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Nyt klubhus eller ej?
Ekstraordinær generalforsamling
den 30. september

Læs om klubhusprojektet på side 6

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
Mandag-torsdag kl. 13.00-17.00
Green-keeper
Ulrik Sørensen
Telefon 8678 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
jorgen.winther@arrowecs.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@gmail.com
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

Vidste du...
...at du på hjemmesidens Debatforum
kan forsøge at finde en spillepartner,
hvis du savner en at spille en runde
golf med i ny og næ? På hjemmesiden
kan du under fanen Medlemmer finde
Debatforum, hvor du kan søge en spillepartner.
– En ny medlemsservice.

... at onsdagsturneringen over 9 huller hver onsdag kl. 17.00 er for alle,
begyndere som øvede. Du kan lige

nå et par runder i år, hvis du har
lyst.
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Mollerup Golf Club
Mollerupvej 7 · DK-8240 Risskov
www.mollerupgolfclub.dk

Molligans redaktion
Niels Eilif Hansen, niels-eilif@webspeed.dk, tlf. 8621 1559
H.C. Ralking, ralking@ralking.dk, tlf. 8615 0291
Julie Andersen, klukiepigen@hotmail.com, tlf. 2812 5777
Kim Haugaard, kiha@stiften.dk, tlf. 8621 3680
Charlie Herbst, ch@mollerupgolfclub.dk, tlf. 8944 9492
Alf Lund, tlf. 8612 1850
Tryk og layout:
Grafisk Hus Løgstør, tlf. 9867 1072
Oplag: 1.200 stk.
Udsendes til 971 husstande
Skriv til os:
Redaktionen modtager gerne artikler og artikelforslag.
Vi forbeholder os dog ret til at forkorte og redigere
i det redaktionelle stof.
Sendes til: info@mollerupgolfclub.dk
Annoncepriser (pr. indrykning)
1/1 side ............................................................kr. 1.000
1/2 side ............................................................kr. 600
1/4 side ............................................................kr. 375
Bagsiden ...........................................................kr. 2.000
Bestil indrykning i 3 numre og få 15% rabat
Annoncer sendes til Mollerup Golf Clubs sekretariat:
info@mollerupgolfclub.dk
Deadline for næste nummer er 1. november 2009.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Fotogengivelse kun
efter aftale.
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2009
KL. 19.00
hos VIA, Pædagoguddannelsen Jysk,
Skejbyvej 29, Risskov
Bestyrelsen vil præsentere forslag til
nybyggeri og renovering af klubhus
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”GOLFGLAS”
VED KØB AF NYE BRILLER FÅR DU
ET SÆT GRATIS ENKELTSTYRKEGLAS
TIL DINE GOLFBRILLER

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

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

Åboulevarden 11-13 / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
www.handelsbanken.dk/aarhus

4

M O L L E RUP GOLF C LUB

L EDER AF F ORM A N D E N

Medlemmernes mening
Af Jørgen Østergaard Nielsen, klubformand
Klubben har i år gennemført en omfattende undersøgelse af medlemmernes
mening om forholdene i Mollerup Golf
Club. Undersøgelsen har været en succes bedømt ud fra, at næsten halvdelen
af klubbens medlemmer har ulejliget
sig med at udfylde det omfattende spørgeskema. Bestyrelsen har herved fået et
fyldigt materiale at arbejde med, hvilket
da også allerede er i fuld gang. I denne
leder vil jeg komme nærmere ind på to af
de meget væsentlige spørgsmål, nemlig
trivslen i klubben og de fysiske rammer.
Trivslen i klubben er for langt de fleste medlemmer af meget stor betydning.
Den holdning deler bestyrelsen til fulde.
Mollerup Golf Club skal være en klub,

MOL L ER U P G O L F C L U B

det er rart at komme i, både for medlemmer og gæster. Et fåtal af medlemmerne
efterlyser den trivsel eller hygge, der var
i gamle dage, for de fleste af de ”gamle”
medlemmer, i slutningen af 80’erne og
første halvdel af 90’erne. Det var dengang, vi var under 400 medlemmer, og vi
kun havde 9 huller. Efter skilsmissen fra
Århus Golf Club 1. januar 1993 kom der
skred i udviklingen. Vi udvidede hurtigt
banen til 18 huller og mere end fordoblede medlemsskaren på rekordtid. I dag
tæller vi over 1100 medlemmer.
Det siger sig selv, at en så voldsom udvidelse af medlemsskaren medfører, at
det enkelte medlem ikke kan være på
fornavn med alle og sikkert af og til møder medlemmer, som man ikke husker at
have set før. Alligevel tror jeg, at vi alle
føler os som Mollerup’ere. Vi hilser, taler
pænt til hinanden og bestræber os på at
efterleve de retningslinjer, der er nødvendige, for at aktiviteterne kan foregå på en
god måde. Det er meget sjældent, at bestyrelsen får indberetninger om uregelmæssigheder. Det er faktisk ganske flot,
når man tænker på, hvor mange der færdes på banen og i klubben hver dag. Vi er
jo trods alt forskellige – og heldigvis for
det – og så må vi jo indrømme, at selvom
golf er en utrolig spændende sport til stor
glæde for os alle, så er det også en sport,

der undertiden kan bringe temperamentet op i selv den mest rolige gemyt.
Jeg synes, det er lykkedes at videreføre
den trivsel, der altid har kendetegnet
Mollerup Golf Club, omend i en lidt anden skikkelse. Medlemmerne finder sammen i større eller mindre grupper, hvor
man hygger sig, tager på udflugter og
meget andet. Seniorklubben, Tirsdagspigerne, onsdagsklubben, Torsdagsherrerne har stor stor tilslutning og medvirker i
høj grad til trivslen i klubben. Disse klubber er åbne for alle. Klubturneringerne
oplever igen et stigende antal deltagere,
hvilket også er meget positivt. Her er der
muligheder for at lære medlemmer uden
for den vanlige kreds at kende. Mollerup
Golf Club er efter min opfattelse stadig
Danmarks hyggeligste golfklub. Nu er
der bare mange flere, der får del i den.
At vi stadig har en venteliste på ca. 200,
når kun meget få klubber i Danmark har
venteliste, er blot en understregning af
klubbens popularitet.
Et andet væsentligt spørgsmål i undersøgelsen var medlemmernes holdning til
klubhus mv. Der var et stort flertal for, at
disse trænger til en alvorlig udvidelse og
fornyelse. Bestyrelsen er i skrivende stund
ved at lægge sidste hånd på et revideret
Fortsættes på side 6
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Fortsat fra side 5
forslag til nyt klubhus samt renovering
af det eksisterende klubhus og udenomsarealerne. Forslaget vil sammen med tilhørende finansieringsforslag blive fremlagt til medlemmernes bedømmelse på
en ekstraordinær generalforsamling den
30. september 2009. Forslaget er efter
bestyrelsens mening et fremragende forslag, som vi håber at få medlemmernes
opbakning til. Det vil give en tiltrængt
fornyelse, som vil skabe mulighed for
endnu bedre trivsel i klubben. Og så vil
det være en vigtig faktor, når kommende
golfere skal vælge klub. For der er ingen
tvivl om, at kampen om medlemmerne
vil blive meget større i de kommende år.
Beslutningen om byggeprojektet er den
største udfordring i klubbens historie.
Det er derfor vigtigt, at medlemmerne
møder op til den ekstraordinære generalforsamling og giver deres mening til
kende. Bestyrelsen anbefaler varmt, at
forslaget vedtages.
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Klubhusprojektet
Af Jørgen Østergaard Nielsen
Bestyrelsen har den glæde at kunne
fremlægge det reviderede forslag til ombygning og udvidelse mm. af klubhuset i Mollerup Golf Club. Tegningerne
er fremlagt i klubhuset og på klubbens
hjemmeside. Der vil endvidere være mulighed for en mere grundig information
om projektet i klubben mandag den 14.
september og mandag den 21. september, begge dage kl. 19.00, hvor repræsentanter for bestyrelsen vil være til stede for
at besvare spørgsmål.
I skrivende stund er vi ikke færdige
med at udarbejde finansieringsforslag.
Bestyrelsen ønsker at fremlægge et finansieringsforslag, der er baseret på konkrete
tilbud i stedet for vurderinger og er i færd
med indhentning af tilbud. Fremlæggelse
af økonomi og finansieringsplaner må
afvente indhentning og bearbejdning af
tilbud fra entreprenørerne.
På den ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2009 fremlagde bestyrelsen et projekt, som ikke opnåede det
nødvendige flertal for at kunne gennemføres. På baggrund af de bemærkninger,
der fremkom på generalforsamlingen og
efterfølgende medlemsmøder samt møder med medlemmer, der havde udarbejdet alternative forslag, har bestyrelsen
revideret projektet på nogle væsentlige
punkter. Af disse skal især fremhæves:

1. Køkkenet flyttes i det nye klubhus til
en placering mellem klublokale og
café. Dette er absolut en fordel for betjeningen af de to lokaler.
2. Der indrettes en stor overdækket terrasse mod øst med direkte adgang til/
fra café. Fra terrassen vil der gennem
store glaspartier være udsigt til 2. hul
og naturligvis frit udsyn til 1. hul.
3. Placeringen af klublokale mod vest
med direkte adgang til den nye terrasse i gården betyder, at ”company
days”, samling og præmieoverrækkelse efter turneringer eller andre lukkede arrangementer kan foregå ugenert
og uden gene for andre.
4. Der indrettes en ”Members Lounge”
længst mod vest med mulighed for adskillelse fra klublokalet med en foldedør. Dette åbner mulighed for mindre
arrangementer, fx møder, konferencer,
mindre selskaber mv.
5. Det nye klubhus udføres med fuld kælder med rampe ved den vestlige ende.
Kælderen indrettes med depoter og
garage for clubcars. Herved opnås
bedre plads til vej vest for bagladen
og der bliver plads til flere clubcars.
Endvidere vil varetransport til og fra
køkkenet foregå via kælderen i stedet
for via terrassen.
Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange
medlemmer vil deltage i den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 30.
M O L L E RUP GOLF C LUB

september 2009 og være med til at vedtage klubhusprojektet. Bestyrelsen er over-
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bevist om, at gennemførelse af projektet
vil blive til stor glæde for såvel medlem-

mer som gæster.
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Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang
Resultaterne fra medlemsundersøgelsen lå klar sidst i februar, og de er siden blevet studeret nøje
af bestyrelse, udvalg, medarbejdere og medlemmer. At medlemsundersøgelsen har givet stof
til eftertanke mange steder i klubben, kan der ikke herske tvivl om.
Af Niels Eilif Hansen
I begyndelsen af året gennemførte Mollerup Golf Club i samarbejde med Dansk
Golf Union for første gang en stor medlemsundersøgelse, hvor mange emner
skulle belyses. Omkring halvdelen af klubbens medlemmer svarede på de mange
spørgsmål og uddybede med mange kommentarer. Med så høj en besvarelsesprocent får man resultater, der kan bruges.
Medlemsundersøgelsen efterlader det
overordnede indtryk, at vi har en klub,
som medlemmerne i stort omfang er
meget tilfredse med. Samtidig er der enkeltområder, hvor tilfredsheden er på et

utilfredsstillende niveau. ”Hvordan får vi
hævet tilfredsheden på disse områder?” er
derfor et naturligt spørgsmål, som bestyrelse, udvalg, persongrupper eller enkeltpersoner med ansvar for de enkelte emneområder er blevet stillet.
Alle ideer og tanker kan ikke gennemføres af den ene eller den anden årsag og
ikke alle kan få deres ønsker til klubben
opfyldt. Flere initiativer er taget, og noget
er allerede gennemført. Andre ideer vil
det tage tid at realisere.
Fælles ansvar
For bestyrelsen efterlader undersøgelsen
ingen tvivl om, at banen er det vigtigste for

medlemmerne. Der er også i bestyrelsen
stor enighed om at støtte Baneudvalget så
meget som muligt, når udvalgets visioner
skal føres ud i livet. Men det koster mange
penge og kræver hele tiden prioriteringer.
Maskinerne er dyre, men nødvendige for
at greenkeeperne kan holde banen så flot
som overhovedet muligt.
”Et emneområde, som er svært at håndtere, er tilfredshed med klubmedlemmers
adfærd. Medlemsundersøgelsen afslører
her generel ringe tilfredshed, men det er jo
altid de andre, der er noget i vejen med”,
siger klubformand Jørgen Østergaard og
fortsætter: ”Vi rører her ved områder, som
hverken bestyrelse eller andre kan gøre
ret meget ved. Det er et fælles ansvar at
rette nedslagsmærker op og lægge turf på
plads, ligesom det er et fælles ansvar ikke
at henkaste cigaretskod, chokoladepapir
og andet affald på banen. Det er også den
enkeltes pligt ikke at efterlade flasker på
banen eller ved siden af skraldespandene.
Jeg kan kun kraftigt opfordre til, at vi i fællesskab værner om vores dejlige område”.
Udfordringer er der nok af
Selv om medlemmerne i stort omfang er
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tilfredse med klubben, er der dog udfordringer nok at tage fat på i den kommende
tid.
Der er generel utilfredshed med en del
af klubbens faciliteter. Denne utilfredshed
kan kun løses ved at gennemføre omfattende renoveringer, eventuelt sammen
med nybyggeri. Det har bestyrelsen arbejdet med gennem længere tid, og et revideret forslag vil i september blive lagt frem
på en ekstraordinær generalforsamling.
”Restaurationsforholdene får ved medlemsundersøgelsen en utilfredsstillende
bedømmelse. Bestyrelsen og restauratøren tager naturligvis dette alvorligt og
har drøftet en række forbedringsforslag,
som allerede er gennemført. Vi drøfter løbende forholdene med restauratøren, som
naturligvis er interesseret i at yde medlemmer og gæster den bedst mulige service.
Vi håber herved at kunne tilfredsstille et
stort flertal af medlemmernes ønsker til
klubbens restaurationsdrift”, konkluderer
klubhusudvalgsformand Jørgen Winther.
Flere dog-legs
Der er stor tilfredshed med 18-hullers
banen, men også en del forslag til forbedringer. ”Vi har allerede gennemført en del
forslag til forbedringer. Blandt andet har vi
sat tee-kopper op ved alle tee-steder. Desværre er der mange af vore medlemmer,
der ikke kan finde ud af at samle ødelagte
tees op og lægge dem i tee-kopperne”, siger baneudvalgsformand Henrik Vinther.
MOL L ER U P G O L F C L U B

Med et smil læste han også et medlems
forslag om at rense søerne op. Det skete
allerede sidste efterår, længe før undersøgelsen blev gennemført, og det blev omtalt
i MOLLIGAN i december sidste år.
Der er også forslag, der i praksis ikke
kan gennemføres. Det gælder for eksempel forslag om flere dog-legs og flere par
5-huller. ”Det har vi simpelthen ikke de
nødvendige arealer til”, bemærker Henrik
Vinther og fortsætter ”Ønsker om at sætte
et toilet op ved hul 8 og ved hul 15 kan
vi heller ikke opfylde. Ifølge Århus kommune er det ikke tilladt, da arealerne ligger inden for å-beskyttelseslinjen, hvor der
ikke må opføres bygninger.”
Lige til højre fod
”Det ligger jo næsten lige til højre fod, at vi
igen udbyder golfskoler”, var Søren Rolners bemærkning, da han sammen med
Kennett havde set kommentarerne til proområdet. Der er gennemført holdtræning
i form af golfskole flere gange i løbet af
foråret, og der har været stor efterspørgsel. Medlemmernes ønsker om flere varer
i butikken har pro’erne også taget til sig.

klubberne-i-klubben fylder for meget og
gør det vanskeligt at få spilletid. Det beror
nok på misforståelser, idet de tre klubber
kun har en turnering hver om ugen og
kun blokerer første teested i en kortere periode. Der er kun banelukninger, når der
spilles venskabsturneringer, og hver klub
har kun ret til at arrangere tre venskabsturneringer om året. De fleste dage er det
let at få spilletid, også uden at bruge tidsbestillingssystemet. Normalt er der kun
enkelte bolde i boldrenden.
Mange tanker om fremtiden
På klubbens hjemmeside kan du læse
mere om medlemsundersøgelsen. Du kan
se alle rapporterne med de talmæssige opgørelser. Du kan også læse om, hvordan
bestyrelse, udvalg, persongrupper og enkeltpersoner med ansvar for de enkelte
emneområder reagerer på medlemsundersøgelsen.
Medlemsundersøgelsen sætter noget i
gang.

