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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
Kim Haugaard, kiha@stiften.dk, tlf. 8621 3680
Charlie Herbst, ch@mollerupgolfclub.dk, tlf. 8944 9492
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 læserindlæg.
Vi forbeholder os dog ret til at forkorte og redigere
i det redaktionelle stof.
Redaktionelt stof som f.eks. læserindlæg, referater af
turneringer og andre artikler sendes til:
info@mollerupgolfclub.dk
Annoncepriser (pr. indrykning)
1/1 side ............................................................kr. 1.000
1/2 side ............................................................kr. 600
1/4 side ............................................................kr. 375
1/8 side ............................................................kr. 225
Farvetillæg (kun for 1/1 side)............................kr. 500
Bestil indrykning i 3 numre og få 15% rabat
Annoncer sendes til Mollerup Golf Clubs sekretariat:
info@mollerupgolfclub.dk
Deadline for næste nummer er: 1. august 2008
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Med venlig hilsen
Vi planlægger at udsende Molligan tre gange om året, hvis vi kan få
økonomien til at hænge sammen, blandt andet ved at finde en portosponsor. Det kan betyde, at Molligan næste gang sendes i en kuvert
med sponsors logo, forsynet med en adresselabel med Mollerup Golf
Clubs logo og eventuelt med en lille reklametryksag fra sponsor i kuverten sammen med Molligan.
Redaktionsudvalget
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Ny bestyrelsessammensætning

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

Næstformand
Jørgen Winther (klubhusudvalg)
Tlf. 8622 6977
jowin@fourleaf.dk

MO

Kasserer
Torben Thomasen
Tlf. 8617 3410
thomasen@post10.tele.dk

LL

Marianne Maegaard
Tlf. 8624 4015
(Turnerings-/Begynder- og
HCP-udvalget)
m.maegaard@mail.dk

Bjarne Svensson
Tlf. 8617 7603
(Eliteudvalget)
strange-svensson@os.dk

Hans Chr. Bech Thøgersen
Tlf. 8617 8917
(Juniorudvalget)
hcbt@mail.dk

G
ERUP

Niels Eilif Hansen
Tlf. 8621 1559
(Informations- og Trivselsudvalget)
niels-eilif@sol.dk
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Bestyrelses- og udvalgsformænd:

Henrik Vinther
Tlf. 8617 3511
(Baneudvalget)
hevje@tdc.dk

OL

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen og dens konstituering
således ud.

M O L L E RUP GOLF C LUB

L ED E R

Efter generalforsamlingen 2008 – og nye tiltag
Generalforsamlingen 2008 blev afholdt den den 13. marts
2008. Der henvises til referatet på hjemmesiden. Tak til de
mange fremmødte for interessen og for medvirken til, at generalforsamlingen blev afviklet i en god og værdig tone. Tak
for den tillid, der trods et utilfredsstillende regnskab , blev
vist bestyrelsen. Vi glæder os til at tage arbejdshandskerne
på i den nye valgperiode.
Desværre opnåede Steen Back ikke genvalg. En stor tak til
Steen for det kæmpearbejde han har udført som formand
for turneringsudvalget gennem årene, vi kommer til at savne
hans indsats og gode humør.
Velkommen til det ny bestyrelsesmedlem Niels Eilif Hansen, jeg ser frem til et godt samarbejde.
Nyt udvalg
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig
med et udvalg for information og trivsel med Niels-Eilif
Hansen som udvalgsformand. Herved imødekommer vi
et længe tiltrængt behov for at forbedre informationen fra
bestyrelsesarbejdet og at sætte fokus på trivslen i Mollerup
Golf Club. Ikke mindst det sidste er af stor betydning for os
alle, da det dybest set er en væsentlig grundbestanddel i golfsporten på klubplan på trods af sportens karakter. Vi glæder
os meget til at se frugten af udvalgets arbejde, du får allerede
en smagsprøve i dette nummer af Molligan.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Hans. Chr.
Thøgersen som formand for Juniorudvalget, Bjarne Svensson som formand for eliteudvalget og Henrik Winther som
formand for Baneudvalget. Velkommen til Hans Christian i
bestyrelsen og en stor og varm tak til Dorte Grau for mange
års kæmpeindsats for klubben som baneudvalgsformand, i
redaktionen for Molligan og meget andet. Dorte fortsætter
som medlem af baneudvalget, som således kan drage nytte
af hendes erfaring og ekspertise på området.
Appel til medlemmerne
Århus kommune har iværksat en storstilet plan for at komme
affaldsproblemet i byen til livs. Lad os tage ideen op og gøre
det samme i klubben. Vi lægger alle mærke til det, når vi besøger en fremmed klub, hvor både klubhusområdet og bane
er som støvsuget for affald. Det kræver så lidt af den enkelte.
Benyt de dertil opstillede affaldssposer og spande – også til
affald som en anden måtte have tabt. Herved tilfredsstiller
du din egen samvittighed og glæder i høj grad andre.
Medlemmerne ønskes en rigtig glad sæson i velholdte omgivelser.
Jørgen Østergaard Nielsen

Ændringer i bestyrelse og udvalg
Dorte Grau har på grund af voldsomt arbejdspres ønsket at
trække sig fra bestyrelsesarbejdet med omgående virkning.
Bestyrelsen har naturligvis fuld forståelse for at Dorte har
valgt at prioritere sit nye drømmejob, som et vigtigt skridt i
hendes karriere på arbejdsmarkedet.. Som følge heraf indtræder 1. suppleant Hans Chr. Thøgersen i bestyrelsen.
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Opstart til en ny sæson
Herre-elitetruppen
Med en ny sæson lige for døren er det altid med lidt sommerfugle i maven før den første udtagelse af holdene skal finde sted.
Mange af vore spillere har trænet hele vinteren og nogle er
blevet næsten professionel i deres levemåde i forhold til deres
sport. Enkelte vil prøve at spille golf på fuld tid og har lagt
skolebøgerne på hylderne et stykke tid. Skader ved et par at de
rutinerede spillere gør, at gennemsnitsalderen på de forskellige
hold er lavere i år set i forhold til tidligere. Men holdene vil gøre
deres bedste for at kunne indfri forventningerne fra start.
Elitetruppen har startet træningen først i april måned og har
sidst i april været på træningsophold i Nordtyskland, hvor formen og spillet blev pudset godt af. Efter elitekvalifikationen har
det været trænerne og holdkaptajnerne, der skulle udtage spillerne til de 3 hold.
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Sammensætningen viste sig at være en fornuftig blanding af
rutine og ungdom, hvor vi på 1. divisionsholdet gav debut til
Mikkel Markfoged. Mikkel var sat sammen med Søren Rolner i
foursome og både lørdag og søndag vandt de deres matcher sikkert. At Mikkel samtidig gik ind og spillede to singler og vandt
dem begge, viser at han er parat til de store udfordringer inden
for golfen – en super debut for Mikkel. At resten af holdet også
slog til var selvfølgelig dejligt, men at flere af spillerne skulle helt
til hul 18 for at afgøre matcherne, var ikke nødvendigt og alt for
spændende – Rasmus Møller var begge dage ned ad 18. for at
bringe sejre hjem og efter nervøse teeslag var nerverne uden på
tøjet helt ned til det sidste put. Det lykkedes dog for Rasmus,
og han og hans far, som gik caddy, var meget lettet – som de
fleste af tilskuerne selvfølgelig også var det. Et godt comeback
til Rasmus, som ikke var på holdet i sidste sæson.
Samlede sejre til 1. divisionsholdet på 11 -7 over Blokhus og
15 -3 over Hjørring og et samtidigt overraskende nederlag til
rækkens favorithold Skive til Blokhus, gør at Mollerup er på 1.
pladsen efter de to første runder.
Andet holdet var sammensat af mange unge spillere med
Christian Rudbeck som det rutinerede indslag. Efter lidt knas
med foursome om lørdagen blev der byttet lidt rundt og i søn-
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dagens foursome var der ingen slinger i valsen. Flot debut til
juniorspilleren Andreas Thøgersen, som vandt både lørdag
og søndag. Samlede sejre til 3. divisionsholdet på 9 – 5 over
Horsens og 11 – 3 over Juelsminde gav den perfekte debut som
holdleder for Fin Pugholm.
Sidste hold som var i aktion var vores 4. divisionshold, som
i de bagerste singler var besat med unge spillere og rutinerede
spiller i førstesinglen og i foursome. Holdet var overbevisende
og to sejre på 10- 4 over henholdsvis Horsens og Ikast, har bragt
holdet på rette kurs allerede fra starten. Flot debut til Steffen
Ulrichsen, som vandt begge sine singler og sejre til Oliver Weiss
viser, at ungdommen bidrager fint til holdets samlede sejre.
Fusionsholdet Golf Team Aarhus
Fusionsholdet, som består af damespillere fra Aarhus Golf
Club, Aarhus Aadal golf Club og Mollerup Golf Club har også

