effektiv og rentabel drift af virksomhedens printﬂåder.
Præcis hvor store besparelser I kan opnå er naturligvis
individuelt. Men hvis en besparelse på 10-30% lyder
interessant, så kontakt IKON Fleet Management på telefon
70 10 67 68.
Eller send en mail til Fleet@dk.ikon.com
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Girls Only i silende regn og super humør
Af Lea Nuppenau, Juniorudvalget
10 af Mollerups seje golfpiger i alderen
10 til 16 år tog søndag 26. oktober om
formiddagen til Ikast for at deltage i Girls
Only – et arrangement, som DGU står
for. Formålet er at regionens piger lærer
hinanden at kende, knytter bekendtskaber på tværs af klubberne og hører om,
hvordan det er at spille pigegolf i andre
klubber. Mollerups pigeafdeling hører til
blandt de største i regionen, og pigerne

udgjorde da også halvdelen af deltagerne. Juniorudvalget havde besluttet at tilbyde alle juniorpigerne at sponsere turen
og 4 forældre meldte sig som transportdyr. Tusind tak for det.
Det lovede ellers ikke godt fra morgenstunden. Efter en nat med silende
regn troede alle fuldt og fast på, at det
nok skulle blive bedre i løbet af dagen,
men en forudsigelse om, at solen skulle
komme til at skinne blev dog modtaget med hån. Det regnede da også hele

vejen til Ikast, og da vi kom frem viste
det sig, at 18-hullers banen – og dameomklædningsrummet - stod under vand.
Men heldigvis skulle vi spille deres super
9-hullers bane, som nok var våd, men
dog fremkommelig.
Alle pigerne blev inddelt i hold – der
skulle spilles Texas Scramble (På hvert
hul driver alle, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Her dropper de 3
andre deres bolde og alle slår deres andet
slag herfra og så fremdeles for de næste

Sofie, Rikke og Beate.

Vinderne af den samlede konkurrence – Louise og Juliane fra
Mollerup (nr. 2 og 3) sammen med to piger fra andre klubber.
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G I R L S ON LY
slag). Det syntes pigerne var rigtigt sjovt,
og det kom der også nogle meget flotte
score ud af.
Heldigvis holdt regnen op i løbet af
eftermiddagen. Bedste hold blev et rent
Mollerup hold, der gik 2 under par. Men
det var ikke nok til at vinde den samlede turnering, som også indeholdt en
lille prøve, der var en blanding mellem
golfregler og almindelige spørgsmål om
golf. Den samlede dyst blev vundet af et
blandet hold med de to Mollerup piger
Louise og Juliane. Godt gået. Og til alles
store forundring endte det med at solen
tittede frem under præmieoverrækkelsen!
Det kan betale sig at være optimist.
Som afslutning på dagen spiste pigerne
en rigtig god og fortjent omgang fælles
aftensmad i klubhuset og kl. 18 kunne vi
vende bilerne hjemad. Det havde været
en god tur, hvor Mollerups piger fik en
chance for at hygge sig sammen og også
lære nogle af de andre klubbers piger i
distrikt 2 at kende.
Rigtig god vinterpause til alle Mollerups friske juniorpiger – og husk så, at
man sagtens kan spille god golf selv om
det regner og er koldt ☺.

▲ Benedikte, to andre fra klubben og Amalie.

En pige fra anden klub
samt Julie, Ditte og Maria.
M OL L ERU P G O L F C L U B
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LYSTRUP FARVEHANDEL & SPRØJTELAKERING
Stenhøj 4 · 8520 Lystrup
30 P-pladser lige ved døren
Åbningstider:
Mandag-Fredag: 10-17
Lørdag: 10-13

M Ø G ELG Å RD S V EJ

Tlf. 86 24 46 16 · 281 281 80
STENHØJ

Q8
SØNDERSKOVVEJ

www.lystrupfarvehandel.dk

20% rabat

til medlemm
er af Moller
up Golf Clu
b!
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RASMUS K L UMP M AT CH

Rasmus Klump Match 2008
Af Rie Kaae
Hvor heldig kan man være? Mandag den
4. august var en af sommerens værste
regnvejrsdage. Havde det været dagen
efter, havde det set sort ud for årets Rasmus Klump Match, der blev afholdt 5.
august.