De fylder for meget
Mange medlemmer har stor glæde af at
deltage i turneringer, dels klubbens turneringer, dels turneringer, arrangeret af de
tre klubber-i-klubben: Tirsdagspigerne,
Torsdagsherrerne og Seniorklubben.
En del kommentarer hævder, at specielt
11
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Min eller vores sommeroplevelse
Af Julie Andersen

Jeg er blevet spurgt,
om jeg havde lyst til at
skrive en artikel om en
sommeroplevelse. Selvfølgelig ville jeg gerne
det. Da jeg tænkte over
mine oplevelser gennem sommeren
indtil videre som fx Girls Only Tour, DGU’s
holdturnering, Ranglisteturneringer og ikke
mindst Danmarks turneringen kom jeg i tanke
om, at jeg ikke var alene af sted en eneste gang,
nej, jeg tog af sted med en makker eller to.
Jeg tror nemlig, det er vigtigt for stort
set alle mennesker, at de har nogle at spille med og dele oplevelser på golfbanen
med. Selvom golf ikke er en holdsport,
så er det stadig vigtigt, at have nogle at
spille med.
I DGU’s holdturnering mødte vores
hold Frederikshavn. Jeg spillede mod en
sød og jævnaldrende pige deroppe fra,
som var i et handicap under 10, så derfor undrede det mig, at jeg aldrig havde
set hende til nogen turneringer før? Hun
fortalte, at hun ikke rigtig havde nogle at
tage af sted med fra hendes klub, og hun
kendte ikke nogle af de andre piger fra
de andre klubber. Det kunne jeg selvfølgelig godt forstå.
MOL L ER U P G O L F C L U B

Så jeg er rigtig glad for, at jeg ikke står
i samme situation. Vi er nemlig nogle
piger nede i klubben, som har det godt
sammen. Vi er også på fusionsholdet
med Aarhus Aadal, hvor der også er en
flok søde piger på.
Min største oplevelse denne sommer
inden for golf er, da vi rykkede op i 1. division! Jeg spillede foursome med Louise.
Vi fik flere gange at vide, at vi er en god
foursome, fordi vi er gode venner og kender hinanden godt. Dét, at man forstår
hinanden og har det godt sammen betyder meget, når man spiller foursome. Jeg
kunne ikke ønske mig en bedre makker
end hende.
Louise og jeg startede med, at spille
i Danmarksserien (2. holdet), hvor vi
fik vores debut som foursome. Vi vandt
overbevisende kampene på hul 12 og 13,
og 2. weekend i Danmarks Turneringen

rykkede vi op på 1. holdet, 2. divisionsholdet, som har hjemmebane i Aarhus
Aadal. Der fik vi mere modstand, men
stadig ikke nok til at tabe. Vi vandt på
hul 18 og 17, og holdet vandt. Den sidste
weekend i Danmarks Turneringen skulle
vi spille om oprykning til 1. division. Og
vi vandt begge vores kampe på hul 14 og
holdet vandt, og derfor rykkede vores 1.
hold op i 1. division. Det blev fejret med
champagne og pigehygge ved vores fantastiske holdleder Birthe Breum Jensen.
Dét var en oplevelse, som jeg bliver helt
stolt og glad af at tænke på. Vi har det
rigtig godt på de to fusionshold, og det er
jeg virkelig glad for.
Dét at have en makker eller flere at
spille med betyder som sagt rigtig meget,
så man kan udvikle sig som golfspiller
ved at komme ud på banen og få trænet
sammen.
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Alder ingen hindring
– en livsbekræftende golfrunde i ”Kvintetten”
Af Bent Kjeldsen
Klokken er ni mandag
den 29. juni. Solen står
højt på en skyfri himmel,
temperaturen er høj (25
grader), to svaner flyver
højt og laver et majestætisk sving ind over 1. teested. Og humøret
er højt hos de 12 medlemmer af ”Kvintetten”, der trippende står og venter på at slå
ud til den faste mandagsrunde golf i Mollerup Golf Club.
”Kvintetten” er en slags ”Klub i klubben”. Den tæller 15 gråsprængte mænd,
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alle i en moden alder. Gennemsnittet ligger omkring 75 år. Alderspræsidenten
”Jeppe”, alias Leander Jeppesen runder 89
den 4. august i år. Arne Mohr er benjamin
med sine ”kun” 62 år. Klubben har en ”juniorafdeling”, der tæller de 3 medlemmer,
der endnu ikke har rundet de 70 år.
”Kvintetten” kom til verden i 1988. De
fem stiftere var vennerne Hugo Jespersen,
Henning Petersen, Leander Jeppesen,
Hans Jørgen Guldbrandsen og Gregers
Nentvig. Sidstnævnte er død, men de øvrige fire er ”still going strong”. Til trods
for at klubben er udvidet til nu at tælle 15
medlemmer, har man valgt at bibeholde

det oprindelige navn ”Kvintetten”. Det
forlyder, at ”ventelisten” for at komme
med i ”Kvintetten” er lang, men der optages kun nye medlemmer til supplering af
udgåede medlemmer. ”Kandidater” vurderes på, om de har kemi med bestående
medlemmer.
Ernst Hamann åbner ballet og lander
▼Kvintetten klar til frokost. Fra venstre ses:
Curt Bech, Ernst Hamann, Poul Hejndorf, John
Hartwig, Henning A. Pedersen, Hugo Jespersen,
Leander Jeppesen, Bent Nørgård Holm, HansJørn Guldbrandsen, Palle Holst, Jørn BræmerMadsen, Lars Kristensen og Henning Schou.

M O L L E RUP GOLF C LUB

DET G ODE GOL F L I V
bolden kort før green. De øvrige følger
pænt trop, og der præsteres allerede på 1.
hul en par. Bag den hyggelige facade, de
muntre bemærkninger og drillerierne fornemmes konkurrenceinstinktet klart. Ingen giver sig frivilligt. Æren er på spil - og
øllen ! Der spilles stableford, og den dårligste halvdel er dømt til at give øl til den
vindende halvdel. Der spilles året rundt,
og ved afslutningsfesten kåres årets vinder,
hvis navn indgraveres på klubpokalen.
Man er godt i gang med pokal nr. 2. Den
gamle havde ikke plads til flere navne.
Det hører til et af de faste ritualer i
”Kvintetten”, at en fødselar giver frokost
efter de 18 huller. Ved ikke runde fødselsdage serveres ”en lille frokost” til max. 80
kr. pr. person, men ved runde fødselsdage
delikaterer man sig med ”det store frokostbord” uden prisloft. Til gengæld modtager
fødselarerne henholdsvis 3 flasker rødvin
ved ikke runde fødselsdage og en gave til en
værdi af kr. 500,- ved runde fødselsdage.
Disse gaver og afslutningsfrokosten finansieres af et kontingent på kr. 50 pr. måned.
Den 29. juni hed den glade giver af ”en
lille frokost” John Hartwig, der fik overrakt fødselsdagsgave efterfulgt af tre korte
hurraer, der efter klubbens forskrifter skal
afleveres med smæld - og det blev de! På
fødselsdagene dystes der efterfølgende på
putting green med et indskud på kr. 20,- pr.
person. Groft taget halvdelen af deltagerne
får gevinst. Det er nok det nærmeste gruppen kommer på professionelle tilstande.
MOL L ER U P G O L F C L U B

Medlemmernes handicaps svinger mellem 13 og 36. Medlemmer over 80 indrømmes ret til at spille fra rød teested. En
mærkbar ”pensionistrabat” med muligheder. Vinderen af matchen den 29. juni
blev Jørn Guldbrandsen med 36 points.
Et spørgsmål om kvinders eventuelle
optagelse i klubben blev besvaret med et
kollektivt rungende ”NEJ”!! Et medlem
havde tidligere stillet forslaget, hvad han
ikke blev populær på. ”Vedtægterne”, der
i øvrigt ændres ”efter behov”, forblev på
det punkt urørte.
Under frokosten faldt snakken på klubhusprojektet. Der var i ”Kvintetten”
enighed om nødvendigheden af ”at gøre
noget”, men det af bestyrelsen tidligere

forelagte projekt, tog man kraftigt afstand
fra.
En dag med ”Kvintetten” er en livsbekræftende oplevelse. Her finder man beviset på, at alder ikke er nogen hindring for
at glædes ved legen med den hvide bold og at alder ikke er nogen hindring for at
havde det sjovt og glædes ved samværet
med ligesindede. Som et af medlemmerne
udtrykte det: Det er svært at forstå, at golf
kan føre til så megen livgivende social kontakt”.
Medlemmerne af ”Kvintetten” kender
ikke til trivselsproblemer i klubben. For
dem er Mollerup stadig Danmarks hyggeligste golfklub.