fået en forrygende start. Med hjemmebane på Aarhus Aadals
bane lagde holdet ud med en stensikker 9-0 sejr over Hjørring
og dagen efter blev dette fulgt op med endnu en 9-0 sejr, denne
gang på udebane over Blokhus. Et godt rygstød for holdet fremover, som umiddelbart har Fredericia, som den værste konkurrent til topplaceringen i 2. division – det bliver spændende at
følge holdet fremover.
Danmarksserie damer
Mollerup Golf Club har selv tilmeldt et damehold i danmarksserien, hvor vores unge piger får mulighed for at prøve kræfter
med andre pige/dame spillere i hulspilsformatet. Første kamp
var på hjemmebane lørdag og vore 3 singler klarede sig så godt
at holdet samlet kunne vinde 6-3. Dagen efter var holdte i Viborg, men her blev det til et knebent nederlag.

Nye sponsorer
for Elitetruppen
Elitetruppen har fået ny tøjsponsor for sæsonen 2008.
Elitetruppen spiller i år i FootJoy-outerwear – se mere om
Footjoy produkter på: www.footjoy.com
På tøjet vil to af Erhvervsklubbens medlemmers logo kunne
ses, idet Aarhus Lokalbank og Brdr. Sejr har valgt at lave en
udvidet aftale med Erhvervsklubben.
På boldene, som elitespillerne bruger i turneringer, er der
også kommet ny sponsor, i det Radio 100 FM har overtaget
Jysk Sanitetcenters aftale.
Vi vil gerne sige tak til Jysk Sanitetcenter ved Gerner Johansen, som har støttet elitetruppen gennem mange år og velkommen til Radio 100 FM ved Claus Andersen, som vi ser frem til
et godt samarbejde med.
Boldene der spilles med er Titleist PROV1 bolde - se mere
om Titleist produkter på: www.titleist.com
M OL L ERU P G O L F C L U B
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Nyt baneudvalg
Af Henrik Vinther
På baneudvalgets møde sidst i april måned kunne vi byde velkommen til to nye medlemmer af udvalget; Pirrko Aarnio Faaborg og John Hartwig. Vi glæder os til samarbejdet med de 2 nye
medlemmer, der har interesse for banen og har meget at byde
på.
Der er foretaget rokade i udvalget således Dorte Grau overgår
til menigt medlem af udvalget og som ny formand udpeges Henrik Vinther.
Udvalget planlægger en visionsdag, hvor vi vil arbejde med oplæg til, hvordan vi kunne tænkes os, at banen skal se ud om 2, 5
og 10 år. Vi er interesseret i en åben dialog og vil se på muligheder i stedet for begrænsninger.
Ulrik og hans stab af greenkeepere kæmper i øjeblikket med
at få banen til at fremstå fra sin bedste side, men staben kæmper
også med nedslidte maskiner, som der bruges meget tid på at
vedligeholde. Vi får brug for nye maskiner og vi er i gang med at
lave registrering af al materiel med henblik på udformning af en
tidsplan for udskiftning af maskinparken.
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Vi har en intention om at få lavet en specificeret kortlægning af
banen, således at beliggenheden af ikke synlige elementer bl.a.
oversigt over vandingsanlæg, dræn og andre ikke synlige anlæg
fremstår tydeligt.
Vi skal have igangsat produktion af en ny baneguide, baseret
på en opdatering af mål på banen incl. længderne af par 3 hullerne.
Endelig undersøges muligheden om at ændre traceen for nogle
af de ledninger, der krydser banen. Her tænkes specielt på de
ledninger, der krydser fra hul 9 over hul 5, 4 og 3. Et arbejde vort
nye medlem John Hartwig vil gå i gang med i samarbejde med
bl.a. Jørn Bræmer-Madsen.
Banegennemgang med Århus kommune
Repræsentanter fra Århus Kommune har været på sit årlige besøg på Mollerup Golf Club. Kommunes og klubbens repræsentanter gennemgik ønsker på kort sigt og talte om visioner på lidt
længere sigt. Et vellykket besøg mundede ud i at Mollerup Golf
Club snarest vil indsende ansøgning om tilladelse til oprensning
af søerne på banen, samt små ændringer af et enkelt vandløb.

M O L L E RUP GOLF C LUB

Endvidere blev der fra Kommunens side givet tilladelse til at
flytte og omplante en del træer på banen. Vi har konstateret, at
mange af vore træer lider af en sygdom: asketørtop, som bevirker at træerne går ud og ikke kan genskabe blade.
Nye markeringer på banen
En delegation bestående af repræsentanter fra regel- og handicapudvalg, en af klubbens dommere, chefgreenkeeperen og baneudvalgsformanden har været på banegennemgang og banemarkeringerne er flere steder på banen blevet justeret.
De mest markante ændringer er:
1) Langs højre side af hul 12 (fra trådhegnet og frem til green)
er grøften mod skoven (retning øst) på det første stykke at betragte
som spilleområde ”through the green”. På det midterste stykke
af strækningen (fra ”knækket” og til frem til den åbne grøft ca.
50 m. før forkant af green er der markeret med hvide pæle langs
østsiden af grøften (out of bounds). Grøften fra ca. 50 m. før forkant af green og frem er markeret som parallel hazard og out of
bounds på østsiden af grøften (ganske som tidligere).
Med reference til de nye golfregler hvor bl.a. regel 27.1: Slag

og afstand; Bold out of bounds; Bold ikke fundet inden fem minutter er blevet ændret så ordlyden ”rimeligt bevis” er erstattet
af ”en kendsgerning eller så godt som sikkert”, har vi fundet det
nødvendigt at foretage ovenstående justering. Den langtslående
golfspiller straffes nu ikke unødigt hårdt, når han slår sin bold fra
teestedet på hul 12 ud over bakken og ned mod træbevoksningen
til højre.
2) Hul 15 - Tillæg til lokalregler i Mollerup Golf Club.
Arealet i den parallelle hazard i venstre side af hul 15, som ligger på venstre side af åen (syd for åen) – defineres som areal med
spilleforbud. Dele af arealet indgår i miljø-følsomt område.
Markeringen af den parallelle hazard langs højre side (nord for)
af vandløbet er uændret. Der kan, således søges efter og spilles til
bolden i hazarden på højre side af (nord for) åen.
Arealet langs venstre side af stien fra hul 15 til hul 16 markeres
med plader for at afgrænse arealet med spilleforbud.
Lokalreglen er indført for, at spillere ikke skal komme i tvivl om
brug af reglerne for hazarder. Hvis en bold har krydset åen på vestre side af hul 15, før broen til hul 16, ligger den i areal med spilleforbud. Spillere kan nu gå frem efter regel 26-1: Vandhazarder.

