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Nyt klubhus
med gode rammer for klublivet

Bestyrelsen/udvalg
Formand
Jørgen Østergaard Nielsen
8622 0211
joeni@webspeed.dk
Mollerup Golf Club
Mollerupvej 7 – DK-8240 Risskov
www.mollerupgolfclub.dk
Sekretariatet:
info@mollerupgolfclub.dk
Telefon 8678 5556
Telefax 8678 5559
Charlie Herbst (forretningsfører) ..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-onsdag ................kl. 10.00-16.00
Torsdag ............................kl. 10.00-17.00
Januar måned:
Mandag-torsdag ................kl. 13.00-16.00
Green-keeper
Ulrik Sørensen .........................8678 5561
us@mollerupgolfclub.dk
Pro-shop
Søren Rolner............................8944 9494
Kennett Sørensen .....................8944 9494
proshop@mollerupgolfclub.dk
Restaurant The 19th Hole
Restauratør Søren Møller-Jensen .8944 9499
the19hole@mollerupgolfclub.dk

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

Information og Trivselsudvalget
Niels Eilif Hansen
8621 1559
niels-eilif@webspeed.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

Vidste du...
… at stolene i klublokalet har været
brugt under det store klimatopmøde COP15 i Bella Centret?
Stolen hedder Bessi stolen og er designet af den islandske designer Erla
Oskársdottir i 1999. I den store konferencesal blev den brugt af mere
end 2000 delegerede. Stolen blev
valgt på grund af design, siddekomfort og styrke og med særlig henblik
på, at stolen efter topmødet skulle
kunne genanvendes andre steder.

Barack Obamas stol?
2

M O L L E RUP GO LF C LUB

MO

LL

OL

F CLUB

M LLIGAN
ERUP G

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
Bent Kjeldsen, bentsoren@mail.tele.dk, tlf. 8617 5914
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: 1.000 stk.
Udsendes til 800 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 2010.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Fotogengivelse kun efter aftale.
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Portosponsor for dette nummer:

Danmarksmestre for 2. gang
Bo Pugholm fra Mollerup Golf
Clubs eliteafdeling og farmand
Fin Pugholm blev søndag den
15. august 2010 danmarksmestre for anden gang, da de på
Skærbæk Mølle-banen vandt
”DM 2 generationer – Far/
Søn”. I et stærkt felt med 17
deltagende par vandt de med
fem slag foran nummer 2.
Et stort tillykke til Bo og Fin!
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Handelsbanken
– stærkere end
nogensinde
s Ingen interne salgsmål, budgetter eller
bonusløn i ﬁlialerne
s Nordens mest tilfredse bankkunder ifølge
European Performance Satisfaction Index 2009
s Ingen nordisk storbank er ratet højere af de
internationale kreditvurderingsinstitutter
s En af Europas stærkeste banker

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

4

M O L L E RUP GO LF C LUB

L EDER AF F ORMAND E N

Opråb til medlemmerne
hjælpe til med ved at rydde op efter de men der går mange år, før de forsvinder
glemsomme. Ligegyldighed er derimod helt.
Kørsel med biler på terrasser og på
Vi har nu taget de nye de nye og nyreno- sværere at hamle op med. Det kræver en
gårdspladsen samt i bedene foran den
verede klubhusfaciliteter i brug. Vi kan holdningsbearbejdning.
sikkert nemt blive enige om, at vi har
Typiske eksempler på helt unødven- nye P-plads er naturligvis ikke tilladt.
fået et virkeligt flot klubhus med flotte digt svineri: henkastning af affald, typisk Belægningen er ikke beregnet til det,
flasker på banens og eventuel oliespild vil være umulig at
tee-steder
(tag fjerne. Om kort tid vil der blive opstil...utrolig ærgerligt, hvis den forskønnelse,
dem dog med ind), let cykelstativer, hvorefter parkering af
vi nu har opnået, skal delvis spoleres
cigaretskodder på cykler i gården naturligvis heller ikke
banen, P-plads mv. må finde sted.
på grund af banale forhold,
Det er bestyrelsens håb, at alle kan se
ser forfærdeligt ud.
som vi selv kan rette op på bare ved
Rensning af sko det fornuftige i ovennævnte forhold, og
en smule omtanke og en ubetydelig indsats... for græs på P-plads at alle vil medvirke positivt til at holde
ser også grimt ud banen og klubhusområdet rent og rydudendørs arealer og P-plads. Alle nærer og kan ikke fejes væk, men bliver liggen- deligt. Til stor glæde for de fleste og helt
sikkert også et ønske om, at faciliteterne de og går i forrådnelse. Bananskræller klart den billigste måde at gøre det på.
■
såvel som banen skal præsentere sig på på banen er ganske vist organisk affald,
smukkeste vis for os selv og vore gæster.
Det vil være utrolig ærgerligt, hvis den
forskønnelse, vi nu har opnået, skal delvis spoleres på grund banale forhold,
som vi selv kan rette op på bare ved en
smule omtanke og en ubetydelig indsats.
I dagspressen kan man jævnligt læse
om, hvorledes vor by og natur svines til
netop på grund manglende omtanke.
Jeg nægter at tro, at folk bevidst efterlader affald og ikke rydder op efter sig for
hermed at genere andre. I bedste fald
er der tale om glemsomhed, i værste
Formand Jørgen Østergaard appellerer til, at alle medvirker til
fald om ligegyldighed. Det første kan vi
at holde banen og klubhusområdet rent og ryddeligt.
Af Jørgen Østergaard Nielsen, klubformand
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”GOLFGLAS”
VED KØB AF NYE BRILLER FÅR DU
ET SÆT GRATIS ENKELTSTYRKEGLAS
TIL DINE GOLFBRILLER

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
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ET K L UB HUS B L I VE R T I L

Før rejsegildet
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ET KL U B H U S B LI V E R TIL

Efter rejsegildet
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K L UB HUSPROJE K T E T