To af Kvintettens stiftere, Hugo Jespersen (i midten) og Leander Jeppesen, ”Jeppe” (th.) sammen med
Mollerup Golf Clubs tidligere formand Henning Schou.
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Ny i Mollerup Golf Club – og hvad så?
Af H. C. Ralking
• Hvordan er det at blive
medlem i Mollerup?
• Hvordan har du oplevet at
være nyt medlem i Mollerup?
• Hvad er dine positive oplevelser?
• Har du haft nogen negative oplevelser?
Det spurgte Molligan 6 nye medlemmer om.

Uffe Hentze,
medlem nr. 1966,
kommer fra Norddjurs Golfklub:

”Jeg spiller med seniorerne. Det er en
rigtig hyggelig klub i klubben. Da jeg var
i Norddjurs skaffede jeg venskabsmatch
med Mollerup. Vi har kun 5 minutters
kørsel til banen og det er guld værd.
Jeg har et godt indtryk af Mollerup,
men der er nogen, der tager reglerne lidt
lemfældigt. Der er nogen, der spiller efter
egne regler.
Når det gælder byggeprojektet, så synes
jeg det er et skidt projekt, de har gang i.
16

Jeg var med til at bygge for 5 mio i Norddjurs med jordvarme osv.
Men banen er fantastisk at spille og meget velholdt, så det er en fornøjelse.”

Kristian Ry,
medlem nr. 2120,
nyt medlem og
ny golfspiller:

”Jeg har kun positivt at sige. Det er en
god klub at komme i. Onsdagsmatcherne
er hyggelige. Torsdagsherrer har jeg ikke
deltaget i endnu. Det er en dejlig bane at
gå på, og det fungerer rigtigt fint derude.
Og det er et hyggeligt 19th hole.
Min virksomhed var sponsor på pinsematchen, og det syntes vi fungerede rigtigt
fint.
Der er nogen enkelte, som opfører sig,
som det passer dem og blæser på hensynet
til andre. F.eks. ved at gå ud på bagni, selvom der er match. Men sådan er det nok
desværre i alle klubber.
Jeg må sige, det har virkelig været positivt at blive medlem i Mollerup.”

Elin Møller,
medlem nr. 2081,
kommer fra
Randers Golf Klub:

”Jeg startede 1. januar og er blevet godt
modtaget og har fået mange positive oplevelser. Jeg er glad for at spille med tirsdagspigerne. Min mand og jeg booker os
tit ind med andre 2-bolde og på den måde
lærer vi også andre at kende.
Der bliver hilst og folk er venlige i klubben. Jeg kan ikke sige, jeg savner noget. Jeg
har også talt med andre, der er flyttet til
Mollerup, og ingen har fortrudt.”

Niels Harving,
medlem nr. 2131,
kommer fra
Sebber Kloster
Golf Klub:
”Jeg kom ind i maj og har ikke nået at
bruge klubben så meget endnu. Jeg har
mest indtryk af banen, - den er helt perfekt. Pro’en var også en god oplevelse. Og
jeg kan se, man hygger sig på 19th hole!
M O L L E RUP GOLF C LUB

Det var en god beslutning at flytte, og jeg har ingen negative oplevelser haft. Og jeg har kun ramt højspændingsledningerne 1 gang!
Dog kan det være lidt svært at booke, - men godt med de mange
boldrende tider. Der er en god stemning, og folk hilser på hinanden.”
”Jeg har kun nået at spille 3 runder, så jeg kender hverken banen eller klubben så
godt endnu. Men det
Thomas L.
virker lidt som samme
Andersen,
hyggelige stemning
medlem nr. 2121,
som i Blommenslyst.
kommer fra Blommenslyst Golfklub: Hvis man ikke deltager i matcher, så kender man ikke rigtigt
nogen af de andre
medlemmer.
Jeg synes, det er fornuftige forhold, der bliver tilbudt, også omkring klubhuset. Det er positivt, at klubben har en kombination af
tidsbestilling og boldrende.”
”Generelt vil jeg
sige, at det er godt at
Jane Astrup,
være her. Det har væmedlem nr. 2057,
ret positivt at komme
kommer fra
med i tirsdagsdamerGrenå Golfklub:
ne. Der er åbenhed
og man føler sig inviteret og inddraget.
På den negative side tæller, at jeg ikke synes folk generelt er gode
til at lukke igennem. Jeg var også ude for i den første match, at
der var en, der overfusede nogen andre i cafeen. Det var pinligt.
Jeg synes, vores omklædningsrum trænger til renovering. Og jeg
synes, det er for ringe, der ikke er separat udslagssted for damerne
på vinterbanen.
Det er godt med tidsbestillingen, så andre kan skrive sig på en
2-bold, for på den måde lærer man andre at kende. ”

MOL L ER U P G O L F C L U B
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E RH VE R V SK LU B B EN

Mollerup Erhvervsklub september 2009
Mollerup Erhvervsklub er i en stabil og
positiv udvikling. Trods den globale finanskrise har Mollerup Erhvervsklub
formået at udvikle medlemsskaren og fået
et endnu bedre samspil mellem medlemmerne. Kendskabet til hinandens virksomheder og styrke blevet udviklet, forhåbentligt til gavn for alle parter.
Erhvervsklubturneringen er afviklet
med godt vejr og til dels flotte scores. Et
es af Jens Gertsen på hul 7 gjorde, at PW
Stål kunne kalde sig vinder af Erhvervsklubturneringen 2009. Steen Kodahl var
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bedste individuelle spiller og medvirkende til, at DTZ kunne blive nr. to i holdkonkurrencen.
Løbende hulspil er i fuld gang med flere
store overraskelser, og der venter nogle
spændende runder i løbet af efteråret,
inden vinderne kan kåres. Præmieoverrækkelse og hyldesttaler foregår ved Erhvervsklubbens efterårsturnering i oktober måned.
Når dette læses, har Erhvervsklubbens
medlemmer været inviteret til åben træning ved Søren Rolner, som denne dag

har rigeligt at se til. Men alt i alt en hyggelig formiddag, hvor der rettes lidt på
svinget, og spillernes ego bliver justeret
lidt. Ligesom for alle andre spillere er der
også noget at rette for Erhvervsklubbens
medlemmer.
Efteråret byder på afslutningsturnering
på en fremmed bane med den traditionelle holdturnering og i år et præmiebord af
før usete dimensioner, så til alle medlemmer af Erhvervsklubben – glæd jer til en
hyggelig dag, fredag den 9. oktober.
Henrik Vinther