10 ÅRS JUBILÆUM
Golfbolde
de

Da jeg 1. juli har været pro i Mollerup Golf Club i 10 år,
laver jeg nogle helt specielle tilbud den 1. juli-6. juli 2008.
Kom og gør en god handel i denne uge.

med Mollerup
p logo,
50 stk.
Normalpris 500,-

JUBILÆUMSPRIS

300,-

Udvalgte
Ecco golfsko

÷30%

Udvalgt
Galvin Green
tøj

÷30%

+ masser af andre gode tilbud
På gensyn i Mollerup pro-shop

Tee’s
med Mollerup logo,
10 ps.
Normalpris 150,-

JUBILÆUMSPRIS

70,-

Med venlig hilsen Søren Rolner

M OL L ERU P G O L F C L U B
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Juniorafdelingen
Vintertræningen er slut – green keeperne har forberedt, trimmet og klippet banen – golfsæsonen er i gang og i juniorafdelingen betyder det en masse aktiviteter; træning, erhverve banetilladelse, samvær med kammerater og ikke mindst matcher.
Heldigvis kan vi i juniorafdelingen tilbyde en lang række aktiviteter og matcher.
Fra lokale fredags juniormatcher (og klub søndagsmatcher),
regionale distriktsmatcher og landsdækkende ranglisteturneringer.
Den første distrikts (hold -) match blev afviklet i Kalø, med
rigtig fine individuelle scores og placeringer bl.a.
A rækken 1. Thomas Sørensen, 4 Jacob Hallenberg, 7 Jacob
Ellehauge
B rækken 4. Thomas Warming, 7 Nicklas Jensen
C rækken 5. Søren Randeres, 8 Fredrik Pedersen, 10. Magnus
Scrøder
Resultaterne resulterede i en foreløbig solid 2. plads – så det
tegner lovende for det videre forløb, specielt når vi i efteråret for
hjemmebane fordel.
DGU’s holdturnering (tidligere Thomas Bjørn Cup) med
alders og handicap inddelte hold er godt i gang og det bliver
spændende at se om vi kan følge op på de seneste års gode resultater i denne turnering.
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Vores bedste yndlinge og juniorspillere har deltaget i enkelte
klubarrangeret ranglisteturneringer – og flere ranglisteturneringer følger i løbet af sæsonen. Den første DGU arrangerede
Faxe Kondi ranglisteturnering er afholdt – pigerne i Kaj Lykke
(se særskilt artikel) og drengene i Greve. Hos drengene opnåede
Bo Pugholm en solid placering som T 8.
Ligeledes er vores junior elite spillere rigtig pænt repræsenteret på Mollerup’s divisionshold og det bliver rigtig spændende
at følge de enkelte hold i år.
De allermindste – sandkassegolfere mellem 3 - 9 år – er også
kommet rigtigt fint fra start med 12 – 15 deltagere. Sandkassegolf er forældre drevet og alle børn og børnebørn af medlemmer i Mollerup er meget velkomne – det er meget hyggeligt.
Der er heldigvis en go lang sæson foran os, så afslutningsvis
vil vi fra juniorudvalget bare sige; Spil ordentlig og opfør jeg
ordentlig.
Juniorudvalget / Fin
PS: Juniorudvalgets aktiviteter kræver mange hænder og alle
der har lyst til at give en hånd med er meget velkomne. Det
forudsætter ikke kendskab til golf.

M O L L E RUP GOLF C LUB
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Junior-pigerne kom godt fra start
De fire junior-piger Beate Nuppenau, Jinjira Rasmussen, Julia
Andersen og Louise Jakobsen har fået en flyvende start på sæsonen. De har allerede været ude at spille tre matcher, hvor det
er gået dem rigtigt godt.
I DGU’s Juniorholdturnering (det tidligere Thomas Bjørn
Cup) lagde tre af pigerne ud med at vinde over Silkeborg på
udebane – 1. skridt på vejen mod at generobre det jyske mesterskab fra 2007.

Alle pigerne har også været i Bramming, hvor Julie, Louise
og Beate deltog i Faxe Kondi Tour Piger, mens Jinjira spillede
Royal Tour Damer. Beate og Jinjira klarede cut’et og endte på
henholdsvis en 7. og en 15. plads.
Senest har den stået på Pige Tour i Svendborg, hvor der var
tilmeldt 65 piger fra hele landet. Igen viste pigerne fra Mollerup
storformat. For første gang spillede alle 3 piger i A-rækken og
både Louise og Julie forbedrede deres handikap og endte på
henholdsvis en 13. og en 14. plads. Beate spillede to flotte runder og vandt A-rækken.
I samme weekend spillede Jinjira med i dame eliteturneringen Furesøpokalen og endte på en meget flot 2. plads.
Vi glæder os til at følge pigerne i sommerens mange turneringer.

Golf Team Århus
De tre klubber Aarhus Aadal Golf Club, Aarhus Golf Club
og Mollerup Golf Club har etableret fusionsholdet Golf Team
Århus. Intentionen er at udvikle og styrke damegolf i Århus
området og derigennem præge toppen af dansk damegolf på
holdsiden. Det er klubbernes mål at skabe et miljø, som gør
det attraktivt at spille damegolf på højt niveau i Århus området. Alle tre klubber bidrager økonomisk til fusionsholdet, som
spiller i damernes 2. division på Aadalens licens.
Til holdet er der udtaget spillere fra alle tre klubber og de
har igennem foråret haft flere træningssamlinger primært i
Ådalen, som er hjemmebane i år, men også i Mollerup. De
tre klubbers trænere deltager også i samarbejdet.
Udover fusionsholdet har alle tre klubber også tilmeldt et
danmarksseriehold, så det århusianske islæt i dansk damegolf bliver til at få øje på i år.

M OL L ERU P G O L F C L U B
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Nørregade 26 · 8000 Århus C · Tlf. 33 52 52 42 · www.forbank.dk

Hanne Fredensborg Regnskab

Hent

- til indretning af badeværelse i landsdelens
største udstilling for vægfliser og gulvklinker

inspiration
EGEN IMPORT AF: VILLEROY & BOCH · SPHINX
FLOOR GRES · CEDIR · MAGICA · TAGINA · RAGNO · VÆG- OG GULVFLISER
Mandag-fredag
kl. 8-16.30
Torsdag kl. 8-20
Lørdag kl. 9-13
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Aarhus Mørtel-Compagni
P.O. Pedersens Vej 5 · 8200 Århus N
Tlf. 8740 2000

www.stark.dk/aamc
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Banekontrol/-service
Af Charlie Herbst
Det er af bestyrelsen blevet besluttet, at vi nu skal have en
banekontrol/-service. Vi 4 nye banekontrollanter har besluttet
at det fremover vil blive benævnt som BANESERVICE.
Tanken med denne Baneservice er, at vi vil kontrollerer om
spillere på banen enten er medlemmer af klubben eller greenfeespillere. Jeg har siden sæsonstart foretaget jævnlige kontroller
på banen, og ved disse kontroller tager jeg stadig spillere der
ikke har betalt greenfee. Når det sker, skriver vi til hjemmeklubben med besked om, at vi ikke ønsker at se medlemmet på vores
bane i resten af denne sæson. Det er så op til hjemmeklubben
om der skal ske yderligere restriktioner overfor medlemmet. I
den forbindelse er det dejligt at kunne oplyse, at vi ikke har
modtaget sådanne breve om vores medlemmer.
Tanken med Baneservicen er indtil videre, at vi vil kontrollere som ovenfor nævnt, men på længere sigt vil der blive koblet nogle flere arbejdsopgaver på Baneservicen. Det kan bl.a.
nævnes, at vi i denne sæson nøje følger med i om banen bliver
rigtig udnyttet, specielt i spidsbelastningstiderne lør- og søndag
formiddage.
Bl.a. kan nævnes, at vi allerede har konstateret, at mange
medlemmer ikke benytter sig af den tid de i forvejen har bestilt
via golfbox. Det mindste man i den forbindelse kan forlange
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er, at der foretages en afmelding af tiden, således at andre vil
kunne bestille tiden. Hvis det i fremtiden er noget der forsat
sker, må bestyrelsen jo træffe en beslutning om en eller anden
form for indskrænkning/straf i sådanne tilfælde. Systemet er
sådan opbygget, at vi i golfbox vil kunne lave en spærring af det
enkelte medlems mulighed for tidsbestilling.
Jeg håber ikke medlemmerne vil tage det ilde op, når vi nu
ind i mellem standser dem for at tjekke om halvårsmærket er
blevet påsat.
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Klubber med greenfee rabat
Igen i år er det lykkes Mollerup Golf Club at opnå rabatordninger på greenfeen med nedennævnte klubber:
1/2 greenfee på alle ugens dage er indgået med:
• Grenaa Golfklub
• Ebeltoft Golfklub
• Skive Golfklub
• Norddjurslands Golfklub
• Kalø Golf Klub
• Hammel Golf Klub
• Aarhus Aadal Golf Club
• Aarhus Golf Club
til alle medlemmer med FULDT medlemskab.
Rabatten gælder ikke når der spilles på vinterbane, og kan
ikke kombineres med andre rabatter.
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Ud over ovennævnte ordning er der en ordning med en 50
kr.’s rabat med følgende klubber, ordningen er gældende alle
ugens dage:
• Brande Golfklub
• Dejbjerg Golf Klub
• Give Golfklub
• Hammel Golf Klub
• Harre Vig Golfklub
• Herning Golf Klub
• Himmelbjerg Golf Club
• Holmsland Klit Golf
• Ikast Golf Klub
• Lemvig Golf Klub
• Morsø Golfklub
• Nordvestjysk Golfklub
• Nørhald Golfklub
• Odder Golfklub
• Randers Golfklub
• Struer Golfklub
• Tange Sø Golfklub
• Trehøje Golfklub
• Viborg Golf Klub
• Åskov Golfklub