En milepæl på vejen
Af Bent Kjeldsen
I et så omfangsrigt projekt som klubhusbyggeriet
skal der undervejs være”heller”, hvor man lige
stopper op og markerer, at et delmål er nået.
I et byggeri er det mest synlige delmål det
velkendte og traditionsrige rejsegilde, der
finder sted, når råhuset er lukket. I Mollerup blev kransen hejst den 21. maj. Håndværkerne var fødte deltagere i gildet, men
også klubbens medlemmer var inviteret til at
deltage, og begivenheden blev noget af et tilløbsstykke. Nysgerrigheden havde lokket mange
mennesker af hus.”Klublokalet” var fyldt, og snakken gik lystigt. Humøret var i top. Vinterens genvordigheder var glemt for en stund. Man fornemmede tydeligt, at folk
var glade og måske også en smule stolte over, at vores egen klub
nu kommer i selskab med golfklubber med faciliteter helt i top.

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

Al skepsis var forstummet. Nu så man med forventning
frem til ”den fagre nye verden”.
Formanden Jørgen Østergaard holdt tale (se
hele talen på klubbens hjemmeside), og det
samme gjorde afdelingsleder Jørgen Bjerregaard fra entreprenørselskabet Juul &
Nielsen, som bl.a. roste byggeudvalget for
et fortrinligt samarbejde og for en professionel indsats. Søren restauratør agerede
pølsemand, og flere hundrede af ”de røde”
blev langet over disken og skyllet ned med en
enkelt eller to af ”de grønne”.
Den 21. maj skrev sig ind i Mollerup Golf
Clubs historiebog, og den er allerede historie. Når
dette læses, har vi rundet en endnu mere markant milepæl. Det nye klubhus er afleveret og taget i brug.”Den grimme ælling” har undergået sin endelige forvandling og fremstår nu som
■
en fornem hvid svane - den sorte facade til trods!
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En lykkelig skilsmisse
Af H.C. Ralking
En utilfreds fødselar
Den 4. august 1990 fyldte
Henning Schou, konservativt medlem af Århus byråd, 60 år. Det kunne være ligegyldigt
for Molligan, hvis ikke det var fordi,
Henning var utilfreds med nogle af de
gaver, han fik. Henning var inkarneret
sejlsportsmand – og så fik han golfudstyr
i fødselsdagsgave af konen! Henning besluttede imidlertid, at han hurtigt skulle
bevise, at golf ikke var noget for ham,
så han gik i gang med begynderprøven.
På samme tid gik Knud Theis og spe-

kulerede over, hvordan man kunne få
Århus Golf Club delt op, så Mollerup
blev selvstændig. Cirka en måned efter
sin fødselsdag aflagde Henning begynderprøve ved Knud Theis, – og så begyndte der at ske ting i Mollerup.
Molligan har sat Henning (medlemsnr. 148, klubbens eneste æresmedlem) og Knud (medlemsnr. 352) stævne
på den nye terrasse, for det var her på
dette sted, kontakten blev skabt.
”Vi var mange spillere i Mollerup,
som var meget utilfredse med forholdene”, forklarer Knud. ”Vi betalte fuldt
kontingent, men pengene gik til banen i
Moesgaard, mens vores bane ikke blev

vedligeholdt godt nok. Jeg kiggede på
regnskaberne og fandt ud af, at vi stort
set sendte 650.000 kr. til Aarhus Golf
Club hvert år uden at få ret meget for
pengene. Det mente jeg, vi kunne gøre
bedre selv”.
Henning forklarer ”Vi sad under
pergolaen efter prøven og fik en øl, da
Knud siger til mig ”Ved du hvad – nu
er du blevet medlem af klubben og du
sidder i byrådet – det må du gøre noget
ved”. Jeg svarede ”Jamen, jeg kan jo ikke
spille golf ”. ”Nej, men det er heller ikke
det, vi skal bruge dig til”, svarede Knud.
”Jeg overbevidste ham om, at han
havde den viden og erfaring, der skulle
til. Nemlig fra sit formandskab i Egå
Marina, hvor han havde fået gennemført etablering af lystbådehavnen,” siger
Knud.
Det blev starten på et tæt makkerskab
mellem Henning og Knud, som resulterede i, at de var henholdsvis formand og
næstformand i en årrække.
En lykkelig skilsmisse
Det var nu ikke så ligetil at få en deling,
så Mollerup blev en selvstændig klub.
Henning og Knud – drivkræfter bag dannelsen af Mollerup Golf Club.
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Forslaget var blevet nedstemt på en generalforsamling. Medlemmerne i Højbjerg ville jo gerne kunne bruge banen
i Mollerup som ”buffer”, når der var
match. Men der blev nedsat en arbejdsgruppe fra Mollerup, som tog kontakt til
bestyrelsen. Formand for Aarhus Golf
Club, Christian Krøyer, var egentligt positivt stemt for deling, da forholdene gav
problemer i Højbjerg. Forhandlingerne
førte til, at der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 5. marts
1992 med det ene punkt på dagsordenen: Deling af klubben.
Henning Schou havde en trumf. Han
vidste, at byrådet havde vedtaget en
principbeslutning om, at banen i Skåde
ikke måtte udvides, før banen i Mollerup
var udvidet til 18 huller, så den nordlige
og sydlige del af byen var ligeligt tilgodeset. Man ville i Aarhus Golf Club gerne
udvide til 27 huller, men kunne se frem
til først at skulle bekoste en udvidelse i
Mollerup – med mindre Mollerup blev
en selvstændig klub. Og det blev den så
med stemmerne 427 for en deling og
121 imod.
Der blev aftalt en overtagelsessum på 1,9 mio. kr.
30. april 1992 kunne Mollerup Golf
Club holde stiftende generalforsamling
på Idrætshøjskolen. Ved delingen havde
klubben ca. 340 medlemmer. Knud lavede de første vedtægter på baggrund af
M OL L ER U P G OL F C L U B

