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Bestyrelsen/udvalg
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
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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

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

Hole in one
For de fleste golfspillere er Hole in one sponsoratet på en flaske whisky til
er drømmeoplevelse. I 2008 er drøm- hver af de dygtige/heldige spillere.
men blevet til virkelighed for et rekordstort antal spillere
i Mollerup Golf Club.
Indtil nu har 12 spillere
oplevet Hole in one.
Den hidtidige rekord er
på 11 Hole in one inden for samme sæson.
Vi takker i den forbindelse Pernod Richard
Denmark
(CHIVAS
REGAL) og The 19.
Hole for deres venligPer Justesen og Søren Møller.
hed i forbindelse med
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Mollerup Golf Club
Mollerupvej 7 · DK-8240 Risskov
www.mollerupgolfclub.dk
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Oplevelser og trivsel
Mollerup Golf Club’s hold i 3. division blev puljevinder – en stor golfoplevelse for fra venstre: Christian Rudbæk, Henrik K. Jensen, Sebastian
Svensson, Jørgen Holm, Bo Pugholm, Andreas Thøgersen og holdleder
Fin Pugholm samt liggende foran Jesper Egegaard.
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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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De frivilliges betydning
Danskerne er kendt for at danne foreninger. Fra det mindste
samfund til tætbefolkede områder søger folk med fælles interesser sammen om at danne foreninger. Uanset om der er tale
banko, folkedans, idræt eller noget helt andet søger vi sammen i
et fællesskab for at dyrke fælles aktiviteter. En væsentlig bestanddel heri er fællesskabet. At møde andre mennesker på en helt anden front end i arbejdslivet har stor mental betydning for langt
de fleste. Afstresning og socialt samvær er nøgleordene. Uden
et stort antal frivillige, der med ildhu og interesse påtager sig de
mange opgaver, der følger med, kunne det ganske enkelt ikke
hænge sammen. Ifølge pressen har et arrangement som Skanderborg Festival omkring 11.000 frivillige medhjælpere. Det svarer til ca. en fjerdedel af deltagerne i festivalen. Tænk engang
om vi kunne overføre dette til Mollerup Golf Club. Så skulle ca.
hver fjerde på en eller anden måde gøre et stykke frivilligt arbejde for klubben. Overført til golfsprog skulle 1 spiller på hver

Formand Jørgen Østergaard slår et slag for de frivllige i Mollerup Golf
Club.
M OL L ERU P G O L F C L U B

4 bold repræsentere klubben. Det ville unægtelig åbne en række
perspektiver. Den pågældende kunne være et godt eksempel på
mange forhold, f.eks. etiketteregler, ordensregler og meget andet, men kunne også være repræsentant for den gode tone og i
det hele taget glæden ved vor sport. Jeg tror faktisk, vi alle har
ønsket og viljen til, at det skal være sådan. Det er vel bl.a. derfor
vi har valgt at tilbringe så mange timer af vor fritid i klubben.
Desværre er det ofte sådan, at de frivillige må stå for skud fra
andre. Hvorfor gør de ikke sådan, det er da helt hen i vejret, er
udtalelser som mange frivillige må lægge øre til – høre ad omveje. Prøv at vende kritikken til f.eks. – ”det er dejligt at der er
frivillige, der vil sætte tid af til at gøre noget for os andre”, der
ikke har tid eller overskud til dette. At så tingene til tider kunne
været gjort på en anden måde bør man kunne se gennem fingre
med.
Hvorfor gør de det, de mange frivillige? Uden tvivl fordi de
føler et ansvar, og fordi de gerne vil gøre noget for andre. Tro
det eller ej, dette gælder også for bestyrelsen. Vi må undertiden
lægge øre til meget kritik – også berettiget – men vi påtager os
opgaven, fordi vi har en ide og en vision, vi gerne vil arbejde
for. Læs nærmere i artiklen andet steds i bladet, hvor en uvildig
journalist har taget pulsen på de enkelte bestyrelsesmedlemmers
tanker og ønsker til klubbens fremtidige udvikling.
Med hensyn til byggesagen forventer vi inden kort tid at kunne vedtage planerne for det kommende klubhus med tilhørende
nærområder, således at vi kan forelægge forslaget med budget og
finansieringsforslag i løbet af efteråret. Det er en sag, som bestyrelsen har brugt meget tid på, og som vi glæder os rigtig meget
til at kunne fremlægge for medlemmerne. Jeg håber, medlemmerne vil tage godt imod det. Vi har et påtrængende behov for
modernisering af vore fysiske rammer.
Jørgen Østergaard Nielsen
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BELLEVUE
ÅBNINGSTILBUD

25%
PÅ ALLE BRILLESTEL

OG GLAS
TILBUDDET GÆLDER

F R A 2 . T I L 3 0 . S E P. 2 0 0 8

EFTER 40 SUCCESFULDE ÅR I SKT. CLEMENS
STRÆDE UDVIDER VI MED EN NY OG SPÆNDENDE OPTIKERFORRETNING PÅ NDR. STRANDVEJ I
RISSKOV. BETTINA OG CHARLOTTE BYDER ALLE
VELKOMMEN I BUTIKKEN DEN 2. SEPTEMBER.

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

BETTINA

CHARLOTTE

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 BELLEVUE · NDR. STRANDVEJ 53
8 2 4 0 R I S S K O V · T L F. 8 6 1 7 3 3 5 5
W W W. J E S S E N B E L L E V U E . D K

Åboulevarden 11-13 / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
www.handelsbanken.dk/aarhus
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Bestyrelsen arbejder
Enhver medlemsorganisation har sin
bestyrelse. Valgt af medlemmerne. Det
gælder frimærkeklubben, skakklubben,
svømmeklubben, det politiske parti og
den velgørende organisation. Og det
gælder også Mollerup Golf Club. Det
er bestyrelsen, der lægger rammerne

for alt det, der skal foregå inden for
medlemsorganisationens rammer. Men
hvordan ser bestyrelsen i Mollerup
Golf Club på klubbens liv og udvikling? MOLLIGAN har bedt journalist
Steen Kræmer interviewe de otte bestyrelsesmedlemmer om deres arbejde

og visioner inden
for det arbejdsområde, som de har
ansvaret for. Det Steen Kræmer
er der kommet en
artikelserie, som du kan læse på denne
og efterfølgende syv sider, ud af.

Mundvigene skal lidt længere opad
Medlemmerne skal selv være med til at gøre Mollerup Golf Club til
et endnu hyggeligere sted, hvor det er rart at være.
Umiddelbart lyder opskriften på at drive en succesfuld golfklub næsten enkel, hvis man spørger Jørgen Østergaard Nielsen:
»Først og fremmest gælder det om at have en bane i udvikling.
Den skal være spændende og attraktiv for os selv såvel som for greenfeespillere,« lyder det fra Mollerup Golf Clubs formand. Den udvikling er godt undervejs, synes den tidligere baneudvalgsformand.
Og den skal fortsætte.
»Den anden faktor er det sociale
element. Når vidt forskellige mennesker mødes om en fælles interesse
med tid til hygge og diskussioner, lærer man hinanden at kende. Derfor er
golf en social sport, og det er medlemmernes egen skyld, hvis de ikke
oplever det sådan. Bestyrelsen kan
ikke skabe trivslen,« siger han.
Men bestyrelsen kan skabe de bedst
mulige rammer for trivsel, og det er
det arbejde, den har fokus på i indeM OL L ERU P G O L F C L U B

værende år. Dels ved at nedsætte et informations- og trivselsudvalg,
dels på arbejdet med klubhusplanerne.
»Vi har besluttet, at det nye klubhus skal passe ind i gårdmiljøet
og matche de eksisterende bygninger,« fortæller Jørgen Østergaard
Nielsen. Og bevarer klubben både stil og ånd i de kommende nye
og moderne faciliteter, er grundlaget for hygge og et godt klubliv til
stede. Derefter er det op til medlemmerne selv at skabe resten; for
eksempel ved noget så enkelt som at møde hinanden med et smil.
Århus som golfby
Med flere og flere greenfeespillere i ferieperioderne er Århus ved at
springe ud som golfby, og Mollerup Golf Club er et oplagt valg for
feriegæster i det østjyske:
»Vi ligger jo i et smørhul tæt på byen, og Århus bliver mere og
mere attraktiv for golfturister. Man kan jo uden problemer spille en
ny bane hver dag i en uge,« siger Jørgen Østergaard Nielsen. Han
ser lyst på fremtiden for greenfeeindtægter, selv om der skyder nye
baner op rundt om i Århus’ opland.
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Værdi for sponsorkronerne
Med klubhusbyggeriet på trapperne bliver sponsorkronerne ekstra vigtige.
Men sponsorerne skal have noget for pengene.
I de seneste fem år er Mollerup Golf Clubs sponsorindtægter
mere end fordoblet. Det er en af de vigtigste årsager til, at kontingentet kun løber op i 4.800 kroner, og at klubben dermed
hører til i den billige ende af skalaen.