M O L L E RUP GOLF C LUB

NY T F R A K LU B B E R NE I KLU BBEN

Så er Torsdagsherrerne startet!
Vi har i skrivende stund afviklet 1 generalforsamling, 1 bestyrelsesmøde, 1 gunstart, 1 gennemgående turnering og 1 venskabsmatch – og snart, 1 udflugt, som i år går til Volstrup Golf
Club.
Vi har allerede fået mange nye ansigter i blandt vore medlemmer, og flere end forrige år! Vi er glade for at se så mange nye
medlemmer er interesserede i at spille hos os. Vi har også fået
nye sponsorer, og samlet set kan vi vist melde fremgang på alle
fronter - super!
Vor sæson startede med at formalisere vores klub, således at
Torsdagsherrerne nu er organiseret med bestyrelse, vedtægter
og generalforsamling mv. Hvorvidt fremgangen skyldes dette
kan vi jo kun gætte på, men skal vi ikke vælge at tro på det?
For god ordens skyld bringer vi et billede af bestyrelsen. Fra
venstre er det Dan Bendtsen, Thomas Østergaard (formand),
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Steen Fuhr Hansen (kasserer), Claus Dahl (revisor) og Hans
Trautner (næstformand).
Vi har også fået en ny hjemmeside i år. Hjemmesiden finder du på www.hio-soft.com/t-herre. Der finder du også vores
program, samt øvrig information. Her kan du f.eks. melde dig
til vores nyhedsbrev, som udkommer ca. 1 gang om ugen i sæsonen.
Skulle du have spørgsmål om hint eller hisset, ja så kan du altid kontakte undertegnede eller en af de øvrige fra bestyrelsen. Det er for i øvrigt aldrig for sent at starte hos Torsdagsherrerne,
så du kan nå det endnu!
Med venlig hilsen
Thomas Østergaard
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NY T F R A I N F O R M ATIO NS - O G TR IV S EL SUDVAL G ET

Der er noget galt i...
Af Niels Eilif Hansen
John Mogensens sang fra 1971 dukkede op, da jeg som nyvalgt
bestyrelsesmedlem blev formand for et nyt udvalg med den malende overskrift ”Informations- og trivselsudvalg”. Et udvalg,
som er en naturlig fortsættelse af formand Jørgen Østergaards
beretning til generalforsamlingen.
Jørgen Østergaard sagde blandt andet om trivslen i klubben:
”Trivselsbarometret har det sidste år taget et alvorligt dyk.
Det opfatter jeg som mere skadeligt for klubben end det dårlige
regnskab. Et hul i økonomien er alvorligt nok, men det kan vi
trods alt betale os fra. En klub, hvor omgangstonen er venlig
og respektfuld, hvor man mødes med et smil og et goddag eller
hej, hvor man tager godt imod de nye og mod gæster, hvor man
gerne spiller med andre end lige dem man plejer, hvor man
viser tolerance for øvrige spillere på banen, kan man ikke købe
sig til. Den skal vi selv skabe.”
Jeg hører af og til, at før i tiden var Mollerup Golf Club den
hyggeligste golfklub i Danmark, men sådan er det ikke mere.
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Den opfattelse må vi have gjort noget ved. Vi må finde ud
af, hvad klubbens medlemmer forstår ved trivsel, og hvad der
kendetegner en god klub. Når vi ved det, kan vi gå i gang med
processen at forbedre klubbens indre liv.
Det er oplagt at stille spørgsmålet: hvad er der galt i klubben?
For det skal vi vel vide først, inden vi kan bevæge os frem mod
ønskesituationen.
Men vi må have en opfattelse af ønskesituationen, og det er
derfor også nødvendigt at spørge: hvad er der godt ved Mollerup Golf Club? Hvorfor trives jeg i klubben? Jeg ved, at der er
meget godt at hente i vores golfklub. Jeg nyder at komme her og
spille i selskab med hyggelige mennesker. Jeg nyder omgivelserne, den friske luft, min indædte personlige kamp med den lille
kugle og den gemytlige rivalisering med klubkammeraterne. Jeg
synes på både det fysiske og mentale plan, at det gør mig godt
at komme i Mollerup Golf Club. Det er vel sådan, vi alle bør
føle og tænke.
Ifølge klubbens forretningsplan er det blandt andet udvalgets
opgave, gennem en god og effektiv kommunikation, at skabe
de bedst mulige rammer for et godt klubliv og fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i
klubben.
Jeg tror, at bedre information og mere åbenhed hjælper os
et stykke ad vejen, men der skal mere til. Det må vi fællesskab
finde ud af. Derfor håber jeg, at I har lyst til at bidrage til arbejdet med at styrke og bedre klubbens trivsel. Hold jer ikke
tilbage med gode ideer og refleksioner om, hvad det er for en
klub, I kunne tænke jer.
Jeg kan kontaktes på niels-eilif@sol.dk.
Og når vi nu er ved det her med e-mails: Det gør vores kommunikation i klubben mere effektiv, hvis vi bruger mails. Derfor
vil jeg opfordre til, at man får ajourført sin profil på GolfBox
med indberetning af e-mail adresser.
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TURNERINGSPROGRAM – MOLLERUP GOLF CLUB – 2008
G. = GUNSTART

Dato

Kl.

HCP

Antal

Match & Sponsor

Matchform

Matchleder

Lø 7/6

09.00

ABC
÷ jun.

100

Carlsbergmatch
CARLSBERG

18 h Stableford

Birte L. Nielsen
Kirsten Andersen
Tove Forsberg

Ti 10/6

16.00

ABC

100

Venskabsmatch Hammel

18 h Stableford

Tirsdagsdamerne

To 12/6

16.00

ABC

100

Venskabsmatch
Mol-Skb.-ÅÅ

18 h Stableford

Torsdagsherrerne

Fr 13/6

13.00

80

Erhvervsklubbens match

Lukket match

Erhvervsklubben

Lø 14/6

13.00

ABC
÷jun

100

Nybolig Match
NYBOLIG HINNERUP

18h Stableford

Preben Højfeldt
Birthe Højfeldt
Ernst Hamann

Ma 23/6

17.30

ABCDE

100

Skt. Hans Match

9 h Stableford

Alf Lund
Dorte Grau

To 26/6

08.00

Århus open
Essex - Royal Casino open

Lukket match

Kaupthing Tour

Fr 27/6

08.00

Århus open
Essex - Royal Casino open

Lukket match

Kaupthing Tour

To 3/731/7

16.30

ABCDE

100

Torsdagsherrer/Tirsdagsdamer

Se opslag

Torsdagsherrer/
Tirsdagsdamerne

Ti 5/8

16.30

-

92

Rasmus Klump

18 h Hulspil

Tirsdagsdamerne

Lø 9/8

07.00

-

DGU-match

18 h Fours/Singl

Holdkaptajnerne

Sø 10/8

07.00

-

DGU-match

18 h Fours/Singl

Holdkaptajnerne

Ti 12/8

09.00

ABCDE

100

Seniorklubben/Hammel

18 h Stableford

Seniorklubben

Ti 12/8

16.30

ABC

100

Venskabsmatch/Århus Ådal

18 h Stableford

Tirsdagsdamerne

Lø 16/8

13.00

ABCD
÷ jun.

100

Sørens Match
THE 19th HOLE

Overraskelse!

Preben Højfeldt
Birthe Højfeldt

Lø 30/8

07.00

Klubmesterskaber
DANSKE BANK

Slagspil (alle)
- Aldersbetinget

Henrik Vinther
m.fl
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Dato

Kl.