M O L L E RUP GOLF C LUB

B ANEU D VA L GE T

Hvad sker der på banen?
Selv om sommeren er ved at være slut,
kan der stadigvæk være mange gode timer tilbage på Mollerups baner i år. Jeg
håber, at medlemmerne vil bruge banerne meget i efteråret og i perioden, hvor
det så bliver lidt koldere.
Banepersonalet vil begynde at vinterklargøre banerne, således de kan overvintre og være i bedre stand tidligere på
sæsonen næste år.
Vi vil begynde at klippe og lægge sand
til vintergreens, så der er bedre mulighed
for at spille i de kolde perioder. Vi vil i
frostperioden lukke de rigtige greens permanent, så der ikke er risiko for, at der
trækkes sneskimmel ind på greens, – et
forsøg, som vi gerne vil afprøve, da sidste vinters forsøg med to flag på hullerne
ikke gav det ønskede resultat.
Vi vil forsøgsvis plante træer ved hul 6
– det er blevet udskudt fra foråret – for
at lave en mere dækkende afskærmning
ud med industrikvarteret. Samtidig vil vi
også plante nye træer ved de 150 m markeringer, der er blevet fjernet på grund af
dårlig vækst.
Selvom nogle tror, at det har været en
våd sommer, kan det ikke mærkes på banen. Vi er i akut vandmangel, – flere af
vores søer har en vandstand, som er ca.
75 cm under normal vandstand. Det har
bevirket, at vore renoverede grøfter ved
MOL L ER U P G O L F C L U B

hul 14 og hul 18 ikke fungerer efter hensigten. Om vi kan få mere vand i søerne,
eller om vi kan få vandet til at løbe tilbage i grøfterne, er noget, vi ikke selv er
helt herrer over.
Vore nye anlagte stier mellem hul 11
og 12 og mellem 13 og 14 vil blive taget
i brug til næste sæson. Væksten i dem er
ved at få fat, så det ser lovende ud, og
forhåbentligt bliver de tilfredsstillende for
brugerne.
Vi vil i efteråret også slå den tykke
rough, som vi har gjort et par år nu, for
at forsøge at holde tidsler og vilde lupiner
nede. De er til stor irritation for mange
spillere, og selv om banen er en naturoplevelse, skal de vilde planter ikke få overtaget på banen. Vi er pålagt restriktioner
fra kommunen om klipning og beskæring, men vi er i god dialog og kan få forståelse for vores ønsker.

Vi vil arbejde med at opgradere vores
par 3 bane, således vore nuværende og
særligt vore nye medlemmer uden banetilladelse til stor bane også kan nyde
spillet under gode forhold. Opdatering
af teesteder – evt. med kunstgræs – er
i undersøgelsesfasen, og vi håber på at
kunne være på plads med det i løbet af
efteråret. Samtidig skal skiltene også opdateres med hensyn til meterangivelse.
Alt i alt er der meget at se til for keeperne, så giv dem plads til at arbejde. Husk
på, at det er for klubbens medlemmer, de
arbejder, – de er der ikke for at irritere
medlemmerne.
Ha’ et godt efterår på banerne i Mollerup.
Henrik Vinther
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Danmarksmesterskab
til Mollerup
Bo Pugholm fra Mollerup Golf Clubs eliteafdeling og farmand Fin Pugholm blev søndag
den 16. august 2009 en stor golfoplevelse rigere. Ved et stævne i Golfklubben Storstrømmen vandt de ”DM 2 generationer – Far/Søn”. I et stærkt felt med 27 deltagende par
vandt de den nervepirrende dyst med et enkelt slag foran nummer 2.
Et stort til lykke til Bo og Fin

G¿r det du er bedst til
Ð det g¿r vi
rhus Afdeling
Telefon 45 12 00 20
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T I DSB EST I L L I NG SSY ST E M E T

Tidsbestillingssystemet
– bruger vi banen godt nok?
Af Niels Eilif Hansen
Fra medlemsundersøgelsen ved vi, at 73 procent
af medlemmerne er meget tilfredse eller tilfredse
med tidsbestillingssystemet i sin nuværende form.
Kun 2 procent er meget utilfredse, 8 procent er
utilfredse. Men bruger vi tidsbestillingssystemet
rigtigt?
Mollerup Golf Clubs tidsbestillingssystem fungerer fint for rigtig mange medlemmer. De færreste oplever besvær med
at få plads til at spille en runde på vores
dejlige bane, og er det ikke muligt at bestille en tid, kan man næsten altid få plads
i boldrende-halvtimen.
Det er naturligvis godt, at der er så udbredt tilfredshed med tidsbestillingssystemet. Men hvorfor ’nøjes med’ 73 procent
tilfredshed, hvis vi med få tiltag kan gøre
det endnu bedre til gavn for flere medlemmer?
I undersøgelsen har flere medlemmer
nemlig anført, at de ikke kommer så ofte
ud at spille golf, efter at tidsbestillingssystemet er indført.
Årsagen er, at bestillingstiderne – i hvert
fald ved første øjekast - er optaget, og så vil
man ikke tage turen til golfbanen blot for
at opleve, at boldrenden er fuld af bolde.
Bestillingslisten ser da også ofte meget
M
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booket ud. Men ved en nærmere granskning af bestillingslisten er det tydeligt, at
der sagtens kunne være flere spillere med.
Vi bruger ganske enkelt bestillingssystemet uhensigtsmæssigt i den forstand,
at der er for få deltagere på hver tid. Der
er rigtig mange 2-bolde og et meget mindre antal 3-bolde og 4-bolde. Singler optræder også jævnligt, og øjensynligt tøver
mange med at booke sig ind på de ledige
pladser hos singler, 2-bolde og 3-bolde,
selv om alle kan gøre det med fuld ret.
Det giver en uhensigtsmæssig udnyttelse
af banen både for os som medlemmer og
for en gæstespillende 4-bold, som ofte må
opgive at finde en tid på vores bane og i
stedet vælger en anden.
Ikke mindst gæstespillere vil være sikre på
at kunne spille, når de
møder frem, og Mollerup Golf Club mister
greenfee indtægter, som
klubben har hårdt brug
for.
En ny udfordring for
os alle er derfor at lære
kunsten ”at fylde op”,
så der normalt spilles
4-bolde.

Ud over at det giver flere mulighed for
at spille, er der en række andre forhold,
som taler for den øvelse:
• Det giver en fornuftig og jævn spillerytme.
• Der bliver ikke behov for at lukke igennem, hvilket ofte virke meget forstyrrende, - både for dem, der lukker igennem,
og for dem, der går igennem.
• Og så er der ikke mindst det sociale og
trivselsmæssige element i det. Vi lærer
hinanden bedre at kende.
Prøv næste gang at booke jer ind på en
ledig plads hos andre spillere – og tag godt
imod dem, der booker sig ind for at spille
sammen med jer.
God fornøjelse.
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J UN I O R U D VA LGET

Juniorsommerlejr 2009
”Det er den bedste juniorlejr, jeg nogensinde har været på!” Citatet stammer
fra årets juniorsommerlejr og er faktisk
sagt af flere juniorer.
Juniorsommerlejren afvikles hvert år i
den sidste uge af skolernes sommerferie
og er for alle juniorer med tilladelse til
spil på stor bane. Lejren varer 3 dage,
onsdag-fredag, og juniorerne bor i telte
opstillet på området omkring den gamle
lade ved indspilsbanen.
Det blev også i år en rigtig god sommerlejr med super stemning, fantastisk

vejr, god mad og masser af golf.
16 juniorer var tilmeldt – ikke mange,
men en rigtig god flok med 6 piger og 10
drenge, i alderen 10-15 år.
Vi kom lidt kaotisk fra start, da Mr.
Juniorlejr, Jørgen Trads, sygemeldte sig
onsdag morgen, som lejren skulle starte.
Han kom dog og startede det hele op,
hvorefter han tog hjem og puttede sig
under dynen. Og så måtte juniorudvalget i aktion. Med hjælp fra forældre uden
for udvalget fordeltes opgaverne til de tre
dage og nætter.

Juniorerne tog også selv ansvar – de
havde fuldstændig styr på, hvem de var
på hold med, og hvornår de skulle hvad.
Opgaven til de voksne var primært at
holde styr på alle de scorekort, der blev
indleveret, og få stillingen skrevet på leaderboardet.
Morgenmad, frokost og aftenmad stod
Søren fra The 19th Hole for. Så når dagen var ved at være forbi, blev der tændt
op i grillen på terrassen, og der blev serveret grillbuffet. Mange forældre troppede også op og spiste og hyggede sig
sammen med børnene.
Søren Rolner og Kenneth Sørensen
stod for træningen og var begge meget
begejstrede for hele flokken, som var meget entusiastiske.
Udover træning og spil på både par-3
banen og 18-hullers banen var der indlagt spændende og anderledes udfordringer. Et par af de helt store hit blev
afviklet lige før sengetid i buller mørke.
Onsdag aften var det en puttekonkurrence, og torsdag aften var det en Pitch
& Put konkurrence på par-3 banen.
Fredag sluttede traditionen tro med
præmieoverrækkelser. Af udvalgte resultater kan blandt andet nævnes en stableford score på 55 point på 18 huller præJacob, William og Maria S på hul 9.
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steret af Mads Røddik, som også modtog
lejrens specialpris for, som det blev sagt,
den enorme udfordring, der er i at blive
reguleret så meget ned på en gang, som
det var tilfældet for Mads.
For de deltagende udvalgsmedlemmer
og forældre var det 3 fantastiske dage.
Tak til forældrene for lån af nogle fantastiske børn.
Tak til forældre og udvalgsmedlemmer
for en fantastisk sommerlejr.
Jesper Høybye

▲ Andreas, Juliane og Jens Christian forlader 18. green efter afslutningsturneringen.
En stolt og glad Mads Røddik med præmien
for bedste score: 55 point!