»Sponsorerne skal have noget tilbage for deres støtte, så de får
værdi og kommer igen. Vi lever op til det, vi lover dem,« forklarer næstformand Jørgen Winther, der samtidig er formand for
sponsorudvalget. Dermed er grundlaget lagt for et godt gensidigt samarbejde mellem golfklubben og sponsorerne.
Det sker ikke mindst gennem erhvervsklubben, som støtter
bredt, så pengene går til alle. Jørgen Winther opfordrer til, at
medlemmerne også støtter den anden vej:
»Når medlemmerne alligevel henter tilbud på en vare eller
en opgave, kan vi lige så godt spørge en af klubbens sponsorer
også,« synes Jørgen Winther. »Og så kan vi jo også fortælle, at
vi ved, de er sponsorer.« På den måde mærker de et konkret
udbytte af investeringen.
Klubhusbyggeri med potentiale
Jørgen Winthers tredje kasket i Mollerup Golf Club er opgaven
som formand for klubhusudvalget. Han ser gode muligheder
for at kombinere sponsorater og byggeriet – både på kort og
lang sigt.
I første omgang skal sponsorudvalget finde en række byggeog ombygningssponsorer, senere er det hensigten at afsøge andre muligheder for, at relevante erhvervsvirksomheder kan købe
eksponering i forbindelse med Mollerup Golf Club.
»Det vigtigste er, at vi får et klubhus, hvor vi kan bevare vores
miljø. Både medlemmer, sponsorer og gæster skal føle sig velkomne,« siger Jørgen Winther. I den sammenhæng ser han især
udsigten til en radikal forbedring af restaurantfaciliteterne som
et hovedpunkt.
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Bestyrelsens økonomiske balancegang
Udgifterne til det nye klubhus skal afskrives over en lang årrække,
så udgiften bliver fordelt over så mange, som det er muligt
»Hver gang en golfklub bruger penge på at gøre nogen glade,
er der andre, der skal betale.« Sådan beskriver kasserer Torben
Thomasen det evige bestyrelsesdilemma, som selvfølgelig også
gælder i Mollerup.
Det kan f.eks. være hyggespilleren, der synes, at der er for meget fokus på eliten, eller dem, der bliver irriteret over mange banelukninger på grund af turneringer om søndagen. Eller uoverensstemmelsen mellem dem, der gerne vil betale flere penge for
bedre faciliteter, og dem, der er fuldt tilfredse, som det er.
Det virker, som om Torben Thomasen kan fortsætte opremsningen længe endnu.
»Bestyrelsens fornemste opgave er at fordele goderne. Alle
skal have det godt på den samme bane og i den samme klub,«
siger han. Det kan ind imellem gøre prioriteringen af klubbens
midler til et hedt emne.

på medlemmerne over en længere årrække frem for at lade de
nuværende betale hele gildet.

Klublivet er vigtigst
Derfor får planerne om bygge et nyt klubhus fuldt fokus, hvis
projektet bliver vedtaget på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Alle skal føle sig tilpas.
»Vi vil gerne lave noget, der er så attraktivt, at endnu flere
får lyst til at deltage i klublivet. Resultatet er en god udvikling
til gavn for alle. Både socialt og økonomisk,« siger kassereren,
der ellers kan melde om en sund økonomi, før klubben skal
investere et tocifret millionbeløb i nygyggeriet.
Dermed er grundlaget i orden, og bestyrelsen har besluttet sig
for at søge så lang en finansiering af byggeriet, som det overhovedet er muligt. På den måde er det muligt at fordele betalingen

M OL L ERU P G O L F C L U B
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Baneudvalget drømmer
En visionsvandring i august skaber idégrundlaget for udviklingen på og omkring
Mollerup Golf Clubs 18 huller
Henrik Vinther er godt tilfreds. Rigtig godt, faktisk!
»Vi har områdets bedste greens, vi har dygtige folk til at pleje
banen, og vi byder på en udfordrende, men fair bane, der godt
kan overraske,« siger formanden for baneudvalget.
Men tingene kan altid blive bedre, og derfor hviler han og
resten af udvalget ikke på laurbærrene. I august brainstormede
de sig igennem en runde på banen, og allerede inden svævede
drømmene frit i hovedet på Henrik Vinther.
»Jeg håber, at der kan blive råd til udvikling af banen, selv om
klubben skal bruge mange penge på et nyt klubhus,« lyder det
forsigtigt fra Henrik Vinther. Han peger på, at bane og klubhus
er en samlet pakke, som gerne skal udvikle sig sammen.
Udvalgets samlede visioner og drømme ender som et idéoplæg, som Henrik Vinther snart præsenterer for den øvrige bestyrelse. Han glæder sig blandt andet over, at udvalget for nylig
er blevet styrket med en landskabsarkitekt, som har spændende
tanker om udviklingen.

»Udviklingen skal selvfølgelig svare til medlemmernes ønsker
og behov, men med vores beliggenhed så tæt på byen kan nogle
af tiltagene måske bære sig selv økonomisk,« mener Henrik
Vinther. En par 3-bane giver mulighed for firmaarrangementer
og Pay ’n Play, mens vintertræning kan spare mange østjyske
golfspillere for lange ture til Hobro eller Djursland.

En landlig oplevelse tæt på byen
Selv om ideer og tanker har fået frit løb i august, er der dog
andre grænser for udfoldelserne end de økonomiske:
»En runde på Mollerup Golf Club skal fortsat være en naturoplevelse; gerne med flere frugttræer. Golferne skal kunne se,
at det er en naturlig og landlig bane,« siger Henrik Vinther, der
sagtens kan se, at parkbaner er flotte. Andre steder.
Hans egen personlige idé- og drømmepose indeholder blandt
andet en sø i stuehusets have, vintertræningsfaciliteter, en par
3-bane ovre på den anden side af åen ved hul 3 og bedre afskærmning mellem hullerne.
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En sportsklub laver da resultater
Elitespillerne er grundlaget for klubbens udvikling.
Derfor skal Mollerup Golf Club prioritere arbejdet med de bedste spillere
Diskussionen om elite kontra bredde er noget, der kan skille
vandene i de fleste idrætsklubber. Mollerup Golf Club er ingen
undtagelse, men bestyrelsen er ikke i tvivl:
»En golfklub ér og bliver en sportsklub, og derfor skal der
være plads til en elite ved siden af bredden. Det er helt naturligt,« fastslår Bjarne Svensson, der er formand for eliteudvalget.
Med den udmelding følger også støtte til de bedste spilleres deltagelse i matcher og turneringer.
Han kalder det ’snævertsynet og kortsigtet’, når nogen giver
udtryk for, at Mollerup Golf Club bruger for mange ressourcer på topspillerne. Tvært imod. Det betaler sig at investere i
eliten:
»Dens resultater giver os god reklame og er direkte med til
at trække greenfee-spillere til klubben, og jeg tvivler på, at Erhvervsklubben ville være det samme uden en eliteafdeling,« siger udvalgsformanden. Han peger på, at golf måske på langt
sigt kan få samme problemer med medlemstilgangen, som tennissporten har oplevet det i nogle år. Og bliver der lidt kamp
om medlemmerne, ser det trist og gråt ud uden elitespillerne.
I øvrigt minder han om, at den bedste måde at holde fødekæden til klubben intakt er at have en stærk elite- og juniorafdeling.
»Jeg tror, at de fleste er stolte, når vi gør det godt,« lyder det
sidste argument fra Bjarne Svensson, der var med til at udarbejde en visionsplan for elitearbejdet i Mollerup for fem år siden.
At tankerne om at skabe ’hele golfspillere’, hvor evnerne
krydres med sociale oplevelser og kompetencer har virket, kan
medlemmerne forvisse sig om, når vi læser om spillertilgang og
topresultater i Molligan.
M OL L ERU P G O L F C L U B