Sø 31/8

HCP

Match & Sponsor

Matchform

Matchleder

07.00

Klubmesterskaber
DANSKE BANK

Slagspil (alle)
- Aldersbetinget

Henrik Vinther
m.fl

Lø 6/9

07.00

Klubmesterskaber
DANSKE BANK

Slagspil (alle)
Herrer/Damer

Henrik Vinther
m.fl

Sø 7/9

07.00

Klubmesterskaber
DANSKE BANK

Slagspil (alle)
Herrer/Damer

Henrik Vinther
m.fl

Ti 9/9

09.00

ABCDE

100

Seniorklubben/Norddjursland

18 h Stableford

Seniorklubben

Lø 13/9

09.00

DE

100

Begynderne afslutning

18 h Stableford

Begynderudvalget

Sø 14/9

07.00

DGU-match oprykning vest

18 h
Fours/Singl

Holdkaptajnerne

Sø 21/9

09.00

Efterårsmatch
COLOR LINE

18 h Stableford

Hanne Hansen-Berg
Flemming Berg
Eva Løsmar

Lø 27/9

09.00

Sponsor og udvalgsmatch

Overraskelse

Sponsorudvalget

Ti 30/9

16.30

ABC

100

Afslutningsmatch

To 2/10

16.00

ABC

100

Afslutningsmatch

18 h Stableford

Torsdagsherrerne

Lø 4/10

10.00

ABC
÷ jun.

100

Royal Casino Match
HOTEL ROYAL

18 h Stableford

John Madsen
Steen Back

Lø 11/10

09.00

juniorer

40

Afslutningsmatch
Flink, Halling-Overgaard
og partnere

18 h Stableford

Jun. udvalget

Lø
25/10

10.00

ABC
(DE)
÷ jun

120

Afslutningsmatch
FISCHER GARDINER

18 h Stableford

Erik W. Olesen
Jørgen Winther
Steen Back

ABC
÷jun

Antal

100

Tirsdagsdamerne

Ret til ændringer forbeholdes. Når det er muligt skal gunstarter være glidende dvs. at der startes fra hul 1 og bagud
så hul 1 bliver ledigt hurtigst muligt.
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Fælles sag på tværs af generationer
Kammeratskabspokalen 2008 gik til Erling Jespersen, en af
Mollerup Golf Klubs bedst spillende og mest stabile veteraner.
Pokalen fik han efter forslag fra en klubbens dygtigste juniorspillere, Bo Pugholm. ”Fordi Erling er en kanon personlighed,
som jeg beundrer meget og som har været til stor hjælp for
mig”, skrev Bo bl.a. i sin opfordring til bestyrelsen.
Molligan har interviewet de to om blandt andet en sag,
der optager dem begge: At få bragt de to generationer, de
hver især repræsenterer, lidt nærmere på hinanden til fælles
glæde og til gavn for det sociale liv i Mollerup.

Af Eva Bundgaard

Der var nok en del, som blev overraskede,
da formand Jørgen Østergaard ved generalforsamlingen afslørede, at årets kammeratskabspokal gik til et seniorklub medlem
på forslag fra en juniorspiller. For de to aldersgrupper blander sig da vist ikke lige ret
meget med hinanden?
Måske nok oftest. Men sådan burde det ikke være, mener både
Bo Pugholm og Erling Jespersen. De to lærte hinanden at kende en
tidlig morgen, da Erling ville spille en runde golf alene. Han mødte
Bo og dennes far, Finn Pugholm, der ville nå en træningsrunde med
sin søn inden arbejdet kaldte.
Erling: ”Jeg gik med nogle huller, og det var en fin oplevelse at se
Bos ihærdighed”.
Her fik han ideen til at følge og støtte den unge spiller. Bo, har også
har stor opbakning hjemmefra, men der er også jobs og familielivet,
som skal passes. Så det er dejligt med et seniormedlem, der vil bruge
noget af sin tid på at interessere sig for klubbens unge talenter.
Bo: ”Erling har set mig spille ved flere turneringer. Går det skidt,
kan han hjælpe mig med at få selvtilliden tilbage. Og har jeg gjort
det godt, får jeg en masse ros, og det skal man ellers lede længe
efter.
Så da det i efteråret gik op for mig, at Erling aldrig havde fået
kammeratskabspokalen, syntes jeg at det var en klar fejl. Han er en
20

kanon personlighed, som jeg beundrer meget. Og han har været en
stor hjælp for mig”.
Glæde af hinanden
De to er enige om, at det kunne være fint at udvide deres særlige
ordning, så flere juniorer kunne få glæde af klubbens seniorspillere.
Erling: ” Der er ingen opbakning til divisionsspillet i Danmarksserien. Det ville være guld værd, hvis vi kunne få nogen til at komme
med og bakke op – bare ved hjemmekampene. Derfor vil jeg tage
det op i seniorgruppen. Forhåbentlig kan jeg få flere gjort interesseret”.
Bo: ”Hvis man tager ud og ser eliten spille en gang imellem, får
man i hvert fald en lidt anderledes oplevelse på banen. Se noget rigtig god golf. Bare at se vores egen Søren Rolner er helt fantastisk”.
Jeg ved godt, at der er nogen, der synes at Mollerup først og fremmest skal være for motionsspillere. Og selvfølgelig skal eliten ikke
fylde det hele og have særstatus. Men at vi slet ikke skulle have en
elite – det kan jeg ikke forestille mig.
Jeg mener, at vi skal have plads til det hele i klubben. Både eliten
og hyggespillere og også spillere i alle aldre. Og synes jeg også godt,
at man kunne gå efter en udvikling i bestyrelsen, sådan at flere aldre
var repræsenteret dér. Juniorerne skal nok ikke have en plads, men
det var i hvert fald fint dengang vi havde Peter Bendixen med som
en af de unge spillere”.
Golf kan hidse temperamenterne
Vejen frem er at man lærere hinanden bedre at kende, mener de
begge. Også fordi det kunne betyde noget for det sociale liv i klubben, som nogle mener ikke er helt, hvad det har været.
Bo: ”Jeg synes, at der mangler noget, som kunne bringe de forskellige klubber i klubben mere sammen. Man er jo mere kritisk
over for hinanden, når man ikke kender hinanden så godt. Der kan
blive skabt et problem, som egentlig ikke er der. Jeg siger ikke, at der
ikke ind i mellem bliver gjort noget dumt eller forkert og at det kan
være træls. Men enkelte situationer skal jo ikke ødelægge det hele”.
Erling: ”Bo har gjort nu meget for at bedre stemningen mellem
unge og seniorer, siden vi to har lært hinanden at kende. Og der
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er ikke noget der varmer, som når de unge gider hilse på os gamle
med et frisk hej”.
Men man kunne godt have en bedre stemning generelt mellem
de forskellige grupper. Ikke fordi det er så galt, men ind imellem
kan man mærke, at der åbenbart ikke er noget, der kan hidse folk
op som golf ”.
Junior/senior-matcher
Bo: ” Det ville også være godt hvis der var flere, der havde lyst til
at bakke op om de fælles arrangementer og matcherne. Det kunne
også være fint med nogle venskabsmatcher mellem fx juniorerne og
seniorerne, så man kunne lære hinanden bedre at kende”.
Erling: ”Det vil jeg meget gerne være med til at prøve at få i stand.
De skulle nok foregå om tirsdagen, hvor vi alligevel har banen”.
Bo: ”Det kunne også være i sommerferien – fx i forbindelse med
juniorlejren. Så var der måske også andre, som ville melde sig til at
være med.
Måske kunne man også få engageret andre, der ville gøre et frivilligt arbejde med nogle sociale arrangementer. Det kunne fx være
nogle foredrag om golf, hvor man inviterede andre sin egen klub i
klubben”.
Erling: ”Det ville vi sikkert kunne få mange med til”.
Et par råd til de andre
Et råd til den anden generation?
Bo: ”Folk holder sig altid til det, de plejer. Spiller med de fire, de
kender. Men det lærer man jo ikke andre at kende af. Står der en
junior på 1. teested, når man skal ud, så spørg om vedkommende vil
gå med et par huller.
Prøv måske også at være lidt mere imødekomne. Mød folk med
et smil”.
Erling: ”Den kan vendes om, for der findes også juniorer, som ikke
rigtig hilser på andre. Måske fordi de er generte. Det kan meget
vel være. Men når man har prøvet, går det nok nemmere anden
gang”.
Bo: ”Den respekt, man skal have for hinanden i en fælles klub,
burde juniorerne lære som noget af det første – hvordan man optræder over for hinanden. Det håber jeg, at juniorudvalget vil være
med til at tage sig af ”.
Erling: ”Og så skal vi ældre huske, at ros altid er godt. Det vokser
man ved”.
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GOLF-FAKTA OM BO PUGHOLM, 17 ÅR
Medlem af Mollerup Golf Club siden 2001.
Handicap: 2,5.
Medlem af klubbens Junior elite og en af de fire, der spiller
Thomas Bjørn Cup på højeste niveau. Holdet fører i puljen i år
og blev nr. 2 i Jylland-Fyn gruppen sidste år.
Runner up ved Klubmesterskaberne 2007, Junior-rækken.
Hole-in-one i Mollerup i 2004.
Bedste score på hjemmebanen: 67.
Har spillet under banens par tre gange.
Junior-coach (træner og støtter andre juniorer).
Er i Mollerup hver dag undtagen når han er til turnering.
Drømmer lidt om at blive professionel, men ved at der er lang
vej. Tager derfor ét skridt ad gangen.