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

– kun et langt drive fra Mollerup Golf Club

MOL L ER U P G O L F C L U B

23

BAN ES E R V I C E

Baneservice på banen…
Af Jette Steen
Sommeren 2008 meldte
jeg mig som banekontrollant og blev på den
måde medlem af det
nyoprettede baneservicekorp. Det består
foruden mig af Alf Lund, Preben Parkegaard, Viggo Lassen og Charlie Herbst,
der indkaldte til et indledende møde. Her
fordelte vi ugerne mellem os, og så var
det bare at kaste sig ud i det.
Det var med nogle sommerfugle i maven, at jeg tog min første tur i Charlies
vogn og kørte banen igennem baglæns,
fra green på hul 18 til tee- stedet på hul 1.
Hvordan ville folk modtage en lille dame
som mig? Ville jeg møde nogle gratister,
der bare ville føre sig frem, hvis de blev
bedt om at forlade banen?
Heldigvis modtog klubbens medlemmer mig venligt. Kun få vrissede lidt, når
jeg bad om at se deres bagmærke, og jeg
fik en sludder med kendte spillere undervejs. Men jeg var stadig lidt usikker i en
del situationer.
I november var tre af os på et kursus
under DGU. Formålet med kurset var
at lære at takle de vanskelige situationer
samt udveksle erfaringer med andre. Dette kursus gav mig mod på at træde lidt
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mere i karakter og stille krav til medlemmerne og vores gæster.
Jeg har taget gæster i at ”glemme at betale” eller forsøge at snyde sig til at spille.
I foråret tog jeg en del spillere fra andre
klubber i at slå bolde eller benytte vores
indspilsareal uden at have betalt for det.
Mange troede, at det var i orden, når de
havde betalt greenfee. Nu sker det sjældent. Jeg tror, det er rygtedes, at vi har
kontrol, og at det ikke er til at vide, hvornår den kommer.
Nu synes jeg, det er rigtig hyggeligt at
køre rundt. Mange skynder sig straks at
vise mig deres bagmærke, for at vise, at de
har sagerne i orden. Andre standser mig
for at slå en sludder af eller bede mig om
at skynde lidt på dem foran. Andre gange
beder jeg 2-bolde slå sig sammen, fordi
der er mange 4-bolde ude, og de vil få

lang ventetid. Jeg har fået tilbudt chokolade eller en lille én, hvis vejret har været
til det. Herligt.
Nogle gange må vi bede folk om at
overholde vores dress-code. Man spiller
ikke golf i undertrøje, hængerøvsbukser
eller minishorts.
Vi har en virkelig flot og velholdt bane.
Det skal den helst også være fremover, så
derfor spørger vi ind imellem spillerne,
om de har en pitchfork i lommen inden
de går ud. De fleste har det, men bruges
den også nok?
Vi yder gerne et frivilligt stykke arbejde
for at få tingene til at fungere bedre i klubben, og hvor er det dejligt at høre vores
egne spillere og gæster sige, at de synes,
det er alle tiders med kontrol/service.
▼ Baneservice i arbejde.
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EL I T E U D VA L GE T

Strålende weekend for eliteholdene
Elitespillerne har haft en god og spændende sæson, og ikke mindst weekenden
den 8. og 9. august blev en rigtig god
weekend for eliteafdelingen.
På pigesiden sikrede vores piger i 2.
division – Fusionhold Golfteam Aarhus
- sig oprykning til 1. division. Målsætningen for holdet blev dermed opfyldt
- Stort tillykke til holdet - specielt til de
Mollerup piger, der deltog på holdet.
Kvalifikationsholdet sluttede sæsonen
med samme point som Odder, der sluttede på 1. pladsen med bedste indbyrdes
score. Tættere på oprykning kan man
næsten ikke komme. – Målsætningen om
oprykning til 2. division blev udsat til næste år.
Samarbejdet mellem Mollerup Golf
Club, Aarhus Aadal Golf Club og Aarhus Golf Club omkring Fusionshold
Golfteam Aarhus har været at få dannet
gode og socialt velfungerende pigehold,
der er ambitiøse og engagerede, og som
værdsætter, at tre klubber ønsker et samarbejde for at fremme dansk pigegolf.
Denne målsætning er til fulde opnået,
og vi glæder os til at være en del af det
videre forløb.
På herresiden sikrede vores 1. divisionshold sin forbliven i divisionen efter
en gyser afslutning på sæsonen i Blokhus.
Vi kunne ”nøjes” med at dele matchen,
MOL L ER U P G O L F C L U B

men vandt 10 – 8. Efter formiddagen var
holdet bagud 4 – 2, og der var pres på til
eftermiddagens single matcher. Med sikre sejre til Jesper Vinther og Søren Rolner og smalle nederlag til Kristian Trads
og Niels Jeremiassen var intet afgjort,
før Bo Pugholm puttede et 20 meter put
i koppen på hul 16 og vandt sin match.
Dermed var stillingen 8 – 8, og Christian Vinther skulle derfor mindst dele sin
match, for at Mollerup kunne blive i 1.
division. Det ville Christian dog ikke nøjes med og vandt sin match 1- 0. Holdet
sluttede dermed på en delt 2. plads i rækken sammen med Brønderslev – målsætningen for sæsonen var nået.
3. divisionsholdet sluttede sæsonen
med en sejr og et nederlag i weekenden,
hvilket placerede holdet på en 2. plads efter Kalø. Vi havde inden sæsonen håbet
på oprykning, men sådan skulle det ikke

være - men næste år så...
4. divisionsholdet med en blanding af
erfarne spillere og unge håbefulde spillere blev nr. 2 i rækken. Sidste match i
Grenå blev vundet, og der var debut til 2
talentfulde juniorspillere – 11-årige William Højbye og 14-årige Nicolai Simonsen.
Endelig er der glæde i Eliteudvalget
over, at Jinjira Rasmussen igen sluttede
blandt de bedste damer i Danmark med
en flot 4. Plads ved danmarksmesterskaberne. Her fik Christian Vinther en plads
som nr. 10, hvilket var den hidtil bedste
placering Mollerup Golf Club har opnået på herresiden.
I Eliteudvalget glæder vi os over en
sæson med gode og spændende golfoplevelser.
Bjarne Svensson

Fusionspigerne
fra
Mollerup Golf Club,
Aarhus Aadal Golf
Club og Aarhus Golf
Club glæder sig over sæsonens gode resultater.
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TI RS D A GSP I G E R NE

Et lille input fra Tirsdagspigerne
Vi er kommet godt fra start her i foråret
og har også fået en del nye piger, men vil
rigtig gerne have flere, som kommer og
spiller om tirsdagen.
Vi har spillet venskabsturnering mod
Kalø, mod Århus Ådal og mod Hammel
og har også haft en dejlig weekendtur,
hvor vi den første dag spillede på en ny
bane, Stensballegård ved Horsens – en
rigtig dejlig bane – og om lørdagen Skanderborg Golf Klub, der som sædvanlig er
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rigtig flot – selvom det regnede. Vi har
desuden haft vores forårs-regelaften ved
Merete, og som vi gentager til efteråret
den 1. september.
Så har vi i juli måned spillet sammen
med herrerne om torsdagen, hvor vi dog
i år savnede lidt flere spillere.
Sidst men ikke mindst har vi haft den
årlige Rasmus Klump Turnering, hvor
damerne udfordrer herrerne. Der var
maximum tilslutning og endda også ven-

teliste. Vi spillede i rigtig flot solskin og
havde en dejlig grill-middag bagefter.
Og det allerbedste: Damerne vandt – så
Rasmus Klump står nu med rød hue i et
helt år.
Efteråret byder på en enkelt sponsorturnering den 25. august, hvor vi har Jessen Briller på besøg, og så har vi afslutningsturnering den 29. september.
Pia Søby
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T I RSDAG SP I GE R N E