Udviklingen fortsætter, er Bjarne Svensson overbevist om.
Både i form af oprykninger i Danmarksturneringen og endnu
flere individuelle topresultater. Den slags har en selvforstærkende effekt, fordi gode resultater også trækker nye talenter ind i
rækkerne.
Eliten lever – og lever godt – i Mollerup Golf Club.
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Gammelmandsklub? Nej tak
Golf er familiesport nummer ét, og de yngste spilleres aktivitet
er til glæde for såvel klubben som medlemmer i alle aldre
»Uden juniorerne ville klubben gå i stå. De gamle spillere udvikler den ikke.« Så kort og kontant kan Hans Chr. Bech Thøgersen beskrive Mollerups 125 juniorers betydning.
Formanden for juniorudvalget er varm tilhænger af mangfoldighed i klubben – ikke mindst aldersmæssigt. Derfor er han især
glad, når juniorerne deltager i de almindelige klubturneringer,
eller når en seniorgolfer tager initiativ til en junior-seniormatch
efter pro/am-princippet.

»De lærer af hinanden og nyder at være sammen,« siger Hans
Chr. Bech Thøgersen. Han spiller selv sammen med sine børn
lige som så mange andre af klubbens voksne medlemmer.
Netop børnefamilierne er nøglen til fornyelse nedefra og frisk
blod i klubben. Det skulle gerne i det lange løb afholde Mollerup fra en status som gammelmandsklub, mener han.
»Men det fantastiske ved golf er, at man kan spille på tværs
af generationer. Alle kan have fornøjelse af at spille sammen.
Derfor er golf familiesport nummer ét, og derfor er børnene så
vigtige for Mollerup Golf Club.
En målrettet indsats
Alle 125 juniorer modtager træning. De 30 bedste trænes af
Kenneth, et par stykker spiller divisionsgolf og resten trænes af
juniorcoaches, der på den måde får chancen for at give nogle af
deres egne erfaringer videre til nye spillere.
»Vores fantastiske trænere gør, at vi selv har en stærk fødekæde til eliteafdelingen. Dermed er juniorerne med til at bære
klubben fremad,« siger Hans Chr. Bech Thøgersen.
Det målrettede arbejde skal give alle, der både kan og vil,
muligheden for at blive gode til deres sport til glæde for dem
selv og klubben.
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Langt mellem nybegynderne
Matcher og nybegynderaktiviteter spiller vigtige roller i arbejdet for at sikre hyggen og klubånden i Mollerup Golf Club
Med en af landets længste ventelister og en rekordlav medlemsudskiftning står formanden for begynderudvalget med et overskueligt ansvarsområde. Mollerup Golf Club har kun plads til
mellem 5 og 25 nybegyndere hvert år. Andre klubber har i hvert
fald 50-100.
Alligevel prioriterer bestyrelsen kaninarbejdet højt. Det betyder nemlig meget, at nye golfere får det helt rigtige tee off til
sporten.
»Hvis vi skal beholde vores gode ry som en hyggelig klub,
er det vigtigt at indsluse de nye til klublivet. Vi må jo erkende,
at der sker en glidning over mod det mere individuelle i samfundet. Det betyder generelt mindre foreningskultur,« fortæller
Marianne Maegaard, der også er formand for turnerings- og
handicapudvalget.
»Vi skal følge med udviklingen, så forretningen Mollerup Golf
Club og klubben Mollerup Golf Cub finder en balance. Det er
den vigtigste udfordring, klubben står overfor,« siger hun.
Det er en af grundene til, at udvalgene opfordrer alle klubbens spillere til at deltage i onsdagsmatcherne, hvor kaninerne
får deres første matcherfaring sammen med andre af klubbens
spillere. Desto flere, man har gået en runde med, desto hyggeligere bliver det at komme i klubben.
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Nye tanker i Turneringsudvalget
Marianne Maegaard varsler i øvrigt nye boller i matchsuppen,
når Turneringsudvalget evaluerer sæsonen til oktober:
»Vi kaster boldene op i luften og tænker over, hvordan de lander bedst,« siger udvalgsformanden, der allerede nu har ideer
til, hvordan det er muligt at gøre tingene endnu bedre. Målet er
at give den menige golfer lyst til at deltage i flere turneringer og
møde andre medlemmer.
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Danmarks hyggeligste golfklub?
Formanden for Informations- og Trivselsudvalget ser fokus på åbenhed og en god omgangstone
som vejen til en god golfklub
Da Niels Eilif Hansen i marts blev valgt ind i Mollerup Golf
Clubs bestyrelse, stod det hurtigt klart for ham, hvad han helst
ville bidrage med:
»Klubben har tidligere været kendt for at være Danmarks
hyggeligste, men den position er efter sigende tabt igen,« siger
han. Derfor dannede bestyrelsen ’Informations- og Trivselsudvalget’ med det nye medlem som formand, og målet er klart:
Klubben har brug for mere åbenhed, bedre debat og en positiv omgangstone. Det vil udvalget blandt andet opnå ved en
bedre informationsindsats fra bestyrelsen.
»Vi skal være mere åbne og fortælle om, hvad vi foretager
os, så vi undgår misforståelser og myter,« siger Niels Eilif Hansen. Det skal blandt andet foregå gennem hjemmesiden, der
står over for en ansigtsløftning inden længe. Og debatsiden skal
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ændres, så den bliver lukket for andre end klubbens egne medlemmer. Anonyme indlæg vil der ikke være plads til.
»Den negative anonyme debat ødelægger stemningen. Folk
skal lægge navn til deres kritik – ellers slår vi os selv af banen,«
mener Niels Eilif Hansen.
Husk at hilse
Vejen tilbage til et omdømme som Danmarks hyggeligste golfklub går ikke mindst gennem medlemmerne.
»Der skal være plads til alle – unge og gamle, motionister
og elite. Med gensidig respekt. Selvfølgelig har vi forskellige interesser, men den altoverskyggende fælles interesse er at gøre
Mollerup Golf Club til et godt sted at være,« minder Niels Eilif
Hansen om. Og den målsætning indebærer altså også almindelig god opførsel. Derfor maner han til en generelt positiv omgangstone i klubben.
»En så enkel ting som at hilse på andre medlemmer i stedet
for bare at gå forbi kan gøre en enorm forskel. Og i stedet for
at klage over, at det flyder med affald, kan man faktisk også selv
gøre en indsats ved at bruge affaldsspandene og gerne samle en
smule papir op ind imellem,« mener udvalgsformanden.
Han kalder det et ’kulturproblem’, som medlemmerne selv
kan rette op på med en ganske lille indsats.
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Broderlig kappestrid i Vejle
Den. 14. juni tog Christian og jeg til Vejle for at spille Vejlematchen, som vi nu har gjort en del gange. Vi havde begge to en
tidlig start, hvilket vi foretrækker for at undgå den ventetid, der
næsten altid er til disse ranglisteturneringer.
I første runde startede jeg fornuftigt ud med nogle sikre par.
Jeg holdt rimeligt sammen på mit spil resten af runden og kom
ind i 74 (+1), hvilket jeg var fint tilfreds med, og dette rakte til
en delt 4.plads.
I anden runde efter pausen fik jeg den typiske start som så
mange andre – nogle hurtige boogies. Efter de første ni huller
på anden runde var jeg en del over par. Jeg holdt dog sammen
på det på bag ni og kom ind i 76(+3), hvilket var udmærket efter de knap så gode for ni. Med en samlet score på +4 efter de
første 36 huller var jeg på en 6. plads, fire slag efter nummer 1,
som var ingen anden end min bror Christian.
På finaledagen var jeg som sagt fire slag efter nummer 1, og
da vejret var overskyet og blæsende, tydede det ikke lige åbenlyst på en runde, som ville kunne indhente de førende. Jeg startede dog udmærket på for ni, men det gik endnu bedre på bag
ni, og jeg kom ind i 72(-1), hvilket var mere end godt for mig,
vejret taget i betragtning.
Jeg var ude i 3. sidste bold, og da jeg kom ind, førte jeg i klubhuset. At hente fire slag troede jeg næsten var umuligt, og der
var ikke andet for end at vente, til de sidste bolde kom ind. Da
anden sidste bold kom ind, førte jeg stadig i klubhuset. Da den
sidste bold kom ind, hvilket også var den bold, som Christian
var med i, var jeg endnu mere spændt. Godt nok havde jeg hørt,
at førerbolden ikke havde spillet særlig godt, men at hente fire
slag troede jeg ikke var muligt. Men da Christian kom ind, kom
han som den første hen og sagde tillykke. Han havde åbenbart
godt hørt, hvordan jeg havde spillet, og først der vidste jeg, at
jeg havde vundet.
M OL L ERU P G O L F C L U B