GOLF-FAKTA OM ERLING JESPERSEN, 72 ÅR
Medlem af Mollerup Golf Club siden 1988.
Handicap: 12,5.
Gift med Sigrid Jespersen, der også spiller i Mollerup.
Begge medlem af klubbens Seniorklub med fast spilledag tirsdag. Erling er desuden med i en anden fast herregruppe,
der spiller hver onsdag.
Gennem flere år deltager i Jysk-fynsk holdturnering.
Vandt landsturneringen Carlsberg Matchen 2006 og
dermed en match-tur til Malaysia for sig selv og Sigrid.
Vandt Klubmesterskab for veteraner i 2004 og 2005
Spiller golf ca. 3 gange om ugen.
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HANDELSBANKEN
www.handelsbanken.dk

LATOUR
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Nyt fra Begynderudvalget 2008
Sæsonen er startet. Vi skal her opfordre at rigtigt mange deltager om onsdagen i 9- hullers turneringen. Vi spiller, som tidligere år, for-9 de fleste onsdage og den sidste onsdag i måneden
spilles bag-9.
Et nyt tiltag er en venskabsturnering for spillere med handicap 37 – 54. Vi har indgået et samarbejde med naboklubberne:
Århus Ådal, Kalø og Hammel om afvikling af en turnering før
sommerferien og en turnering efter sommerferien. I år skal vi til
Århus Ådal i juni og til Kalø i august.
Yderligere information om turneringen findes bl.a. på tavlen
i klubben og vi vil i tilslutning til turneringerne om onsdagen
ligeledes informere yderligere.
I Onsdagsturneringen kan alle spillere – fyldt 18 år melde sig
til. Begyndere som mere rutinerede spillere.
Onsdagsturneringen er et forum hvor vi bl.a. indsluser nye

spillere i klubben. Ved at deltage i onsdagsturnering kan nye
medlemmer blive introduceret i klubben, lære nogle klubbens
medlemmer at kende og få mulighed for at spille på banen i
selskab med mere erfarne spillere.
Onsdagsturneringen er ligeledes et forum for den/de spillere, der har svært ved at få tid til 18-hullers turnering i dame-,
herre- eller seniorregi kan spille med.
Tilmelding til turnering senest dagen før kl. 16.00 og vi mødes foran proshoppen på spilledagen kl. 16.45 (et kvarter før
start). Vi spiller 9 huller med gunstart. Efter turneringsafvikling
mødes vi i klubhuset til samvær, præmieoverrækkelse og snak
om golfreglerne.
På gensyn!
Begynderudvalgsformand
Marianne Maegaard

Professionel golf i Mollerup
Igen i år vil der blive spillet professionel golf på banen i Mollerup Golf Club. Det sker når Kaupthing Tour endnu engang
kommer her forbi.
Essex & Royal Casino indbyder i samarbejde med Mollerup
Golf Club til professionel golf i Aarhus.
Turneringen spilles i dagene 26.-27. juni, hvor 3 amatører
danner hold med 1 professionel, holdets 3 bedste scores på
hvert hul er tællende.
Der spilles Pro-Am holdmatch over 36 huller og sideløbende
spiller de professionelle en individuel turnering om 200.000 kr.
For de professionelle gælder det, at de 7 bedste efter 36 huller spiller en 3 hullers (hul 1 – 17 og 18) shoot-out om en særlig
førstepræmie på 75.000 kr. udsat af ESSEX.
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Det er naturligvis klubbens håb, at rigtig mange af vore medlemmer vil komme ud på banen for at se noget rigtig god golf.
Den afsluttende shoot-out vil blive afviklet fredag over middag.
Matchformatet er en modificeret stableford – også for proerne.
Når en så stor turnering skal afvikles, har klubben brug for
frivillige til at hjælpe til med det praktiske omkring afviklingen.
Alle der er interesseret i at hjælpe til, kan henvende sig i sekretariatet.
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Formalisering af Mollerup Erhvervsklub
Efter ønske fra Mollerup Golf Clubs bestyrelse har Erhvervsklubben i Mollerup efter et par sæsoner uden formel konstituering afholdt stiftende generalforsamling.
På den stiftende generalforsamling blev vedtægterne gennemgået og efter lidt debat om udformningen blev vedtægterne
godkendt.
Efter vedtægtsgodkendelse blev der afholdt valg til Erhvervsklubbens bestyrelse. Følgende personer blev bragt i forsalg til
Bestyrelsen:
• Claus Lauenborg, Aarhus Lokalbank
• Michael Hviid, ICON
• Poul Erik Nielsen, Sparekassen Østjylland
• De ovennævnte blev alle valgt således:
• Claus Lauenborg for 2 år
• Michael Hviid for 2 år
• Poul Erik Nielsen for 1 år
Øvrige personer, som blev valgt til et tillidserhverv i Erhvervsklubben var:
• Hans Trautner, Home, som blev valgt til bestyrelsessuppleant.
• Torben Stigaard, Danske Bank, som blev valgt til revisor
• Sven Aaen, Aaen, A/S, som blev valgt til revisorsuppleant.
Den valgte bestyrelse har mulighed for at bede Mollerup Golf
Club bestyrelse om at udpege op til 2 medlemmer i Erhvervsklubbens bestyrelse. Erhvervsklubbens bestyrelse har derfor
bedt om at Henrik Vinther bliver medlem af Erhvervsklubbens
bestyrelse.
Erhvervsklubben har senere konstitueret sig med følgende
poster:
• Formand: Henrik Vinther
• Næstformand: Claus Lauenborg
• Sekretær: Michael Hviid
• Kasserer Poul Erik Nielsen
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Bestyrelsen vil arbejde på at skabe spændende arrangementer for Erhvervsklubbens medlemmer gennem hele sæsonen og
arbejder i øjeblikket på nye tiltag i form af fællestræning og
alternative matchformer for klubbens medlemmer, som vil blive
præsenteret i løbet af sæsonen.
Erhvervsklubben afvikler på andet år en hulspilsturnering for
Erhvervsklubbens medlemmer.
Sidste års vinder, Claus Lauenborg fra Aarhus Lokalbank
stiller igen op og forventer at komme rigtigt langt. Han kan
dog se 19 andre konkurrenter i hælene på ham for at forsøge
at fravristen pokalen, som er indstiftet af rådgivende ingeniør
AAEN A/S.
Så hvis der opleves to personer på banen i Mollerup, som
går og hygger sig og spiller en drabelig match, kan det sagtens
være et par af Erhvervsklubbens medlemmer, som forsøger at
kvalificere sig til videre deltagelse.
CINEMAXX i Bruuns Galleri har sørget for at alle deltagere
får en præmie men hjem, da CINEMAXX igen i år giver et par
billetter til byens største biograflærreder.
Henrik Vinther
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Handicapsystemet 2008
Den europæiske golfunion – EGA – arbejder med løbende justering af handicapsystemet. Der stræbes efter, at golfspillerens
handicap til stadighed er et retvisende handicap, som udtrykker
spillerens aktuelle spillestyrke.
De væsentlige ændringer vedrørende handicapregulering:
Tællende scores fra ni-hullers runder udvides til nu at omfatte
ni-hullers runder (for-ni eller bag-ni) for spillere fra handicap
18,4 og opefter (og ikke som tidligere 37-54). Der spilles med
½ handicap.
EDS kan ligeledes spilles over ni huller som tællende scorer
(for-ni eller bag-ni).
Det skal præciseres at man IKKE kan få reguleret handicap
på ”udvalgte” 9 huller fra en spillet 18-hullers turnering.
I handicapudvalget og sekretariatet er vi spændte på hvordan
sæsonen spænder af. - Hvem og hvor mange spillere i handicapgruppen 18,5 – 36 vil benytte sig af denne nye mulighed for at
få reguleret sit handicap?
En analyse i marts 2008 afslører, at for ca. 50 % af spillerne
i MGC er seneste handicapregulering foretaget for mere end 2
sæsoner siden. Knap 200 spillere har et handicap, som senest er
reguleret for mere end 5 år siden.
Nu er det jo ikke alle golfere, der finder at et retvisende handicap, er noget de kan bruge til noget. De spiller sjældent eller
aldrig med i turneringer og så er det jo lige meget hvad handicappet er, siger de.
Alt andet lige må det være forbundet med frustrationer - i
større eller mindre grad - at spille golf ud fra et handicap, det
spillemæssigt er svært/umuligt at spille til, vil jeg mene.
Det er i hvert fald frustrerende, at se en spiller stiller op til en
turnering, med et handicap, der ikke er reguleret i meget lang
tid – og hvor den aktuelle spillestyrke er betydeligt bedre end
handicappet udtrykker.
En af klubbens handicapudvalgs mange opgaver er at se nærmere på denne tendens. Der er, i handicapsystemet, mulighed
M OL L ERU P G O L F C L U B