kursusmateriale fra DIFs grundkursus 1
& 2. Der blev udskrevet medlemskonkurrence om navn og logo.
De første år som selvstændig klub
Første nytårsdag 1993 blev Mollerup
Golf Club indviet officielt. Sekretariatet
var blevet etableret i december 1992. På
den første ordinære generalforsamling 8.
marts 1993 takker formanden, Henning
Schou, medlemmerne for deres bidrag
af skriveborde og andre kontormøbler,
som har sparet klubben for udgifter.
Kontingentet i 1993 udgør i øvrigt 2400
kr.
Klubben er i det hele taget præget
af pionerånd. ”Vi havde en eventyrlig
stemning, et rigtigt godt kammeratskab
og blev hurtigt kendt for at have et godt
socialt miljø” erindrer Henning. ”Det
rygtedes, at det var en hyggelig klub, og
i løbet af ca. 1½ år fik vi 450 nye medlemmer. Vi gik fra ca. 340 ved delingen
til knap 800, så pro’en havde travlt”.
Plads var der ikke meget af til den
voksende medlemskreds. Der var ingen
restaurant, kun det lille klublokale at
samles i. Julesammenkomsterne foregik
derfor i herrernes omklædningsrum. Så
blev skabene sat ud på gangen. Baglade
var der endnu ikke noget, der hed. Man
brugte den gamle svinestald, så godt
man kunne – også selvom der var flagermus.
Knud inviterede via SOK marinere

til at spille gratis, og det har i mange år
været en tradition. Modydelsen var en
plakette til at hænge op i restauranten.
Marinesoldaterne var til gengæld flittige
til at lægge penge i restauranten, som
tjente godt på besøgene.
Molligan udkom fra klubbens start,
og i første årgang kan man bl.a. læse, at
matchprogrammet det første år bestod
af 19 forskellige matcher. Den første officielle match bliver spillet den 4. april
1993. Vi noterer, at A-rækken blev vundet af Søren Mohn med 35 point, mens
Jørgen Winther vandt B-rækken med 33
point fulgt af Jørgen Østergaard med 32
point.
Molligan byder også velkommen til
nye medlemmer, og i foråret 1993 drejer
det sig bl.a. andet om Henrik Vinther
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Jensen, Lis Petersen, Steen Rider og
Thomas Østergaard.
Den 9. september 1993 laver Søren

Mr. Molligan er klubbens skytshelgen og er
opkaldt efter den kendte Thomas Mulligan, 4.
jarl af Murphy. Figuren var en indflyttergave
fra indvielsen.
12

Mohn i øvrigt sin hole-in-one nr. 13 på
hul 13 (nuværende hul 6). Den første lavede han den 2. maj 1980 (og nummer
18 i juli i år).
Hvis nogen undrer sig over, hvor Rasmus Klump-figuren kommer fra, så kan
det oplyses, at det var en sponsorgave fra
Midtbank.
En rigtig bane er på 18 huller
Også i forbindelse med baneudvidelsen udnyttede Henning sine politiske
kontakter. Lone Hindø var rådmand,
og Henning kontaktede hende allerede
i 1992 og sagde ”Nu er vi blevet delt.
Nu vil vi gerne have 18 huller”. Det var
vigtigt at få kommunen med, fordi den
omkringliggende jord, der skulle bruges
til anlægget, tilhørte kommunen, som
havde forpagtet den ud. Lone Hindø gik
til byrådet, som vedtog at stille jorden til
rådighed mod, at klubben selv betalte for
at anlægge hullerne. I november 1992
fik klubben tilladelse af kommunen til at
anlægge en 18 hullers bane. Men hvad
med pengene? Man siger jo, at det typisk
koster 1 mio. kroner at anlægge ét hul.
”Vi fik det lavet utroligt billigt”, husker
både Henning og Knud. ”Det skyldtes
blandt andet, at træner Michael Jacobsen tegnede de 9 nye huller mod et honorar på 50.000 kr. Frederik Dreyer, den
oprindelige banearkitekt, lovede at kommentere. Og greenkeeperne anlagde
banen.

Det første spadestik blev taget søndag
den 3. oktober 1993 af Lone Hindø, bistået af Henning Schou. Og så var det
medlemmernes tur til at hjælpe! Den15.
oktober var der stensamling i 3 timer. I
Molligan kan ses et billede, hvor spande
opfindsomt er bundet til caddyvogne.
Som tak fik de 78 frivillige dagen efter
lov til at spille en ”Flintstonematch” over
18 forskellige huller. Men de 9 huller var
altså endnu ikke anlagt, så der har nok
været en del bunkerslag.
Når man nu var i gang med forbedringer, kunne par 3-banen lige så godt
få en tur også. Den blev lavet om fra 9
til 6 huller for at få bedre huller. Der
blev også nyt maskinhus ved den lejlighed. Det hele kostede i alt 3,2 millioner,
- utroligt billigt, men så var der nu heller
ikke søer med. Men det var der råd for.
Entreprenøren, Svend Erik, lavede søen
til hul 11 for 25.000 kr., og den sponsorerede et af medlemmerne, Dueholm.
Den 17. juni 1995 blev 18 hullers banen officielt indviet. Det blev en festlig
dag, hvor omkring halvdelen af klubbens ca. 850 medlemmer var mødt frem.
En af klubbens sponsorer, Ceres, havde
hyret Århus Pigegarde, og da garden
havde spillet ”Stars and Strips”, kunne
det første slag slås.
Ny restaurant og baglade
Der var også gang i projekterne på andre fronter. Det nye klubhus (altså det
M O L L E RUP GO LF C LUB
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Artikel fra det allerførste
nummer af Molligan.