At have vundet Vejlematchen er meget stort for mig, da det er
den første ranglisteturnering, jeg har vundet. Samtidig at spille
bedre end nogle af landsholdspillerne gør, at man får mere lyst
til at spille, da man ved, at man kan spille op med de bedste i
landet. Overrasket blev jeg, da jeg modtog sølvfadet og så, at
Anders Sørensen, Mads Vibe-Hastrup, Søren Hansen og Thomas Bjørn også var tidligere vindere af Vejlematchen.
Jesper Vinther
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Molle-Sejr i Lillebælt efter 6 omspilshuller
De fleste husker nok dagen som en typisk dansk sommerdag
med regn og masser af blæst. Andre husker den som en stor
fest, hvor Grøn Koncert kom til byen. Jeg husker dagen (19/708) som en af de største golfoplevelser i min karriere, indtil nu.
Sammen med min gode golfmate Kristian Trads, tog vi til
Lillebælt Golfklub for at spille ”Lillebælt Fionia Bank Open”.
Med store forhåbninger om at klare os godt….
”Hvordan mon det gik?”…
Festfyrværkeriet startede hurtigt: Allerede på første hul
sad svinget som det skulle. Med 5-jernet ned til 10 cm. og -1
efter 1. hul. 2. hul, et langt par 5 hul på 478 m. Et langt drive
ud i fairway og et jern på green førte til 2. birdie. -2 efter 2. hul
var mere end godkendt…YES…
Vejret begyndte at drille, og der kom hurtigt nogle bogies på
scorekortet. Jeg vidste, at det ville være svært at undgå bogies
i en strid vind og silende regn. Jeg fattede dog mod og gjorde,
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hvad jeg kunne for at begrænse mit tab. Jeg vidste, at jeg ikke
var den eneste, der kæmpede med vejret.
Efter 16. hul var jeg 6 slag over banens par, men med gode
chancer for at hente lidt af det tabte, da Lillebælt slutter med
2 par 5 huller. 17. hul er et langt par 5 hul på 548 m. Et langt
drive i fairway og et jern på green førte til en sikker birdie. Det
samme udartede sig på 18. hul, en god birdie og score sagde 75.
Godkendt under de dårlige vejrforhold.
Club House Leader var et slag bedre og rundt i 74 slag.
Jeg vidste, at med en god 2. runde kunne alt ske. 2. runde
startede desværre med en dobbeltbogey, men jeg begrænsede
mit tab. Vejret begyndte at blive godt, og det samme blev spillet.
Et par birdies hist og pist førte til en runde i 74 slag, 3 over banens par, samlet 7 slag over par for turneringen og Club House
Leader.
3 bolde manglede at komme ind, og det endte med, at der
skulle et omspil til for at få afgjort ”Lillebælt Fionia Bank
Open”.
De 2 første omspilshuller, 17. og 18. hul blev delt på birdies.
Så stod hul 1 for tur, indtil der var fundet en vinder. Efter 4 spillede huller på hul 1, skulle der ikke andet end et par til at sikre
mig ”Lillebælt Fionia Bank Open”. SÅDANNN EGE……
Det var en rigtig dejlig fornemmelse at stå med, - at man
virkelig godt kan være med, når det gælder. Det giver blod på
tanden, og når vi snakker om at vinde, så smager det jo meget
godt…☺
1 turnering i år, 1 sejr. Rundt regnet kan man vel godt kalde
det for ”Mr. 100%”…☺
Jesper Egegaard Pedersen
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Finnish Amateur Open
Årets Finnish Amateur Open blev holdt fra 7. til 9. august i
Helsinki. Fem landsholdsspillere blev udtaget til at repræsentere
Danmark i slagspil mod de forskellige lande i Europa. Og jeg
var en af de fem.
Allerede tirsdag morgen rejste vi til Helsinki, hvor vi boede
på Sokos Hotel Albert i centrum af Helsinki, - en halv time til
golfklubben i bil.
Om eftermiddagen skulle vi for første gang spille på banen,
som bl.a. blev brugt til Ladies European Tour, hvor Lisa Holm
Sørensen vandt for to år siden. Vi skulle lære banen og greens
godt at kende, og jeg var meget overrasket over banens gode
stand og fantastiske greens.
Onsdag var der en Am-Am turnering, hvor jeg spillede en
firebold med tre humørfyldte herrer. Efter champagne og andelever med brød på syvende tee lavede herrerne uheldigvis bogies alle sammen, og desværre fik vi ikke point nok til at få præmie
med hjem. Men højt humør og godt vejr havde vi hele vejen.
Onsdag aften var der
Welcome Dinner, hvor vi
var samlet til spisning og
hygge. Vi var alle sultne
og glædede os meget til
maden, som dog ikke var
så god, som vi havde håbet. Men vi fik en meget
hyggelig aften sammen.
Torsdag morgen startede Finnish Amateur
Open. Jeg havde starttid
09:40 og tog en taxi kl.
7:30, lige efter morgenmaden for at melde mig
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til turneringen, få scorekort og varme godt op. Vejret var godt
hele vejen, så vi var heldige. Jeg startede meget godt med en
par på første hul, men endte første runde med fem over banens
par. Bedste dansker gik en flot plus en, men det var desværre
ikke nok, da den blev ført med minus 3 i første runde i pigernes
række. Drengene fik heller ikke en god start på turneringen,
men de havde stadigvæk en runde mere, inden der var cut.
Om fredagen fik jeg en meget sen start tid, så jeg kunne sove
længe. Jeg stod op kl.09:00 for at løbe en tur. Efter middagsmad
i golfklubben begyndte jeg at varme op til anden runde.
Jeg koncentrerede mig kun om at klare cuttet. Jeg startede fint
ud med syv pars og to bogies på de første ni huller, så alting gik
godt. Det blev ikke til mange birdies på runden, men en enkelt
sneg sig ind på hul ti. Jeg endte med at gå anden runde i plus 6,et slag dårligere end førstedagens runde, men heldigvis nok til
at klare cuttet, så jeg var glad. - Kun to danskere klarede cuttet,
men de tre andre danskere var ikke langt fra.
Efter middag på en græsk restaurant gik vi tidligt til ro, da jeg
skulle op klokken kvart over fem for at få mine 1 ½ time træning
til tredjedagens runde. Jeg var lidt nervøs, for mit sving var kørt
af sporet, men tænkte, at jeg bare skulle spille det bedste, jeg
kunne.
Tredje runde startede dårligere end de to første runder. Jeg
holdt dog hovedet koldt, og allerede på næste hul fik jeg par.
Spillet kørte på skinner igen. Jeg endte med at gå plus 6 som
anden dagens runde. Samlet fik jeg en delt 11. plads.
Efter middag sammen i klubhuset, hvor der blev snakket om
de gode og dårlige huller, og et hurtigt bad gik det hjemad.
En god oplevelse og en chance for at vise noget til de internationale turneringer, fik jeg, så jeg kunne komme glad hjem med
et fint resultat i tasken.
Jinjira S. Rasmussen
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Årets golfoplevelse
Af Karsten Lorentzen
Der var tale om spændte deltagere, da Jørn
Minke, Michael Lausch og undertegnede
stillede op til Kaupthing Tourens pro/ammatch i Mollerup, som løb af stabelen torsdag den 26. og fredag den 27. juni i år.
Allerede onsdag aften var alle 32 hold samlet til et lille party
på Casino Royal, hvor startlisten blev offentliggjort. Vi var heldige med en sen starttid, men der var nogle, der allerede skulle
møde klokken halv syv torsdag morgen.
Vores pro var Michael Jürgensen fra Korsør, og han lagde
ud med at meddele, at der var opvarmning to og en halv time