for skønsmæssig regulering af spillerens handicap. Der lægges
fra DGU op til at man i højere grad end tidligere benytter sig
af denne mulighed – for bl.a. at imødegå den i mange medier
omtalte ”fiflen” med handicap.
Sluttelig kan jeg afsløre at der er tanker fremme om at indføre
årlig regulering af handicap, på basis af indleverede scorekort
- også for den almindelige golfer og ikke kun, som det kendes
nu - for elitespillere. Det er ikke så langt væk som vi tror, men
altså ikke aktuelt i denne sæson.
God golfsæson til alle!
Handicap- og Regeludvalget/mm
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Seniorerne på banen hele året
Det har været en god golfvinter for Seniorklubbens medlemmer. Bortset fra en enkelt tirsdag med banelukning og en tirsdag
med voldsomt regnvejr har mellem 32 og 57 medlemmer spillet
hver uge i perioden fra nytår og til åbningsmatchen i april.
I det hele taget er fremmødet stærkt blandt klubbens godt 110
medlemmer. Den 22. april mødte der således 79 medlemmer
op for at deltage i tirsdagsmatchen.
Som klubbens navn antyder, er mange af os oppe i årene.
Det betyder, at ikke alle kan klare en runde på 18 huller. Vi har
derfor indført mulighed for at spille en 9-hullers match. Det ser
ud til, at der er et reelt behov for den mulighed for at være med,
så flere seniorer kan få motion og frisk luft og samtidig deltage i
det sociale samvær i forbindelse med matcherne.
Også i år deltager vi i venskabsmatcher med vore tre venskabsklubber: Hammel Golf Klub, Norddjurs Golfklub og
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Grenå Golfklub. Vi spiller en match på udebane og en match
på hjemmebane med hver klub. Det er matcher, hvor vi bliver
udfordret af at spille på andre baner og samtidig hygger os i
selskab med seniorer fra andre klubber - både på banen og ved
den efterfølgende frokost.
Men tag ikke fejl – kampen om at vinde matcherne er indædt!
Sommerudflugten går til Odder Golfklub fredag den 13. juni,
og fra den 27. til den 30. august arrangerer Seniorklubben en
tur til Lübeck-egnen, hvor der skal spilles to matcher.
Vi ser frem til en sommer med godt vejr, hvor vi kan nyde at
spille på vores velplejede bane og hygge os i hinandens selskab.
Niels Eilif Hansen
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Nyt fra Turneringsudvalget
Turneringsudvalget har fået ny formand. Efter mange år i bestyrelsen blev Steen Back ikke genvalgt ved den årlige generalforsamling. Tak til Steen for mange års arbejde.
Steen har gjort et godt forarbejde vedr. sæsonens turneringsprogram og der er bl.a. blevet ”luget ud” og nye sponsorer er
kommet til.
Vi har som et ekstra tiltag genoplivet hulspilturneringen fra
tidligere år – givet den nye propositioner og håber at rigtigt
mange vil deltage.
På den årlige generalforsamling blev der bl.a. talt om de få tilmeldte til flere af årets turneringer. Herfra skal lyde en stor opfordring til alle om at deltage i lørdags/søndagsturneringerne.
Vi skylder både os selv og hinanden og ikke mindst sponsorerne at så mange som muligt stiller op – hver gang og ikke blot
der, hvor præmierne er store.
Det er en rigtig fin mulighed for at spille sammen med nogle
af dem man måske ikke lige møder i hverdagen end sige kender.
I turneringsudvalget har vi taget kritikken omkring holddannelse til os og vil bestræbe os på at leve op til de forventninger,
som den enkelte spiller måtte have. Helt udelukke at der må
justeres lidt i holdsammensætningen efter fordeling er foretaget
kan og vil vi ikke. Der er flere faktorer at tage hensyn til.
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Jeg skal opfordre til at man henvender sig til udvalgsformanden med spørgsmål og kommentarer.– Det er meget for klubben og trivslen at høre kritik direkte, end det er at ”brokke sig
rundt omkring i krogene”.
Omkring handicapregulering efter spillet turnering er der i
denne sæson nye tiltag. Begrebet ”vejrforholdene” er fjernet i
2008-udgaven af handicap-regulativet og det er nu alene kvaliteten af de indleverede scorer, der afgør om en turnering er
tællende.
Handicapkomiteen skal bestemme at en tællende turnering
ikke skal gælde som tællende score, hvis færre end 10 % af deltagerne har spillet til bufferzonen eller bedre.
Det betyder på jævnt dansk at man ikke nødvendigvis altid
vil blive reguleret i handicap (opad) efter spillet turnering med
score dårligere end bufferzone.
Regulering af handicap (nedad) vil under alle omstændigheder finde sted selvom færre end 10 % har scoret som ovenfor
beskrevet.
God golfsæson til alle – håber at se rigtigt mange til klubbens
turneringer!
Formand for turneringsudvalget
Marianne Maegaard
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Det swinger for Tirsdagspigerne
Så er vi kommet i gang med 2008-sæsonen. Vi startede den 1.
april med 9 huller i dejligt vejr. Vi glæder os til i denne sæson
at se en masse nye damer om tirsdagen. Nye spillere sørger vi
selvfølgelig for at få med ud på et hold hver tirsdag.
I år har vi turneringer mod Kalø, Hammel og Århus Ådal.
De to sidstnævnte turneringer bliver i år spillet på hjemmebane.
Derudover har vi den 17. juni, kl. 16.30 den landsdækkende
Pink Cup (Kræftens Bekæmpelses turnering), hvor vi i år har
valgt at invitere herrerne med. Så vi håber på fuldt hus og en
rigtig hyggelig tirsdag, hvor vi får spillet en masse penge ind
til Pink Cup. Der vil selvfølgelig være en masse sponsorerede
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præmier fra Kræftens Bekæmpelse til pigerne og vinpræmier til
herrerne. Efter turneringen har vi fælles spisning.
Ligeledes i juni, den 13-14. juni, følger vi op på vores succesweekend til Skanderborg sidste år og har lavet en weekend-tur
til Odder i år. Begge turneringer kan der snarest læses om på
vores opslagstavle, hvor der også vil være tilmelding. I hele juli
måned spiller vi jo fælles med herrerne, og resten af vores turneringsprogram kan du læse om på vores opslagstavle, hvor du
også kan finde et ”taske-handygt program” til at tage med.
Velkommen til alle til en ny sæson.
Pia Søby
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Lidt om de nye golfregler
Af Merete Grønvold, DGU-dommer
Nyrevideret regelbog fra R&A er udkommet. Bestyrelsen i Mollerup Golf Club har besluttet, at alle medlemmer i klubben vil
kunne få denne nye regelbog ved henvendelse til sekretariatet.
Regelændringerne går dels på: 1) ændringer, der præciserer
Reglerne og 2) ændringer, der nedsætter straffene i visse situationer. Det sidste kan vel animere de fleste til et studie i "bibelen".
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Set ud fra en almindeligt klub- og motionsgolfers synspunkt
er flg. ændringer af betydning:
1) Ændringen i regel 12 angående identifikation af bold i hazard og dermed også regel 15.3. Det er nu tilladt at markere
og løfte bolden i en hazard for at kunne identificere den og
den tidligere straffrihed for at slå til en forkert bold i hazard
er ophævet. Det skal dog fremhæves det med at markere og
løfte er kun tilladt, hvis det er nødvendigt for at være sikker i
identifikationen.
2) Ændring af regel 16-1e fritager spilleren for straf for at skræve over eller stå på putteinien, hvis handlingen var utilsigtet
eller for at undgå at stå på en anden spillers puttelinie.
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3) Ændringen af regel 19-2 nedsætter
straffen for at ramme sig selv eller sit
udstyr til 1 strafslag mod tidligere 2
strafslag..
4) Ændringen af regel 24-1 tillader nu
flagstangen flyttes, når bolden er i bevægelse, uanset om den er passet, lagt
på green eller holdt i vejret.