Er tirsdagspigerne uvenlige?
Jeg er tirsdagspige og
har været det i ca. 10
år. Jeg er meget glad for
mine tirsdage, og sætter
(næsten) alt til side for at
deltage. Jeg har altid følt
mig velkommen, - selvfølgelig, vil jeg da også
sige, hvem skulle være imod? Hvis man
selv kommer glad og positiv og glæder
sig til nogle gode timer med golf og søde
piger, ja hvad skulle så være problemet?
Jo, problemer er der ifølge piger, som
ikke selv har været der. Jeg har ofte spurgt
golfpiger, som ikke er med tirsdag, om
det ikke kunne være noget for dem at
være med. Hver gang har svaret været
nogenlunde det samme. “Nej, jeg har
hørt, at det er så svært at være med der,
og at man bliver dårligt modtaget.“
Jeg bliver ked af at høre dette, for jeg
kan ikke forstå det. Vi har hver eneste
sæson talt om det, når vi efter golfen hyggede os. Alle mener, de behandler de nye
ordentligt - OG SELVFØLGELIGT, så
hvad skal vi gøre? Hvis nu der skulle være
en modig pige, der, trods alt, møder op
og føler sig dårlig modtaget, kunne du,
modige pige, ikke lige spørge om navnet
på den person, som afviser dig. Vi må for
søren da kunne komme dette rygte til livs.
Apropos rygter? Så er der faktisk flere.
MOL L ER U P G O L F C L U B

Vi får også skyld for at være brokkehoveder. Ja, vi har da brokket os over maden
et par gange, også over det, vi ikke kan
købe, men det er vi vel ikke alene om?
Men er det ikke sådan, at hvis mænd
brokker sig, så er de sørme nogle mandfolk, der tør stå frem og sige deres mening? Når kvinder gør det samme, så er
vi hysteriske og ikke nemme at gøre tilpasse.

Nå, dette var lidt lommefilosofi, eller?
Jeg vil slutte dette indlæg med et lille
citat:
Mens du slentrer ned ad LIVETS fairway, skal du huske at stoppe op og dufte
til roserne, for du får kun lov at spille én
runde.
Venlig hilsen fra en glad tirsdagspige
Anna Vestergaard
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LYSTRUP FARVEHANDEL & SPRØJTELAKERING
Stenhøj 4 · 8520 Lystrup
30 P-pladser lige ved døren
Åbningstider:
Mandag-Fredag: 10-17
Lørdag: 10-13

M Ø G ELG Å RD S V EJ

Tlf. 86 24 46 16 · 281 281 80
STENHØJ

Q8
SØNDERSKOVVEJ

www.lystrupfarvehandel.dk

20% rabat

til medlemm
er af Moller
up Golf Clu
b!
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SENI ORK L U B B E N

Seniorklubbens medlemmer nyder golflivet
Seniorklubben inviterede også i år juniorerne til en fælles turnering, som blev
afviklet den 7. juli. Det blev igen en rigtig god og hyggelig dag for de mange
deltagere. I Seniorklubben vil vi nu gøre
det en årligt tilbageværende begivenhed,
som fremover skal afvikles første tirsdag
i skolernes sommerferie. Turneringen
vil blive optaget i Mollerup Golf Clubs
officielle turneringsprogram. På denne
måde håber vi, at flere juniorer bliver
opmærksomme på arrangementet og får

lyst til at deltage.
Sæsonens tirsdagsturneringer har alle
haft stor tilslutning, og vejrguderne har
været med os. Vi har stort set ikke haft
brug for regntøj og paraply. Venskabsturneringerne er hurtigt blevet overtegnet,
og det samme gælder golfturen til Eckernförde. Kun udflugten til Brønderslev
savnede deltagere, men fik et godt forløb
for dem, der deltog.
I Seniorklubben runder vi sæsonen af
med turnering og generalforsamling den

20. oktober, - og så fortsætter vi ufortrødent hver tirsdag hele vinteren igennem.
Niels Eilif Hansen

Alt i smedearbejde - tyverisikring - altaner - trapper - gelændre
- porte - specialopgaver

Metallic-Line, Arresøvej 8
DK-8240 Risskov
Telefon: 4054 6251
Se mere på:

www.metallic-line.dk
MOL L ER U P G O L F C L U B
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NY T F R A SE K R E TAR IATET

Sekretariatet orienterer
Af Charlie Herbst
Vi har siden 1. april
udvidet
medlemsantallet med 77, og vi i
sekretariatet byder de
mange nye medlemmer
velkommen i Danmarks
”hyggeligste golfklub”. Er der noget, I er
i tvivl om, er I altid velkommen hos os.
Siden 1. april er gennemsnitsalderen
steget en smule fra 50,1 år til 50,6 år.
Yngste medlem er 6 år, og ældste medlem er 91 år. Så man kan roligt sige, at
golfsporten er en sport for livet.
Vi har fået installeret SCOREKORT
systemet i GolfBox, og det er nu kun muligt gennem touchstanderen at udskrive
sit scorekort. Der har været mindre indkøringsvanskeligheder, da mange ikke
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tidligere har brugt den pinkode, der blev
fremsendt sammen med DGU-kortet. I
sekretariatet har vi mulighed for at give
det enkelte medlem en ny pinkode, - og
vi kan godt klare det via telefon.
SCOREKORT systemet giver os ikke
kun en besparelse i trykningen af scorekort. Vi får mulighed for at finde ud af,
hvor mange runder golf, der rent faktisk
spilles på vores bane, idet alle skal gennem GolfBox for at få et scorekort. Derved opnår vi, at flere bekræfter den bestilte tid.
Det bringer mig ind på, at vi har et
problem med, at der er mange, der ikke
kommer til den bestilte tid. Det er for
dårligt! Hvis man kan bestille en tid, kan
man også afbestille den, så andre får mulighed for at bestille tiden. Vi noterer nu
de tider, der ikke bliver bekræftet. Fortsætter problemet, må vi gøre noget ved
det. Systemet har flere muligheder, bl.a.
at hindre det enkelte medlem i at kunne
bestille tid i en kortere eller længere periode. - Men det er et bestyrelsesspørgsmål.
En anden sag er, at for mange medlemmer ikke betaler kontingent rettidig. Det
bruger vi mange resurser på i sekretariatet. Det ville være en stor hjælp, hvis
flere medlemmer benyttede sig af PBSbetalingsformen. Det er desværre ikke

noget, vi kan ordne for dem. Det enkelte
medlem skal selv gå i banken for at få
kontingentbetalingen tilmeldt PBS.
En anden stor hjælp er, at rigtig mange
har indlagt deres mail-adresse på GolfBox. Det benytter vi os en del af. Men
endnu er der rigtig mange, der mangler
en mail-adresse. Vi kunne godt tænke os,
at flere vil sørge for at mail-adressen også
kommer i golfbox. Vi vil naturligvis være
behjælpelige med det, men det enkelte
medlem kan også selv gøre det.
Til slut vil vi i sekretariatet takke for det
gode samarbejde, vi har haft med medlemmer, udvalg, klubber i klubben og bestyrelse. Vi har haft en travl sæson med
optagelse af nye medlemmer, indføring
af nye arbejdsrutiner mv., men alt i alt en
fornøjelig sæson går nu mod enden, og vi
glæder os allerede til sæsonen 2010.