MOL L ERUP G O L F C L U B
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gamle, som blev revet ned i vinter) blev indviet ved standerhejsningen lørdag den 1. april 1995. Både Henning og Knud
er enige om, at vi kom billigt til det. Det kostede 1.333.000
kroner. Når det kunne lade sig gøre til den pris, skyldes det,
at Henning kendte en udestuefabrikant, som kunne lave lidt
om på sine modeller. Og så fik man nogen til at sponsorere
gulvtæpper og møbler. Egetæpper lavede f.eks. et gulvtæppe
med golfbolde.
Mr. Molligan, klubbens skytshelgen, opkaldt efter den kendte
Thomas Mulligan, 4. jarl af Murphy, var en indflyttergave fra
indvielsen. Figuren har i mange år haft plads i restauranten.
Omtrent samtidig fik klubben også ny baglade. Kommunen
betalte for nedrivning af den gamle svinestald, og klubben betalte 60.000 kroner for opførelsen af den nye. Med 550 bagskabe var Mollerup på det tidspunkt den klub i landet med flest
skabe.
Molligan skriver: ”Redaktionen af Molligan føler trang til
her post festum at rette en varm tak til vor formand. Uden
Henning Schous energi og diplomatiske snilde havde vi næppe
så tidligt fået klubhusudvidelsen og de 9 nye huller gennemført. Han har faktisk i hele perioden hver dag afsat tid til at
følge slagets gang, så alt er gået glat og ubesværet. Sådan en
formand er simpelthen et fund.” (nr. 3, 1995).
Mollerupgårds historie er også Rasmus Jessens historie. Da
han solgte Mollerupgård til golfbane kunne han nok beklage,
at han ikke mere kunne se sine køer og kvier på marken om
morgenen. ”Men blæs’ med det”, som han sagde, ”nu går der
nogle andre høveder derude”.
■

Du kan trygt stole på os
I Handelsbanken har vi ingen interne salgsmål, budgetter eller bonusløn. Vi tager altid udgangspunkt i dig og
din økonomi og skaber personlige løsninger – så du
bliver tilfreds. Ifølge European Performance Satisfaction
Index 2009 er vores kunder Nordens mest tilfredse
bankkunder.
Bliv kunde i en bank, hvor det hele handler om dig!

Åboulevarden 11-13 / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
www.handelsbanken.dk/aarhus
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Fusionssamarbejdet
Af Julie Andersen
Efterhånden er den 3-årige
aftale om fusionssamarbejde mellem Århus Ådal,
Mollerup og Aarhus Golf
Club ved at ebbe op for denne gang.
Som de fleste nok ved, så er det et samarbejde mellem de tre ovenstående
klubber i dameeliten. Fra Mollerup
Golf Club er vi Louise Jakobsen, Beate
Nuppenau, Jinjira Rasmussen og mig
selv. Vi har i tre år trænet og spillet i Århus Ådal og i Mollerup.
Rent praktisk var det sommetider et
rod for os studerende at nå til træningen ude i Ådalen efter skole. Særligt
fordi vores forældre var nødsaget til at
køre os, idet ingen af os havde kørekort
før i år. Trods det har vi mødt nogle super søde piger fra de to andre klubber.
Sammen har vi haft en masse sjove oplevelser på de mange golfrunder rundt
i hele landet. Vi har også set hinanden
uden for golfmiljøet, hvilket har været
rigtig hyggeligt at lave andet end golf
sammen. Udover venskaberne, så har vi
også haft en ekstra træner, en i Mollerup
og en i Ådalen. De to trænere har hver
især trænet os i hver deres tekniske område. For mig har det virket rigtig godt,
idet de har haft fokus på hver deres område. Man er ikke blev forvirret over to
forskellige meninger om ens teknik. Det
kan nemlig nemt blive forvirrende, når
MOL L ERUP G O L F C L U B

den ene træner siger, at man eksempelvis skal stå på en bestemt måde i bunkeren, hvor den anden siger det fuldstændig modsatte.
Når man spiller i et fusionssamarbejde, bliver man på en måde fælles om
hjemmebaner, særligt de to hjemmebaner Mollerup og Ådalen. Sidste år var
vi ikke så tit i Mollerup, da træneren i
Ådalen stod for stort set hele træningen.
Sidste år hørte vi også flere gange, at
man næsten ikke så os i Mollerup. Vi

befandt os ofte ude i Århus Ådal til træninger, samlinger og så videre. I år har
vi derimod været bedre til at træne og
spille på begge baner. Så det er anderledes at spille på et fusionshold i forhold
til et rent klubhold.
Jeg har i år spillet på holdet i kvalifikationsrækken. Vi var tæt på at vinde rækken, men oprykning blev det desværre
ikke til i år. – Måske næste år?
■

Fusionsholdet i kvalifikationsrækken. Fra venstre er det Sushma Hørlyck, Sophie Colding og Camilla Munk fra Ådalen, Louise Jakobsen og Julie Andersen fra Mollerup samt Lea Nuppenau,
holdkaptajn fra Mollerup.
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Ønskebanen – hvis jeg kunne bestemme,
og der var penge i kassen!
Af Bent Kjeldsen
Der har i det seneste års tid naturligt været ofret megen spalteplads i ”Molligan”
på det nye klubhus. Nu står det der - og
hurra for det! Men nu må det så være
lige så naturligt at sætte fokus på det, der
også har medlemmernes store interesse
og måske i virkeligheden i endnu højere
grad end klubhusfaciliteterne, nemlig
banen og dens 18 huller. Det er der, vi
tilbringer det meste af tiden, det er der,
vi leger og kæmper, og det er der, vi op-

lever de store op- og nedture, og det er
der vi nyder naturen og den friske luft.
Men selv om der er sket mange glædelige ting med banen i de senere år, går vi
nok alle rundt med en lille banearkitekt
i maven og tænker ”Hvis jeg bare fik lov
til at udfolde mig med alle mine ideer, så
skulle I bare se løjer. Så ville vores bane
få endnu et løft op ad rangstigen”.
Det er baggrunden for, at vi i denne
udgave af ”Molligan” har bedt nogle
tilfældigt udvalgte medlemmer om at
indvi den samlede medlemskreds i deres

billede af ”drømmebanen” som en pendant til ”drømmeklubhuset”, som nu er
en realitet.
De udvalgte medlemmer har fået den
fulde frihed til at lufte deres ideer uden
hensyntagen til klubbens økonomiske
formåen. Men vi har da i det mindste
et lønligt håb om, at den megen kreativitet kan være en inspiration for baneudvalget i dets fremtidige arbejde med
udvikling af banen.
Der er også blevet plads til, at jeg selv
har fået mulighed for at lufte mine banedrømme.