Kaupthing Tour
Kaupthing Tour er en pro/am tour, der løber hen over sæsonen. Der er i alt 6 turneringer her i landet, og turneringen
afsluttes med en finaleturnering i Frankrig.
Her i Århus har der længe været et ønske om en stor turnering, der kunne sætte Århus på golflandkortet. I første omgang var det meningen, at de 3 klubber i Århus skulle være
sammen om turneringen. Århus Golf Club meldte hurtigt fra,
men i sæsonen 2007 var Mollerup Golf Club og Aarhus
Aadal Golf Club sammen om turneringen, og der blev spillet både på banen i Mollerup Golf Club og i Aarhus Aadal
Golf Club. Desværre ønskede Aarhus Aadal Golf Club ikke at
være medarrangør i sæsonen 2008, og hele turneringen blev
derfor afviklet på Mollerup Golf Clubs bane. Det fik både
deltagere og hjælpere en god oplevelse ud af.
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før tee-off. Det er jo ikke lige dét, som vi normalt gør ud af opvarmningen! Det bliver som regel kun til lidt putning og en enkelt øl i baren. Men Jürgensens opvarmning bestod i at slå med
samtlige jern og køller i en time, herefter 30 minutters indspil,
30 minutters putning, for så til sidst lige igen at gå på driving
rangen og slå en spand bolde. Sådan!
Hele det set-up, der er i forbindelse med sådan en turnering,
er imponerende. Der var stillet telte op til servicering af spillerne, der var for-caddies på de lange huller, og der var alle
hjælperne, der indberettede scores. Det var en sand fornøjelse
at se al den aktivitet, der foregik på vores anlæg.
Banen var et kapitel for sig. Ulrik og hans crew havde arbejdet aftenen før med at give banen den sidste finish. Og det var
lykkedes! Der var ros fra alle sider til banen og greenkeeperne.
Vi startede på hul 12. Jürgensen lagde ud med en birdie, par
på hul 13 og så lavede han eagle på hul 14. Så var det, at vi
amatører begyndte at diskutere, om vi måske skulle begynde at
genoverveje vores opvarmningsprocedure?
At gå en runde med en toptrimmet professionel er en oplevelse udover det sædvanlige. De imponerende lange drives på
over 300 meter, og så endda på fairway, er én ting, men spillet
omkring green er af en sådan klasse, at vi amatører kun kan
løfte på kasketten.
Til sidst skal der lyde en tak til alle de frivillige hjælpere, der
med venlighed og smil repræsenterede Mollerup Golf Club på
bedste vis.

M O L L E RUP GOLF C LUB

K AUPT HI NG T OU R

Backstage på Kaupthing Touren
Af Anne Mette Lorentzen
Et par dage før Kaupting Tourens start blev jeg spurgt, om jeg
ikke ville melde mig som frivillig medhjælper til turneringen.
Normalt er jeg ikke den, der springer først op af stolen, når
der uddeles tjanser af den slags, men min kalender var fri og
undskyldningerne få.
Man kunne melde sig på morgen- og/eller eftermiddagshold
begge dage, og jeg valgte at tage tjansen torsdag morgen, og fredag blev jeg hele dagen - jeg ville jo være der til shoot-out’en!
Vi kunne vælge mellem at være indberettere eller for-caddies.
De unge drenge blev for-caddies, og resten af medhjælperstaben, udover dem som sørgede for mad og drikke, skulle så stå
for at indberette scores. Det fungerede meget smart med en mobiltelefon, og folk inde i klubhusene kunne så følge med i slagets
gang på skærmene.
Både torsdag og fredag havde jeg vagt på hul ni. En anden
medhjælper, Ove, stod på hul fire, så vi kunne holde hinanden
ved selskab, når vi ventede på næste hold. De små pauser blev
som regel brugt i et af forplejningsteltetene, hvor vi kunne lune
os med kaffe, pølser og alt mulig godt.
De to dage som medhjælper blev en meget stor og positiv
oplevelse. Som medhjælper oplever man simpelthen så meget
glæde omkring sig. Både fra ledelsen, spillerne og ikke mindst
blandt de andre medhjælpere. Der er en helt særlig ånd blandt
de frivillige, som vel bedst kan betegnes som team spirit.
Så næste gang de mangler frivillige i Mollerup, så vil jeg ikke
lede efter undskyldninger, men i stedet springe op af stolen, for
det er virkelig en dejlig oplevelse at være en del af teamet bag
en stor turnering.
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Anne Mette Lorentzen indberetter scores.
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Medlemmernes klub
– medlemmernes legeplads
Af Charlie Herbst
Mange af os lærte i skolen, at faktorernes
orden er ligegyldig. Når man så skal vurdere, hvad der er det største aktiv for Mollerup Golf Club, kan man med rette spørge
sig selv, om denne læresætning stadig står til
troende.
”Banen”, vil langt de fleste hævde, er det vigtigste. Uden en
bane har vi ingen medlemmer og ingen klub.
Nu har vi en bane, og med det som udgangspunkt når jeg
hurtigt frem til, at klubbens største og vigtigste aktiv ikke mere
er banen, men medlemmerne.
Alle medlemmer, bestyrelse, udvalg og ansatte har således en
forpligtelse til at arbejde for og et medansvar for, at Mollerup
Golf Klub er et sted, hvor medlemmerne er i fokus, hvor de er
glade for at komme samt er tilfredse med de rammer og faciliteter, klubben til enhver tid stiller til rådighed for dem.
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Hvem er vi?
Vi er i dag ca. 1.100 aktive medlemmer. Heraf er ca. 370 kvinder og ca. 730 mænd. Antallet af spillere under 25 år udgør
ca. 180. Aldersfordelingen for kvinder viser, at 45 % er over 60
år. For mænd er den tilsvarende procent 33. Unge under 25 år
udgør 16 %.
Det spændende og udfordrende spørgsmål er naturligvis: Er
det muligt at skabe og udvikle et godt fællesskab med et så forskelligt medlemsunderlag med golf for motionister, for juniorer
og for en elite, der i samtlige de rækker, de spiller i, er med helt
fremme.
For mig og de øvrige ansatte er det en spændende udfordring
og arbejdsopgave at finde balancepunktet, hvor flest mulige
medlemmer efter at have betalt kontingentet udtaler: ” I Mollerup Golf Club får vi value for money.”
Trivsel og konstruktiv kritik
Alle, og især klubbens ledelse, har et afgørende og stort ansvar
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Fremtiden
I Mollerup Golf Club er vi så heldige, at vi har nogle aktive
medlemmer, der giver bestyrelsen og os ansatte nogle konstruktive input. Vi forsøger alle bedst muligt at leve op til medlemmernes forventninger. Og efter min mening har alle, bestyrelse
– udvalg – greenkeepere – pro’er – ansatte i The 19. Hole og vi
i sekretariatet, kun fokus på medlemmernes trivsel i klubben.
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Det er alle naturligvis ikke enige med mig i, og sådan kan
det heller ikke være i så stor en klub som Mollerup Golf Club,
men en ting er sikkert: vi gør intet for at medlemmerne skal føle
sig utilpasse og triste ved at være medlemmer i Mollerup Golf
Club.
Golf er fortsat en sport med medlemstilgang, men dog ses en
tendens til nogle færre medlemmer i mange af landets golfklubber. Der er fortsat en årlig tilgang af nye baner, men desværre,
set med mine øjne, også en tendens, hvor flere og flere af de nye
baner, der skyder op rundt omkring, er privatejede og derved
har meget mere fokus på det rent forretningsmæssige end på et
godt klubliv.
I dag er situationen den, at kun et meget begrænset antal
klubber, opererer med en venteliste, og heldigvis er Mollerup
Golf Club en af disse klubber med en venteliste på 417.
Den svage medlemsfremgang i en del klubber er et klart signal til os om, at tiden er en anden end for blot 5 – 6 år siden.
Det er derfor et ubetinget krav, at vore medlemmers trivsel skal
være i fokus. Det er medlemmerne, der skal værnes om og tages
hensyn til. De er del af vor fortid, de er vor nutid, og det er
dem, vi skal have en fremtid med.
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for, at flest mulige oplever Mollerup Golf Club som en klub,
man er glad for at være medlem af og komme i. Men alle, der
bidrager med forslag til nye aktiviteter eller kommer med konstruktiv kritik, er vigtige og væsentlige for trivsel i klubben. De
meget få evigt utilfredse er der også plads til. De fremstår for
mig som de glade vogtere af, at der altid er forhold, der burde
være anderledes.
Alt arbejde i klubben har dybest set fokus på medlemmernes
trivsel. Samtlige udvalgs arbejde og de faciliteter, som klubben
har i form af pro, proshop og restauration, har til formål, at
medlemmerne har glæde og fornøjelse af medlemskabet og oplever klubben som et godt sted at spille golf.
Er det så tilfældet? Har vi opnået den ønskede grad af tilfredshed?
Min generelle opfattelse er, at det har vi, og at medlemmerne
i klubben er ganske godt tilfredse med tingenes tilstand. Det
mener jeg også tilkendegivelserne på den seneste generalforsamling i marts gav udtryk for.
Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er ting, der ønskes
gjort bedre og kan gøres bedre. Eksempelvis kunne nævnes, at
der eksisterer et forbedringspotentiale både hvad angår omlægning af bane, træningsfaciliteter, forbedring eller nybygning af
klubhus og ikke mindst kommunikation.
Med udgangspunkt i de udtalelser som jeg i det daglige hører i klubben, kunne jeg godt her give et bud på en ønskeprofil
for klubben: Medlemmerne ønsker, at klubben har en afslappet
atmosfære med en god klubånd, og at medlemskabet er baseret
på et godt kammeratskab. Selve golfrunden skal give en god naturoplevelse, og efterfølgende skal det være hyggeligt at komme
ind i The 19. Hole.