Aktive
medlemmer
pr. 1. august 2009:
Seniorer
Ungdom
Juniorer
I alt

1.009
66
106
1.181

M O L L E RUP GOLF C LUB

T ORSDAG SHE R R E R N E

Højt aktivitetsniveau hos Torsdagsherrerne
Vi er nu lige godt halvvejs igennem sæsonen. Aktiviteten har været på det sædvanlige høje niveau. Jeg nævner i flæng:
5 venskabsturneringer afholdt med venskabsklubberne, 1 sponsor tur til Liverpool, 1 udflugt til Juelsminde med ligvogn - Frits Fuhr kørte, 114 forskellige
Torsdagsherrer har i 5 gennemgående
turneringer spillet 324 runder golf på
Mollerup, 998 point er blevet uddelt, 24
nyhedsbreve er udkommet, et hav af scorekort gennemgået, og utallige historier
om fantastiske runder er blevet fortalt
under indtagelse af adskillige liter øl og
sodavand på terrassen.
Set ud fra dette synspunkt må det vel
siges, at klubben fungerer i bedste velgående. Vi har bl.a. også haft glæden
at hilse på mange nye medlemmer, - så
mange, at det kniber med at huske alle
navnene. -Man er vel på vej mod de 60
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og seniorklubben… Velkommen til alle
de nye!
Til gengæld har vi ikke nået at lave noget ved hjemmesiden, men måske kommer det senere.
I den nære fremtid byder vi på afslutning af gennemgående turnering, sponsorafslutning og hvem ved, måske også et
fællesarrangement til golfturnering, måske Lübker?
Bestyrelsen ser frem til vinterpausen,
så vi får tid til at trække vejret. Næste år
skal byde på nye tiltag, bl.a. har flere ytret
ønsker om nye turneringer, flere og større
præmier, samt højere skum på øllet.
Vi ser frem til at imødekomme alle forslagene - husk generalforsamlingen er dit
talerør i vores klub… Du kan dog også
bare henvende dig til bestyrelsen - vi er
til at tale med!
Thomas Østergaard

▲ En af de pokaler, som vi ikke vandt i år –
men næste år har vi hjemmebane, så skal de
ha’!
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
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Malerfirma Ernst Hansen A/S

Skandinavian Booking management event

MarkOn A/S

Katro Finans

Lystrup Farvehandel & Sprøjtelakering

Arrow ECS Denmark

STARK Aarhus Mørtel-Compagni

Titleist

Carlsberg

Nuppenau/partners

OK Benzin & Olie

Danske Bank

e.s.t Grafisk Design og Produktion

Handelsbanken

Flink Halling-Overgaard & Partnere

Tandlæge Jan Pape

CONTIGO PRINT GROUP A/S

Nordea

LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar

Franck & Tobiesen

AKTIV tryk i/s

BDO ScanRevision

Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S

Jessen Briller

Nybolig Erhverv Århus

IKON Office Solutions A/S

Topdanmark

SuperBest Risskov

M O L L E RUP GOLF C LUB

Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Advokatfirmaet Abel & Skovgaard-Larsen

PW Stål

Alm.Brand

Restaurant The 19th Hole

Chas E

Royal Scandinavian Casino

Design-House ApS

SHARKS golf

Børge Mouritsen

Sparekassen Østjylland

Cinemaxx

Sven Aaen

EDC Mæglerne AROS

Vestas Control System

El:con Grupppen A/S

Århus Lokalbank

Flexiket

Metallic-line

DTZ Egeskov & Lindquist

Jakobsen & Hvam A/S

Home a/s

Erik Dam A/S

Ikon Office Solution A/S

PRAVDA

Jørgen Guldmann

STS Ugelsø

M OL L ERU P G O L F C L U B
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Hvorfor råbe ”Fore”,når man kan gøre det på fransk?
Efter en ferietur til Frankrig skriver Kim
Haugaard:
”Det med at kommunikere på engelsk
bliver nok aldrig franskmændenes stærke
side.
Undtagelsen, der bekræfter reglen,
mødte vi på Golf des Ormes i Bretagne,
hvor et skilt på engelsk forklarer, at man
skal råbe ”Fore”, hvis drivet går til højre
over mod fjortende fairway.
Dette gælder naturligvis ikke for franskmændene, der bliver bedt om på fransk
at råbe ”Balle”, hvis de kommer i samme
situation.
Ellers en dejlig, velholdt bane med
fremragende faciliteter og et venligt per-

sonale.
– Men det er nok ikke et sted for vort

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

34

eget klubmedlem Erik Balle Rasmussen, blandt venner kaldt Balle!”

Århus
Åboulevarden 11-13
8000 Århus C
Tlf. 89 30 78 00
Fax 89 30 78 01
aarhus@bdo.dk
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Nye medlemmer i klubben
Følgende er optaget som nye medlemmer i Mollerup Golf Club .
Vi ønsker alle velkommen og håber, at I vil føle jer rigtig godt hjemme her i Mollerup Golf Club.
Medl.nr. Navn
Medl.nr. Navn
Medl.nr.
2148 Finn Andersen
2191 Thomas Frandsen
2134
2170 Peter Olesen
2178 Johanne Marie Frank Pedersen
2184
2172 Hanne Larsen
2127 Birgitte Dam Christensen
2133
2193 Jørgen Kjær
2169 Søren Gründahl
2130
2152 Jens R. Møller
2147 Pia K. Mortensen
2177
2197 Brian Mikkelsen
2181 Kirsten Birk
2126
2142 Lone Branick
2182 Birgitte Grundtvig
2176
2171 Jan Schramm
2175 Søren Clausen
2149
2131 Niels Harving
2135 Line Frederiksen
2153
2154 Christina Degner
2160 Elin Christoffersen
2161
2185 Simon Kaspersen
2136 Mark S. Cara
2157
2183 Patrick Olesen
2180 Eric Beselin
2137
2138 Jeff F. Møller
2188 Sofus Lander Bilenberg
2173
2196 Lene Christensen
2167 Inge Windeballe
2143
2187 Claus Rasmussen
2151 Julius Böing
2155
2144 Holger Damsgaard
2165 Carsten Eltang
2132
2166 Henrik W. Rasmussen
2129 Bente Lassen
2145
2192 Jane B. Kjær
2194 Claus Hatting
2186
2163 Lena T. Hansen
2174 Carl Philip Grundtvig
2139
2190 Gerner Lykke
2140 Etvin A. Jensen
2162
2179 Martin H. Have
2156 Hanne N. Pind
2146
2168 Grete L. Ledet
2150 Jytte Mandal
2141
2158 Michael M. Johansen
2195 René Guldbrandsen
2128
2189 Bjarne Dupont Nielsen
2164 Henrik Hansen
2159

Navn
Mads Frederiksen
Christian Lauridsen
Eivind Rasmussen
Kamma B. Pedersen
Ronni Raahauge
Anders Grosen
Annette Clausen
Kurt Clausen
Hjalte T. Andersen
Erik Christoffersen
Lars L. Pind
Uffe Frovst
Kirsten Andersen
Jørgen Guldmann
John Samulsen
Karl Bisgaard
Mie N. Pind
Kari Einarsson
Thomas I. Sørensen
Frank T. Poulsen
Karin Greve Nielsen
Asger Hoffmann
Lotte E. Damgaard
Lise Søgaard-Christensen

✂ 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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Nu skal

KONFERENCER & EVENTS
også opleves i biografen

STORE LÆRREDER
GODE PARKERINGSMULIGHEDER
LOKALER MED PLADS TIL OP TIL 750 GÆSTER I
AMFITEATER OPBYGNING
CENTRALT FOR TRAFIK KNUDEPUNKTER
Det er ikke kun ﬁlm, som skal opleves i biografen. Biografen er et oplagt sted
at afholde konferencer - store som små, kurser eller events. Biografsalene har
foruden en fantastisk akustik, behagelige siddepladser og kæmpe lærreder
som gør multi-mediepræsentationerne til en oplevelse ud over det sædvanlige.

/ 10899

Om I er 50 eller 1000 deltagende er ikke afgørende, vi har kapacitet, ﬂeksibilitet og en professionel tilgang til alt hvad vi laver. Og naturligvis skræddersyer
vi de enkelte arrangementer efter dine behov, ligesom vi serverer alt fra
morgenmad, frokost til stor middagsbuffet - og som noget helt enestående, er
det muligt at slutte dagen af med en fremvisning af de nyeste ﬁlm.
Vil du vide mere kan du kontakte salgschef Carsten Siebert på tlf. 86 76 25 51
eller mail casi@cinemaxx.dk

KØBENHAVN
Kalvebod Brygge 57
1560 København V

ÅRHUS
M.P. Bruunsgade 25
8000 Århus C

KONFERENCER & EVENTS

ODENSE
Rosengårdscentret 250
5220 Odense SØ

CINEMAXX
Læs mere på
www. cinemaxx.dk