Vind en flaske god rødvin
Blandt alle de indsendte rigtige svar, trækkes der lod om 1 flaske rødvin til de 3 heldige udtrukne. Alle svar skal være rigtige.
Kom dine svar i postkassen ud for Pro-shoppen.
Opgaver – regelstof:
1. I er på greenen. Du har tabt din handske og forudser at din
modstanders bold i bevægelse kan ramme den. Hvad gør
du?
Flytter handsken - med straf?
Flytter handsken - uden straf?
Hvad hvis det er modstanderen, der har tabt sin handske?
Må den flyttes?
Er der straf?
Hvad hvis det er flagstangen, modstanderens bold i bevægelse kan ramme?
Må du flytte den?
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2. På hul 15 har I begge sendt jeres drive i ravinen. Boldene
ligger ret tæt og I kan ikke umiddelbart identificere jeres
bolde. Hvad gør I?
Gætter og slår til hver den bold, I tror, er jeres?
Markerer, løfter og identificerer boldene?
Hvad er konsekvensen af handlingerne?
Du gættede rigtigt og slog til din egen bold
Du slog til modstanderens bold
3. Du har lavet et luftslag på teestedet, lufttrykket har vippet
bolden af teen. Du teer op igen og sender et pragt drive af
sted.
Hvad (hvor mange slag) ligger du nu i?
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Medlemsinformation
bliver hurtigere at logge ind på systemet, og du øger samtidig
sikkerheden for, at din medlemskonto ikke bliver misbrugt af
andre.
Gå ind under: 'Min GolfBox' > 'Min forside' > 'Ret profil'
Her kan du også anføre din E-mailadresse og tlf-nummer.
Vi vil kraftigt opfordre alle med e-mail adresse til at indberette
til GolfBox. Det kan gøres som beskrevet ovenfor. Men det kan
også ske ved at udfylde de nederste linier på denne meddelelse
og lægge den i boxen til scorekort. Så vil sekretariatet sørge for
at indberette til GolfBox, og du få en mail, når systemet næste
gang bruges til at informere medlemmerne. Du vil også få en
mail omkring starttidspunkt, hvis du er tilmeldt en turnering
via GolfBox.
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Som medlem af Mollerup Golf Club, har du også automatisk
et GolfBox-medlemskab. Det kan du få brug for, hvis du vil bestille spilletid på golfbanen. I Mollerup Golf Club bruger vi
også GolfBox til mere end tidsbestilling. I mange turneringer
er der tilmelding via GolfBox, og via GolfBox sender vi orientering til medlemmerne via e-mails. Men kun til medlemmer,
der har indberettet e-mail adresse til GolfBox. For at forbedre
informationsmulighederne opfordrer vi alle medlemmer med
e-mail adresser til at indberette adressen til GolfBox.
Indtast brugernavn og password
For at komme ind i Golfbox, skal du benytte brugernavn og
password.
Når du første gang skal ind i GolfBox, åbner du hjemmesiden
www.golfbox.dk. Herefter bruger du dit DGU-nr. (79-XXXX)
som brugennavn og din fødselsdag (6 første cifre af CPR-nummeret) som password. Når du har åbnet GolfBox ved brug af
dit DGU-nummer og din fødselsdag (6 første cifre af CPRnummeret) åbnes et vindue med MEDLEMSSERVICE. Her
har du mulighed for at rette både dit brugernavn og password.
På denne måde bliver det måske nemmere for dig at huske. Det

ERUP G

✂ KLIP UD

TILMELDING TIL GOLFBOX
Medlemsnr.: _______________________________________________________________________
Navn: ____________________________________________________________________________
E-mail adresse: ____________________________________________________________________
Udfyld kuponen og læg den i boxen til scorekort.

✂ KLIP UD
34

M O L L E RUP GOLF C LUB

Nye medlemmer i klubben
Siden sidste nummer af Molligan er nedennævnte blevet optaget i klubben. Vi ønsker
alle velkommen og håber, at I vil føle jer rigtig godt til rette her i Mollerup Golf Club.
Medl.nr.
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

Navn
Hanne Pedersen
Jørgen Overgaard
Katrine Lykke Veedfald
Sanne Neve Damgaard
Erling Andersen
Birte Andersen
Tobias Frandsen
Fanny Benfeldt
Henrik W. Petersen
Rasmus T. Jessen
Morten Lind Nielsen
Solveig Bach Nielsen
Kai Nielsen
Alexander Mørkved
Niels Bock
Jakob Brøgger-Mikkelsen
Christian Kjeldsen
Bo Carstensen
Thomas M. Rasmussen
Helge U. Jensen
Mads Røddik
Jacob O. Samulsen
Bjørn Palmgren
Jan Sørensen
Ulla Sørensen
Hans Jørgen Poulsen
Steffen Elkær
Lars G. Nielsen
Jens Ogstrup
Boris Brøgger
Judith Jensen
Søren Risager
Jørgen Hvass
Peter K. Jensen
Karl Erik Toxværd
Nils Okholm
Bjarne D. Nielsen
Helle H. Laursen
Carsten Vibholm
Claus Nielsen
John Rasmussen
Frederik A. Pedersen
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Medl.nr.
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1950
1951

Navn
Michael Lundsgaard
Marianne T. Fisker
Gunnar Rising
Christian Winther
Charlotte Mikkelsen
Ole Carstensen
Ellinor Carstensen
Britta Jensen
Jesper L. Wulff
Chris Jensen
Thomas Holm
Adi Gerkens
Kaj R. Grunert
Susanne Holck
Klaus Holck
Eigil Jacobsen
Lasse Christensen
Peter Schleisner
Jesper K. Petersen
Mikkel Hansen
Lene H. Sørensen
Lone Jørgensen
Kim Bygballe
Simon E. Østbye
Lise Østergaard
Frederikke Tønnesen
Martin Svanholm
Mikael S. Thomsen
Jakob Mellemkjær
Jesper Bunde-Pedersen
Mathias Hvid
Martin Hvid
René Jensen
Mathilde B. Andersen
John Jørgensen
Marianne L. Nilsson
Hans Lavrids Knudsen
Alberte E. Nilsson
Malte L. Knudsen
Lone Wedel
Ole Karl Hansen

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
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Bestil lige hvad hjertet kan begære.
Har du et større eller mindre
arrangement, er vi naturligvis
behjælpelige med
planlægningen af menuen m.m.
Bare spørg i The19Hole,
så finder vi den helt rigtige
løsning til netop dit arrangement

Er det ikke bare nemt?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Marinerede sild m/karrydressing
Brottsjø sild m/rå æggeblomme
Stjerneskud m/rejer & asparges
Cæsar salat
Clubsandwich m/kylling & bacon
Beef Steak sandwich aioli & chilli
Skinke-, ost- & tomatsandwich
Pariserbeuf m/rå æggeblomme
Hakkebøf m/salat, aioli & kartofler
Tapas tallerken
Oste tallerken med 1 glas rødvin
Nachos m/grillet kylling & salsa
Dagens frokosttallerken
3 stk. frisksmurt smørrebrød
Rejer m/mayonaise, citron & franskbrød
Franskbrød m/ost
Skinke & spejlæg på smørristet brød
Dagens Kage
Friskpresset appelsinjuice
Stor sønderjydsk pølse m/brød
Pommes frites m/dyp

kr. 39.kr. 49.kr. 79.kr. 79.kr. 69.kr. 69.kr. 49.kr. 79.kr. 89.kr. 89.kr. 79.kr. 59.kr. 89.kr. 50.kr. 59.kr. 25.kr. 49.kr. 18.kr. 25.kr. 20.kr. 25.-

Hilsen
Søren
RING 89 44 94 99
..og vi er klar
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