Seniorer og sandkassegolf ’ere samles i klubben.
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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.
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

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
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
Århus Afdeling
Skt. Clemens Torv 2-6
nordea.dk
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ERHVERVSK L U B B E N

Golfoplevelser i Mollerup Erhvervsklub
Erhvervsklubben har gennem sæsonen haft flere fælles oplevelser, men det, som hvert år er et højdepunkt, er den fælles ”Erhvervsklubmatch”. I år blev matchen afviklet midt i juni måned
med det samme traditionelle formål – nemlig god trivsel og
gode oplevelser medlemmerne og deres gæster imellem. Matchformen, hvor holdspillet er i top, giver et sammenhold på det
enkelte hold og en venskabelig konkurrence holdene imellem.
Bagefter venter der altid en oplevelse, hvor Restaurant The 19th
Hole disker op med en dejlig buffet. Erhvervsklubbens medlemmer får mulighed for at spille med elitespillerne, og bagefter er
der heldigvis altid rosende ord til elitespillerne for god fremtræden og god spilleform – modsat er det for elitespillerne også en
god oplevelse at spille med nogle af Erhvervsklubbens medlemmer og deres gæster. Erhvervsklubmedlemmernes scores i årets
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match gav dog lidt panderynker hos matchledelsen, som på den
baggrund lovede at arrangere en fælles træningsdag for medlemmerne. Et arrangement med træning som hovedformål,
men selvfølgelig også med fælles oplevelser for deltagerne.
Den løbende hulspilsturnering i Erhvervsklubregi har også
som formål at give oplevelser og trivsel medlemmerne imellem.
Efter sommerferien spilles de sidste runder, og vinderne i de
forskellige rækker kåres. Sidste års forsvarende mester, Claus
Lauenborg, er stadig med i vinderrækken, men de resterende
deltagere vil under ingen omstændighed give op uden kamp –
så det er med spænding i vente, at den endelige vinder skal hyldes på Erhvervsklubbens efterårstur.
Henrik Vinther
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”Værste forurening jeg har set i mange år!”
”Det er stygt! Det er mange år siden, jeg har set et så forurenet vandløb.
Det er jo en ren kloak”, udbrød den kendte naturvejleder Jan Kjærgaard, da han fik øje på
det plumrede vand i bækken ved Hul 8, hvor den løber ud af et cementrør
Af Steen Møller Jensen
Redaktionen af klubbladet inviterede Jan
Kjærgaard fra Skov- og Naturstyrelsen på
rundgang på Mollerup Golfbane 30. juli.
Ideen var at få nye ideer til at gøre banen til
en endnu større naturoplevelse, og den meget talende biolog, som er kendt fra radio og
TV, levede fuldt ud op til vore forventninger.
Forureningen af bækken ved Hul 8 stammer formodentlig fra
overfladevand fra industriområdet på den anden side af P.O.
Pedersens Vej, hvorfra bækken kommer, mente Jan Kjærgaard.
”Der burde være et bassin, hvor forureningen kunne bundfælde sig, inden overfladevandet ledes ud i bækken. Det må der
gøres noget ved”. Han vil snarest tage kontakt til Århus Kommune for at gøre dem opmærksomme på miljøsvineriet.
Men ud over denne ubehagelige opdagelse var det uhyre
spændende at være på naturvandring på Mollerup Golfbane
sammen med en naturvejleder.

rough’en i juli eller august og fjerne halmen. Gør man det to-tre
år i træk vil jorden blive så udpint, at der ikke kan vokse brændenælder. Og bevoksningen som helhed vil blive lavere, så det
bliver nemmere at finde boldene”, sagde Jan Kjærgaard.
Det er da også tydeligt, at nogle rough-områder på banen har
høj beplantning i kanterne, hvorimod højden falder og artsdiversiteten stiger bare man kommer et par meter ind i rough’en,
hvor jorden tydeligvis ikke er så næringsrig.
Hundestejler og salamandre
Den biolog-uddannede naturvejleder nærer en særlig passion
for vandhuller. Jan medbragte et net, som han ivrigt brugte til at
tage prøver af dyr og planter i vandhuller og vandløb.

Undgå nælder i rough’en
”I har nogle utroligt flotte rough-områder. Og det er glædeligt
at fairways ikke kun består af græs, men at der også er ukrudt
ind imellem. Det giver varians”, var Jans umiddelbare kommentar ved starten af rundgangen. Han analyserede de forskellige plantetyper i rough’en og kom med gode råd til, hvordan
man kunne begrænse antallet af brændenælder og tidsler i kanten af rough’en:
”Nælder og tidsler vokser kun på stærkt gødet jord. Men
man kan reducere overskuddet af næringsstoffer ved at klippe
24
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stikmyg lægger æg i vandhuller med andet dyreliv, så bliver æg
og larver hurtigt spist af rovdyr som guldsmedelarver og vandkalve.«
Bække bør være snoede
Ud over den forurenede bæk ved Hul 8 viede Jan Kjærgaard
også de øvrige bække på banen stor opmærksomhed:
»Se der! En Pragtvandnymfe!«, siger han og peger på en
guldsmed, som svirrer hen over vandet. »Den er tegn på god
vandkvalitet, gad vide om den virkelig lever her?«.
Mange af vandløbene på banen er blevet rettet op, så de har
et lige løb, formodentlig dengang banen var landbrugsareal.