Christian Thomsen,
medlem nr. 1370

Netop hjemme igen efter at have
givet en hånd med at flytte og
montere nye møbler ind i vores
nye klubhus, som ser ud til at blive rigtig
flot, er det tid at kigge nærmere på vores
golfbane. Generelt synes jeg, vi har en
16
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god og velplejet bane, som vore greenkeepere skal have ros for, men graver
man lidt i sin hukommelse, kommer der
små og store ting frem i lyset, så hvis der
var penge i kassen!! – I vilkårlig rækkefølge kunne nævnes følgende ønsker og
forbedringer:
• Bedre vintergreens, og med permanente vinterudslagsmåtter à la Hammel Golf.
• Toilet v/hul 11 eller 12. Alternativt
v/hul 10, hvor det kunne laves i tilknytning til materielgården, hvor der
er toilet i forvejen. (Jeg tænker på afløb mm). Det tager tid at forlade runden, hvis toiletter ved omklædningsrum benyttes, ligesom skoene vil svine
vore nye rum og udendørsarealer til.
• Måske kunne vores buske også tænke
sig en tissepause i forhold til nuværende tilstande?
• Elledninger og master fjernes.
• Bunkerkanter trænger til en generel
afretning, så boldene kan komme op.
• Hul 1: Sumpet område mellem teested og fairway i regnfulde perioder.
• Hul 9: Sumpet mellem herre- og dame-tee i regnfulde perioder.
• Hul 13: Meget sumpet ligeledes i fugtige vejrperioder.
• Hul 16: Lav rød pælemarkering bag
green ned mod åen og etabler en
droppezone. Det vil gøre hullet mere
spændende, mener jeg.
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Dette var nogle strøtanker nedfældet
på en regnvejrsdag, hvor vores i øvrigt
dejlige bane ikke lokkede mig af sted.
Oven på en lang vinter og en varm
sommer glæder jeg mig til det fortsatte
samspil mellem bane og et flot klubhus.
Et sted vi kan være bekendt at vise frem
for gæster og selv nyde hver gang.

Linda Askjær,
medlem nr. 1647

Mollerup er en smuk og dejlig
golfbane, som falder naturligt
ind i landskabet - det skal vi ikke
ændre på.
• Men det kunne være skønt hvis vi kunne få nedlagt højspændingsmasterne.
De er forstyrrende og til tider farlige for spillet på de huller, hvor de står.
• Det kunne være skønt, hvis tilkørselsvejen til klubben kunne ændres,
så spillerne ikke skal tage hensyn til
trafikken på hullerne 1, 14, 13 og 9.
• Det kunne være skønt, hvis vi fik en
bedre adskillelse mellem hullerne 4, 5
og 9, eventuelt out of bounds, hazard
eller en forhøjning langs banen.
• Opsætning af vandhane ved hul 1 og
toilet ved hul 10

• Vi er efterhånden mange medlemmer, og det kan være svært at booke
tider, specielt i weekenderne. Det
kunne være en god ide at ændre nogle
af boldrendetiderne til tidsbestilling,
samt at opfordre spillerne til at gå
sammen til en 3 eller 4 bold.

Hans Trautner,
medlem nr. 697

Mollerup er en spændende, udfordrende,
velholdt Golfbane integreret i naturen!!!
Min baggrund for at give input til vores bane er spil på flere baner i
Danmark og i udlandet samt mere end
15 års medlemskab af Mollerup Golf
Club. Mine favoritbaner i Danmark
er Silkeborg og Rungsted Golfklub, da
disse baner er velholdte, udfordrende og
integreret i den omliggende natur, dvs.
primært skov.
Jeg har opdelt mine forslag i lang- og
kortsigtede tiltag, som skal være med
til at sikre den vision, jeg har angivet i
overskriften.
Langsigtede tiltag:
• Fjern alle master.
• Plant skov rundt om banen og imel17
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•
•
•
•

lem flere huller.
Sæt mere vand i spil på flere huller.
Lav en 27 hullers bane.
Luk vejen ved hul 1, 13 og 14.
Bedre træningsfaciliteter herunder indendørs træningshal.

Kortsigtede tiltag:
• Mere og bedre sand i bunkers.
• Bedre teesteder afgrænset med stenkant (Hul 4 er en katastrofe).
• Ur ved hul 1.
• Baneguide.
• Bedre overgang mellem green og fairway.
• Giv hullerne navne.
Ovenstående skal alene ses som konstruktive ideer, der ikke er prioriteret
hverken i rækkefølge eller ud fra en politisk/økonomisk synsvinkel.
Afslutningsvis vil jeg rose de folk, der
dagligt og i udvalg gør en indsats omkring vores bane, der de sidste par år er
blevet langt bedre. Men samtidig er der
nok af tiltag at iværksætte, hvis vi skal
have en bane, der matcher andre baner
og klubbens overordnede vision for golfklubben.
God arbejdslyst!
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Jes Hansen,
medlem nr. 1647

Bedre tee steder
• Mange teesteder er i dårlig
stand, specielt 3, 4, 6 og 14. De
er bulede, mangler græs eller vender
ikke i den rigtige retning.
Greens
• Hullerne skal flyttes oftere. Minimum
hver anden dag!
• Kanterne er ikke skarpe, og kopperne
skal sættes længere ned (3-4 cm).