118 glade Mollerupspillere havde tilmeldt sig og gik ud på banen kl.16.30.
Ikke i solskinsvejr, men dog en tør, lun
sommeraften.
En stor tak til restaurantens Søren for
kolde Røde Tuborg på banen. Et godt
initiativ.
Alle nåede lige ind til aftensmaden,

Marlenes Vikinggryde med kartoffelmos,
og den efterfølgende præmieoverrækkelse.
Hans Enemark vandt herrerækken og
Hanne Lauritzen damerækken.
Herrerne vandt den samlede match
og kan derfor tage æren for at Rasmus
Klumps hue skiftede farve fra rød til blå.

SuperBest v. Søren Schjødt
Tornebakken 1 – 8240 Risskov
www.superbest-risskov.dk

– kun et langt drive fra Mollerup Golf Club

✂ KLIP UD

TILMELDING TIL GOLFBOX
Husk at indberette din e-mail adresse til GolfBox. Du kan gøre det fra din PC, eller du kan udfylde efterfølgende linjer og lægge dem i boxen til scorekort. Så klarer sekretariatet resten.
Medlemsnr.: ______________________________________________________________________________
Navn: ___________________________________________________________________________________
E-mail adresse: ___________________________________________________________________________

✂ KLIP UD
M OL L ERU P G O L F C L U B
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
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Malerfirma Ernst Hansen A/S

LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar

Fionia Bank

AKTIV tryk i/s

MarkOn A/S

Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S

Anlægsgartner H. Hoffmann A/S

MN Music

Laser Time

Nybolig Erhverv Århus

Lystrup Farvehandel & Sprøjtelakering

Topdanmark

OK Biotech

Skandinavian Booking management event

Radio 100 FM

Katro Finans

Hanne Fredensborg Regnskab

Four Leaf Technologies A/S

STARK Aarhus Mørtel-Compagni

UNI-TRYK

M2 Fritid A/S

Titleist

Carlsberg

BilligVVS.dk

OK Benzin & Olie

PL Vinimport

e.s.t Grafisk Design og Produktion

Forstædernes Bank

Flink Halling-Overgaard & Partnere

Ringkjøbing Bank

CONTIGO PRINT GROUP A/S

Nuppenau/partners
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Danske Bank

Cinemaxx

Handelsbanken

EDC Mæglerne AROS

Tandlæge Jan Pape

Elcon Gruppen A/S

Nordea

Flexiket

Franck & Tobiesen

Gaarde Erhverv

BDO ScanRevision

Home a/s

Jessen Briller

Ikon Office Solution A/S

IKON Office Solutions A/S

KAIKA MUSIC

SuperBest Risskov

PW Stål

Øjenlæge Vibeke B. Thøgersen

Restaurant The 19 th Hole

Advokatfirmaet

Royal Scandinavian Casino

Abel & Skovgaard-Larsen

SHARKS golf

Alm. Brand

Sparekassen Østjylland

BICHEL VINE

Sven Aaen

Brdr. Sejr

Vestas Control System

Børge Mouritsen

Århus Lokalbank

M OL L ERU P G O L F C L U B
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Skal der Festes?
Festen kan holdes i vores selskabslokaler, med udsigt over golfbanen. Vi er
naturligvis behjælpelige med planlægningen af menuen og hvad alt dertil hører.
Skal festen holdes hjemme eller andet
steds, har vi det bedste koncept med mad
ud af huset, valg af vin m.m. Mangler I
service har vi selvfølgelig også det - en
rigtig totalløsning.
Bare spørg i The19thHole,så finder vi den
helt rigtige løsning til netop dit arrangement
Er det ikke bare nemt?
Hilsen
Marlene & Søren
RING 89 44 94 99
..og vi er klar