Og det myldrer med liv i vore vandhuller! Hundestejler, salamandre, igler, tæger, vårfluelarver, frøer, tudser, vandkalve, rygsvømmere og mange andre kriblende og krybende dyr.
”Det er vigtigt for padderne, at der er en randzone omkring
vandhullet, gerne på 5-6 meters bredde, hvis det er muligt«,
sagde Jan Kjærgaard. »Desuden bør de oprenses regelmæssigt,
især hvis der gødes tæt på dem. Vandhullerne er jo kunstige og
skal vedligeholdes. Hvis man så under oprensning også kunne
gøre bredderne mere flade, vil det gøre adgangen til vandhullerne lettere og samtidig sikres en meget varm vandkant”.
»Padderunger spreder sig oftest fra vandhullerne om morgenen, når græsset er fugtigt. Der bør man helst undgå at slå græs,
især i de to-tre uger om året hvor de nye tudser og frøer forlader
vandhullerne for at blive landdyr.«.
Jan punkterer også myten om, at vandhuller er grosted for
stikmyg. »De yngler primært i vandpytter og lignende. Hvis
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Mange golfbolde får ikke åen til at ændre sit forløb, men det kan store
sten gøre.
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Krager stjæler golfbolde
Jan mente også, at Klubben burde opsætte fuglekasser til tårnfalke, stære og mejser.
”I naturen bor disse fuglearter i hule træer. Men i dag bliver
hule træer fældet af mennesket længe inden de blir gamle og
hule. Så selv om fuglekasser ikke er naturlige i sig selv, så hjælper
de naturen utroligt meget ved at give redeplads til fuglene”.
Jan fortalte desuden, at han ofte havde fundet golfkugler ved
kragereder langt fra nærmeste golfbane.
”Krager har åbenbart en særlig interesse for golfbolde, som
de måske forveksler med æg. De samler ihvertfald bolde op og
flyver afsted med dem. Det kunne måske være en god undskyldning, hvis man ikke kan finde sin bold, at den nok er blevet taget
af en krage”, sagde naturvejlederen med et grin.
»Vandløb bør absolut være snoede, for så renser de sig selv
bedre og får et mere varieret dyreliv. Man kan faktisk bare placere nogle store sten i bækken med nogle meters afstand imellem skiftevis i de to sider, så sørger vandet selv for at udhule
siderne, så vandløbet bliver snoet i løbet af få år«.
Træer skal være danske!
Naturvejlederen har også skarpe meninger om træer:
”Det er dejligt at se, at I hovedsagelig har danske træsorter.
Det er meget bedre for naturen. Et ”indfødt” dansk træ har typisk imellem 50-1000 arter af dyr og insekter på sig, hvorimod
importerede træsorter fra Nordamerika kun giver grobund for
5-10 arter.”
Jans personlige favorit er egetræet, fordi det bliver gammelt –
op til 500 år – og giver grobund for de fleste insektarter. Og det
er meget smukt som solitærtræ.
”I burde også plante mange flere frugttræer på banen. Det
ville da være skønt at kunne spise æbler, blommer og kirsebær,
mens man går rundt på banen. Det ville være en sund naturoplevelse”, mente Jan Kjærgaard.
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Alt i alt kom Jan Kjærgaard med mange gode ideer til, hvorledes Mollerup Golfbane kunne blive en endnu større naturoplevelse:
• Slå rough’en en gang årligt i 2-3 år for at fjerne gødningsoverskuddet, så vi undgår brændenælder og tidsler
• Lave større randzone omkring vandhuller for at beskytte padderne
• Rense vandhullerne med nogle års mellemrum
• Restaurere vandløbene, så de bliver snoede igen
• Opsætte fuglekasser til falke, stære og andre spændende fugle
• Plante frugttræer, hvor det er muligt
• Undgå at plante importerede træsorter, da de ikke har nær så
rigt dyreliv som danske træarter
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T ORSDAG SHE R R E R N E

Sommergolf i Mollerup
Sommergolf er rimeligt populært i Mollerup. Vi har i år spillet
5 torsdage med gunstart kl. 16.30.
En lille uofficiel statistik siger, at der ca. har været 240 deltagere til de 5 matcher.
De fleste har deltaget 1 eller 2 gange, enkelte har endog deltaget i alle 5 matcher.
Der har således været ca. 90 forskellige deltagere i matcherne,
så vi må sige, at arrangementerne har været velbesøgte i en tid,
hvor interessen for matcher ikke er den største. Måske er det
sociale aspekt årsagen? Eller er det gode vejr medvirkende? Vi
ved det ikke, men det har i hvert fald været hyggeligt!
Vi har spillet anderledes matcher end sædvanligt. Der har
således været spillet Greensome, Twosome, Texas Scramble,
”Pro/am” og Red Ball Stableford, - matchtyper, som ikke står
på de sædvanlige matchprogrammer. Desværre er matchledelsen heller ikke i år kommet igennem med ”Moonlight Extravaganza Golf ” eller ”Iron Man/Iron Woman”, men måske lykkes
det til næste år? I så fald kan interessen måske blive større i
2009?

Vi takker vore gode sponsorer får de mange flotte (og til dels
særprægede) præmier - tak til Malerfirma Bjerregaard og Co.,
Børge og Bente samt Jens Jungersen’s Handstand.
Thomas Østergaard

Den gode golfoplevelse
Til den gode golfoplevelse hører også at gå en runde i en
konstant rytme -uden at blive forsinket mere end nødvendigt.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.
Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør
man invitere gruppen bagved til at gå igennem. Også en hurtiggående gruppe bør inviteres igennem, selv om der ikke er
tabt et helt hul. Så gælder det om at få gennemgangen til at
foregå så ustresset som muligt for alle parter, og så der spildes
så lidt tid som muligt. Hvordan det foregår, kan du læse om
på side 80 i Dansk Golf nr. 4, august 2008.

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

– kun et langt drive fra Mollerup Golf Club
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TORS D A G SH E R R ER N E

Torsdagsherrer også aktive i efterårssæsonen
Så er Torsdagsherrerne gået ind i efterårs sæsonen. Retrospektivt har vi haft en udmærket sæson hidtil, bortset fra vort katastrofale nederlag til Ådalen, som slog os på hjemmebanen med
et (!) point. Det sved, og det har været hårdt at leve med…
Meget bedre blev det ikke med vores venskabsturnering i
Skanderborg, hvor vi - forventeligt - kårede Ådalen som vinder
af vores 3 bane turnering. Spillet var ikke godt fra Mollerups
side - vi må overveje, hvad der er galt… Måske skal vi arbejde
på, at Torsdagsherrer kommer til at virke regulerende på HCP
ligesom i gamle dage? Dengang kunne vi i hvert fald bedre klare
os end nu…
Alf Lund har annonceret, at han fremover ikke vil være matchledelse for 3 bane venskabsmatcherne. Alf fortsætter dog i kulissen og vil naturligvis fremover også fotografere ved matcherne.
Matchledelsen foretages fortsat af Thomas Østergaard, og som
”ny” mand indtræder Steen Fuhr. Fremover vil både handicap
og dagsform blive vurderet, når holdet sættes. Vi vil også lave
elektronisk tilmelding til disse matcher. Vi håber, at flere vil
melde sig til venskabsmatcherne, da vi især i år har ”skrabet
bunden” for at kunne sætte hold.
Alf trådte ”officielt” af som matchledelse den 7. august 2008.
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Torsdag den 11. september har vi venskabsmatch mod vores
gamle moderklub, Aarhus Golf Club. Vi forventer at stille i stærkeste opstilling, og at vi - naturligvis - vinder denne match. Hvis
ikke, ja så er det virkeligt 11. september!
Vi takker vore mange sponsorer for deres støtte - vi kunne ikke
holde Torsdagsherrerne i gang uden jer!
Thomas Østergaard
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SENI ORK L U B B E N

Generationer mødes på golfbanen
Seniorklubben har i år for første gang gennemført matcher hver
tirsdag i juli måned. Tilslutningen til disse matcher i årets mest
hektiske feriemåned har været overvældende. De fem matcher
har i gennemsnit haft næsten 70 deltagere.
Til tirsdagsmatchen den 1. juli havde Seniorklubben som noget nyt inviteret juniorerne til en holdmatch, hvor juniorerne
spillede på hold med tre seniorer. Baggrunden var et ønske om
at lære hinanden bedre at kende på tværs af generationsskel, så
vi fremover kan hilse lidt mere friskt på hinanden, når vi mødes
i klubben. Og initiativet lykkedes. 13 juniorer og 70 seniorer
var klar til at gå til hullerne kl. 8.45. Sommervejret var med os.
Solen skinnede under det meste af matchen, og der var kun en
svag vind. Og juniorerne imponerede den ældre generation med
flot golfspil. ”En rigtig god dag” var den generelle opfattelse hos
de mange golf ’ere, der samledes på terrassen efter matchen for
at tage del i præmieoverrækkelsen. I Seniorklubben håber vi, at
juniorerne også næste år ville tage imod en invitation til at være
med i en tirsdagsmatch.