Bunkers
• Er ikke vedligeholdt.
• For meget sand. Der skal være mindre
sand i bunkers og samme mængde/
dybde i alle bunkers.
• Ikke revet. Mange spor. Skal rives og
gøres klar til dagen!
• Ukrudt i bunker. Der er mælkebøtter
og anden ukrudt i bunkers – måske
også pga. mængden af sand.
• Kanterne er meget uens. Nogle har
ukrudt og har generelt alt for langt
græs/ukrudt. Kanterne skal være skårede og skarpe. Forslag: studietur til
greenkeeperne i Hammel og Søhøjlandet Golf.
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Vandhazarder ved greens
• Hul 14, 15, 16: Afgrænsning imellem
vandhazard og green, så der ikke er
tvivl om, hvor bolden er landet. Evt.
en opbygget kant af stolper.
• På 14, 15 og 16 leder man ofte i det
høje græs eller den bløde kant imellem vand og green.
Banens stand og udseende
• Banen fremstår ikke velplejet. Der er
alt for meget ukrudt, og det virker,
som om man har mistet overblikket
eller motivationen. Greens har haft
det hårdt i vinter, og det tog lang tid
for dem at komme sig. Men der er vel
ingen grund til, at resten af banen
ikke har været i top stand?
• Vi har været godt vant med en super
fin bane de sidste 3-4 år, og det virker,
som om vi er trådt nogle skridt tilbage.

Bent Kjeldsen,
medlem nr. 813

Generelt er jeg meget tilfreds
med Mollerups 18 huller. Banen
er blevet væsentlig forbedret over
M OL L ER U P G OL F C L U B

de senere år. Tak til greenkeeper-teamet
for en fin indsats. Banen er tilstrækkeligt
udfordrende og ikke for strabadserende
for en pensionist som mig. Men den
generelle tilfredshed betyder jo ikke, at
man ikke har lov til at have sine ideer til
yderligere forbedringer. Mine uprioriterede ønsker/visioner er følgende:
• Jordlægning af elkablerne.
• Vejen langs med hul 1, 13 og 14 lukkes og fræses op. Jeg er vidende om,
at bestyrelsen har forsøgt at få accept
herpå fra myndighederne, men uden
held. Prøv igen!
• Plant flere træer, gerne mange. Det
vil være dejligt, hvis banen med tiden
kan få en anelse skovpræg.
• Udvidelse af søen ved hul 16, så den
kommer i spil bag green på hul 1.
Der etableres bro ved stien til hul 17.
• Baneudvalgets tidligere vision om

•
•

•

•

omdannelse af hul 3 til et par fem hul
med afslutning omkring søen, må meget gerne tages frem igen og realiseres. Det vil højne forni meget.
Det samme gælder forslaget om at
etablere trappe på siden af herrernes
teested på hul 4.
Etabler stensætning langs åen foran
green på hul 14 og ved det lille vandløb på hul 8. Det vil pynte og samtidig gøre det meget lettere at finde en
”skævert”.
Lav stensætning rundt om søen ved
green på hul 18. Der må også gerne
etableres springvand i søen. Bliv inspireret af afslutningshullet i Juelsminde.
Løbende klipning af højt græs og
ukrudtsplanter under træer ved teesteder og omkring greens.
■
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En svensk undersøgelse har nu konkluderet, at golf rent faktisk forlænger livet.
Hele 300.000 golfspillere er blevet undersøgt af Karolinska Instituttet i Sverige. Der skal nok være noget om det,
også i Danmark. I Mollerup Golf Club
har vi i hvert fald mange spillere, der efterhånden er kommet godt op i årene.
Molligan iler med et stort forsinket tillykke til tre glade veterangolfere: Hugo
Jespersen, der fyldte 85 år den 20. juli,
Leander Jeppesen 90 år og Henning
Schou 80 år, begge den 4. august.

Henning Schou, Hugo Jespersen og Leander
Jeppesen.

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

– kun et langt drive fra Mollerup Golf Club
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Rasmus Klump med blå hue
Igen i år havde vi godt vejr til Tirsdagspigernes Rasmus Klump-turnering.
Der var 108 deltagere, og stemningen
var høj, da vi kom ind til de flot dækkede borde i den nye restaurant. Alle deltagere havde kæmpet bravt for at vinde
deres hulspil, og i år gik sejren til herrerne, som vandt med 25 sejre mod damernes 24. Så nu bærer Rasmus Klump
det næste år en blå hue.
Rie Kaae

Som repræsentant for
de sejrende herrer
sørger Larry sammen
med Rie og Pia for,
at Rasmus Klump
bærer en blå hue.

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

MOL L ERUP G O L F C L U B

Århus
Åboulevarden 11-13
8000 Århus C
Tlf. 89 30 78 00
Fax 89 30 78 01
aarhus@bdo.dk
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Juniorlejr 2010
26 juniorspillere deltog i årets sommerlejr, og de fik spillet en masse golf
og hygget sig med hinanden. Som altid
blev det en fantastisk oplevelse, hvor der
i år var rigtig mange nye ansigter. Vejret
var ikke det bedste i år, og de fleste oplevede vist at blive godt gennemblødt ude
på banen. Men hvad gør det, når man
laver det, man helst vil, sammen med
sine kammerater og samtidig har fået

et fantastisk nyt klubhus, som nærmest
blev indviet i de dage.
Stor juniorturnering
i Mollerup Golf Club
15. august lagde Mollerup bane til 3.
afdeling af årets Junior Distrikts Tour
(JDT). JDT er for de bedre juniorspillere i alle distrikterne under DGU i
aldersgrupperne U19, U16 og U14.

Turneringen afvikles efter samme principper som i Europa Touren og er derfor rigtig populær blandt spillerne. Feltet til 3. runde er således ved cut efter
2. runde reduceret til 30 spillere i hver
aldersgruppe.
Mollerup var rigtig godt repræsenteret i alle aldersgrupper og stillede med
hele 9 spillere, hvoraf flere var placeret
helt i toppen. Efter turneringen var der

Deltagerne i Juniorlejren 2010
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masser af mindre opgaver, som godt
kunne få lidt mere opmærksomhed.
Så hvis der er nogle forældre, som
gerne vil hjælpe til med at gøre golflivet bedre for deres børn, er det bare at
sige til! Kontakt Jesper Høybye på 3141
8634.

ikke ændret meget på det. Der cuttes til
4. runde til 20 spillere i hver runde, og
Mollerup har stadig 7 spillere med i feltet. Rigtig flot.
Der spilles sammenlagt om pladser på
distriktets hold i årets Super Cup, hvor
de 8 bedste fra U19 og U16 deltager. Pt.
har Mollerup 4 spillere med, samt 2, der
deltager fra U14. Det er fantastisk flot.
Fra udvalget og DGU skal der lyde
en stor tak til alle, som var med til at
gøre dagen til en succes – forældre,
restauranten, pro-shoppen og greenkeeperne, som sørgede for en meget
udfordrende bane! Og så er det jo helt
fantastisk, at kunne byde gæster inden
for i vores nye klubhus…
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Flere hænder til juniorarbejdet
Det går rigtig godt med juniorarbejdet,
og der arbejdes til stadighed med at
forbedre forholdene omkring træning,
netværk og turneringer, så flere har mulighed for at spille en masse golf. Det
kræver selvfølgelig
lidt forældreopbakning – og det er der
heldigvis meget af.
I udvalget kunne
vi dog godt bruge
nogle flere hænder.
Vi er i øjeblikket 7
meget engagerede
forældre, som binder tingene sammen, men der er

Information om junioraktiviteter
Der findes en masse information om
aktiviteter, turneringer, regler, greenfeeaftaler og meget andet på forskellige
hjemmesider. På Mollerup Golf Club’s
hjemmeside – www.mollerupgolfclub.
dk under fanen Klubben findes juniorudvalgets side. Vi forsøger at holde siden
opdateret med alt det aktuelle, der foregår for juniorerne. På DGU’s officielle
hjemmeside www.ddanskgolfunion.dk/
juniorer og Distrikt 2’s hjemmeside –
www.distrikt2.dk er der mere information at hente.
Jesper Høybye
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Pleje og udvikling af golfbanen
Sæsonen 2010 har på mange måder været atypisk for Mollerup Golf Club og
også for banepersonalet. Vejret har på
flere områder drillet; meget sne og frost i
foråret og ikke meget sol til at få græsset
til at gro. Samtidig har der været en kold
vind, som gjorde, at vi måtte prøve at
beskytte vores greens, således at varmen
kunne få fat for at give nysået græs bedre
vækstbetingelser.
Der har været en del medlemmer, der
har udtrykt utilfredshed med banens tilstand i år – en kritik vi selvfølgelig tager
til os, og vi forsøger at rette op på de opgaver, der ikke er blevet løst tilfredsstillende i foråret.

Det nye teested på hul 7 er taget i brug.
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Nye opgaver
Mange nye opgaver i forbindelse med
opførsel af klubhus og parkeringsplads
har gjort, at arbejdsbetingelserne har
været uvante for greenkeeperne. Derudover har der været nye opgaver på banen, bl.a.:
• Sidste års omplantning af nye træer
følges stort set hver dag, og resultatet
ser nogenlunde ud. Der er 3 til 4 træer,
som måske ikke kommer i vækst, men
vi forsøger at finde nogle erstatninger
for disse træer.
• Omlægning og flytning af hul 7´s teested er startet og tilendebragt i august
og er således taget i brug.

Vi har bevidst ladet græsset på greens
gro lidt længere end normalt, for at det
nye græs skulle have gode vækstmuligheder. Sidenhen er der blevet vertikalskåret, således der tyndes ud i græsrødderne, og det giver bedre plads til lys og
luft til græsset. Denne vertikalskæring
fortsætter gennem sæsonen med forskellige mellemrum.
Hvad laver greenkeeperne?
Til dem, som har spurgt, ” hvad laver
vore greenkeepere egentlig?”, er svaret,
at de forsøger at pleje banen og udenomsarealerne bedst muligt:
Det vil sige, at
• der klippes fairway to-tre gange om
ugen,
• firstcut klippes to-tre gange om ugen,
• semirough klippes to gange om ugen,
• teesteder og forgreens klippes tre gange om ugen,
• greens klippes syv gange om ugen,
• der ryddes op i trægrupper ca. hver 14.
dag,
• der slås græs mellem træerne ca. en
gang om ugen,
• der flyttes flagplaceringer tre til fire
gange om ugen,
• der rives bunker to gange om ugen,
• træningsarealer passes i samme tempo
som banen.
M O L L E RUP GO LF C LUB
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Herudover arbejdes der med en overordnet pleje, for at græsset har de bedste
betingelser:
• Prikning af greens seks til 10 gange om
året.
• Propning af greens to gange om året.
• Vertikalskæring af greens 12 til 15
gange om året.
• Eftersåning af greens to gange om
året.
• Topdressning af greens 18 til 20 gange
om året.
• Teestederne får samme pleje to til tre
gange om året.
• Fairways gødes to gange om året.
• Teesteder gødes tre gange om året.
• Greens gødes efter en udarbejdet plan,
hvor der køres ud gennemsnitligt hver
14. dag.
Bunkers hovedrenoveres en gang om
året og efterfyldes med sand efter behov
gennem året.
Bunkers er en stor opgave, og den opgave er ikke blevet løst tilfredsstillende i
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2010. Det er vi klar over. Det medfører,
at vi laver om på tidspunktet for hovedrenoveringen for at kunne løse opgaven
tilfredsstillende fremover.
Banen har også i år været ”betænkt”
med frø fra naturen, og der har været
rigtig mange mælkebøtter og kløver på
både fairways og i semirough. Dette har
været til stor gene for udseendet på banen, men det er noget, vi ikke kan bekæmpe med de restriktioner, vi er underlagt fra kommunens side.
Kommende opgaver
Efter afleveringen af klubhuset er der
nye opgaver, som påvirker greenkeepernes arbejdsdag.
• Nyt teested på hul 5 skal opbygges, da
det gamle er blevet ødelagt i forbindelse med bygning af klubhuset.
• Renovering af haven ved hul 2 skal
påbegyndes, bl.a. opstamning af træer ved den nye terrasse, planering af
jordarealerne, beskæring af buske og
etablering af en jævn overgang til det