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

Når dette læses, har godt 40 af Seniorklubbens medlemmer
været på tur til Lübeck-egnen, hvor de har spillet to matcher, og
klubben afvikler i september sæsonens to sidste venskabsmatcher mod henholdsvis Norddjurs og Grenå. Den 21. oktober
er der afslutningsmatch og efterfølgende ordinær generalforsamling. En god sommersæson går på hæld, og vi ruster os til
vintersæsonen, hvor vi klæder os lidt mere varmt på til matcher
på tirsdage med noget lavere temperaturer.
Niels Eilif Hansen
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JUN I O R LE J R E N

Juniorlejr med regn og torden
Traditionen tro blev der i den sidste uge af skolernes sommerferie afholdt juniorlejr. Som bekendt er skoleferien rykket en
uge, så i år var der samtidig Skanderborg festival og DM for
juniorer. Det betød, at vores ældste juniorer havde prioriteret
juniorlejren fra.
Men 18 unge i alderen fra 9 til 15 år havde sædvanen tro 3
rigtig gode og værdifulde dage med protræning hver dag, mange golfrunder og samvær med gode golfvenner. Nye venskaber
og golfrelationer er skabt, og hverdagen i Mollerup er blevet
lettere.
At der var 6 piger, der deltog, er samtidig rekord i juniorlejrens historie, og hvis glæden og motivationen kan fastholdes,
lover det godt for dameafdelingen fremover.
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Der er mange, der fortjener en tak for, at juniorlejren kan
afvikles til stor glæde for deltagerne. Her skal nævnes 19. hul
og Søren for god forplejning og indkvartering sidste nat i ly for
den store tordenskylle, Sekretariatet med Charlie og Solveig for
udfærdigelse af startlister mmm, Søren Rolner og Kenneth for
god og engageret træning, Cinemax for sponsorering af mange
biografbilletter, frugt og grønthandleren på Sletterhagevej for
sponsorering af frugt til hver dag, Jesper Høybye og Kim Hentze for nattevagterne og Jørgen Trads for den daglige ledelse af
lejren.
Jørgen Trads
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JU N IO R LE JREN
Resultater fra den gennemgående turnering over tre runder
på den store bane:
Gruppe 1:

Nr.1 Andreas Pørtner 111 point
Nr.2 Nicolai Simonsen 107 point
Nr.3 Jonas Bærentsen 103 point

Gruppe 2:

Nr.1 Mathias Mark
Nr.2 Maria Simonsen
Nr.3 Sofie Ladegaard

”GOLFGLAS”

121 point
106 point
83 point

VED KØB AF NYE BRILLER FÅR DU
ET SÆT GRATIS ENKELTSTYRKEGLAS
TIL DINE GOLFBRILLER

Juniorudvalget

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

Årets humørspreder: Jens Christian Bech Andersen.
M OL L ERU P G O L F C L U B
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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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B ANEU D VA L GE T

Baneudvalget arbejder for nye oplevelser
Banens stand roses fra mange sider, og vores greenkeeperstab
får heldigvis mange fortjente skulderklap. Men bag dette flotte
arbejde ligger der også meget slid. Greenkeeperne møder tidligt
om morgenen og får her andre oplevelser af banen og dyrelivet
på og omkring banen. En del spillere har fundet ud af, at det er
en god naturoplevelse at spille golf meget tidligt. Det er andre
også velkommen til at prøve, men vis respekt for de mennesker,
der arbejder på banen på dette tidspunkt.
I baneudvalget ser vi frem til mange oplevelser i fremtiden. Vi
arbejder på planlægningen af en visionsdag, hvor vi vil prøve
at komme med forslag til, hvordan banen skal se ud om 2, 5 og
10 år. Oplæg til visionsdag er en fysisk gennemgang på banen
med skitser, og bagefter vil vi forsøge at få nedfældet vores ideer
til en fremtidig bane. Banen eller dele af banen skal gerne opgraderes. Vi har f.eks. et stort ønske om at lave om omkring hul
14 og 16, hvor en sammengravning af søerne kan give et meget
spændende område. Nye muligheder ved hul 2, efter klubbens
køb af hovedbygningen og dertil hørende have, kan også give et
spændende og udfordrende hul.

Vi har på den korte tidshorisont planer om at rense søerne op
og gøre naturoplevelserne endnu større ved at kunne se blankt
vand flere steder på banen. En oprensning af åløbet på hul 18
skulle også give en bedre oplevelse af vandet, som er en stor del
at dette hul.
Flere steder på banen skal vi plante træer – enten for at afskærme banen eller for at skifte nogle syge træer ud. Med kyndig bistand internt i udvalget kan vi få lavet en langtidsplan,
som gerne skal vise, at vi får en endnu bedre bane i fremtiden
og derved også gør oplevelserne endnu bedre.
Arealer omkring banen trænger til en renovering, og dette
arbejde deltager greenkeeperne også i, i det omfang der er tid
til overs. Flere spændende projekter omkring udnyttelse af bygninger har selvfølgelig indflydelse på banen og arbejdet i greenkeeperstaben, så her følges udviklingen også med stor interesse.
Baneudvalget og greenkeeperstaben vil fortsat gennem sit daglige arbejde være med til at skabe gode oplevelser og god trivsel
for medlemmer, gæster og medarbejdere også i fremtiden.
Henrik Vinther

Baneudvalget har planer om en sammengravning
af søerne mellem hul 14 og hul 16.
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
Malerfirma Ernst Hansen A/S
Fionia Bank
MarkOn A/S
Anlægsgartner H. Hoffmann A/S
Laser Time
Lystrup Farvehandel & Sprøjtelakering
OK Biotech
Radio 100 FM
Hanne Fredensborg Regnskab
STARK Aarhus Mørtel-Compagni
M2 Fritid A/S
Carlsberg
OK Benzin & Olie
e.s.t Grafisk Design og Produktion
Flink Halling-Overgaard & Partnere
CONTIGO PRINT GROUP A/S
LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar
AKTIV tryk i/s
Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S
MN Music
Nybolig Erhverv Århus
Topdanmark
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Skandinavian Booking management event
Katro Finans
Four Leaf Technologies A/S
UNI.TRYK
Titleist
BilligVVS.dk
PL Vinimport
Forstædernes Bank
Ringkjøbing Bank
Nuppenau/partners
Danske Bank
Handelsbanken
Tandlæge Jan Pape
Nordea
Franck & Tobiesen
BDO ScanRevision
El:Con
Jessen Briller
IKON Office Solutions A/S
SuperBest Risskov
Øjenlæge Vibeke B. Thøgersen
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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.
1926
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Navn
Lee Thornson
Kim Mogensen
Jens Jungersen
Michael Nehls Jensen
Mikkel Grundahl
Rikke Grundahl
Jakob H. Hentze
Jens Dynesen
Victor Lander Bilenberg
Francis Ratjen
Merethe Ratjen
Jacob Friis Gottrup
Christian Clausen
Hardy Kirk

Medl.nr.
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Navn
Jakob Kehlet
Kirsten V. Jensen
Morten Rasmussen
Carsten Thomsen
Erik B. Skovbo
Johnny Andersen
Henrik Høgsgaard
Steen Møller Jensen
Esben Kjeldsen
Lone Wedel
Ole Kaae Hansen
Lit Jensen
Henning Jensen
Lasse Thirstrup

✂ 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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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