nuværende spilleareal ved hul 2.
• Som fremtidsudsigt er det et ønske at
etablere en sø/et vandreservoir foran
restaurantlokalet i det nye klubhus.
Vi har haft gennemgang af banen med
Århus kommune, og de er meget tilfredse
med plejen og udviklingen af banen. De
har dog ikke de samme øjne som golfspillere, men vi har en konstruktiv dialog
med folkene derfra, og vi håber også på
velvilje set i forhold til de fremtidige projekter, vi gerne vil gennemføre på banen.
Ligesom alle andre udvalg i klubben
må vi væbne os med tålmodighed i forhold til udvikling. Vi ved, der kommer
nogle trange år set i forhold til budget og
tildeling af ressourcer, men vi er meget
parat til at tage fat på nogle af de projekter, vi selv kan gå i gang med, og som
ikke koster en herregård.
Med håbet om en god afslutning på
2010 og en bedre sæson i 2011 ønskes
alle fortsat et godt efterår.
Henrik Vinther
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Ulækre spindemøl
på golfbanen
Ulækkert ser det ud. Flere træer har været indhyllet i et tæt
spind. Ikke et edderkoppespind. Men spindemøl har i år hærget særligt voldsomt på flere træer, specielt mellem hul 4 og
hul 5. Bag spindet findes store larvekolonier, som gnasker løs
på knopper og blade. Angrebne dele bliver totalt afgnavede,
men træer og buske tager sjældent skade af angrebet. Angreb
fra spindemøl er svære at bekæmpe. Det bedste er at rive
spindene i stykker med en kost
eller ved at spule med en vandstråle, så fuglene kan få fat i larverne. Glædeligvis bliver træerne grønne igen, når larverne
i løbet af juni måned har forpuppet sig. I juli og august flyver de voksne spindemøl rundt
og lægger deres æg på barken.
Næste sæson forberedes.
■

26

Mr. Hole in One
Han gjorde det igen. For 18. gang. Torsdag den 8. juli 2010 og
denne gang på hul 7. Søren Mohn fra Mollerup Golf Club.
Til lykke til Søren.
Alle golfspillere drømmer om det, og de fleste opnår det
aldrig. Nogle ganske få har set det, og endnu færre har prøvet
det. Men Søren Mohn har vist et ganske særligt talent, der gør
ham til danmarksmester i Hole in One, - ja, måske mester i et
langt større område.
Søren Mohn fik sin første Hole in One den 2. maj 1980, og
siden er der altså kommet 17 til.
■
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Status fra Mollerup Erhvervsklub
Efter en træg forårssæson er spillet i Erhvervsklubbens løbende hulspilsturnering rigtig godt i gang, og der tegner sig
nogle spændende semifinaler og finaler
i løbet af september måned. Med i alt
24 tilmeldinger er det det højeste antal i
Erhvervsklubbens historie, så det tegner
til en fortsat god udvikling i klubben.
Erhvervsklubbens sommermatch blev
afviklet fredag den 13. august og med

godt vejr, en fin bane – trods meget
regn dagen og natten før. Fint humør
og god mad fra restaurant the 19. Hole
gjorde dagen til en afslappende og hyggelig dag i mange venners lag. Næste
arrangement i Erhvervsklubben er den
8. oktober, hvor turen går til Stensballegaard.
Fortsat god sæson.
Henrik Vinther

- din professionelle VVS-partner

70 28 70 00
www.ostjyskblik.dk

VVS – BLIK – VENTILATION – BADEVÆRELSE – NYBYG – RENOVERING
Østjysk Blik & Rør - Arresøvej 15 - 8240 Risskov - Tlf.: 70 28 70 00 - www.ostjyskblik.dk
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Sportslig succes for Eliten i Mollerup
Af Bjarne Svensson
Vores herrehold i 1. division samt damerne på fusionsholdet GT Aarhus (også
1. division) vandt begge
deres rækker i suveræn stil, og når dette
læses, har vi for første gang i Mollerups
historie deltaget i oprykningsfinaler om
at kvalificere sig til den bedste række i
Danmark – Elitedivisionen.

GT Aarhus, som er et samarbejde
mellem Aarhus Ådal, Aarhus Golf
Club og Mollerup, har fra Mollerup
været flot repræsenteret af Beate Nuppenau (junior) og Jinjira Rasmussen på
1. divisionsholdet. Førsteholdet vandt
med hele 6 point ned til nr. 2 i rækken
som blev Tange Sø.
Herrerne i 1. division har i år bestået af Christian Vinther, Bo Pugholm,
Mikkel Markfoged, Jesper Vinther, Sø-

ren Rolner, Kristian Trads samt vores
nye spiller i år – Nikolai Volke Grindsted, som er junior på sidste år. Mikkel
Gründahl (junior) fik i sidste kamp mod
Skive chancen for at snuse til atmosfæren. Holdet formåede for første gang
nogensinde at holde Skive i kort snor og
vandt også begge lokalopgør mod Aarhus Golf Club. Holdet er dermed det
førende hold i byen, hvilket vi godt kan
tillade os at være stolte af.
Vores øvrige hold med pigerne i Kvalifikationsrækken og herrerne i henholdsvis 3. division og 4. division forblev
i deres rækker.
Pigerne var tæt på at vinde deres
række, men Odder trak det længste strå.
Holdet består fra Mollerup af de talentfulde juniorpiger Julie Andersen og
Louise Jacobsen, som næste år formentlig vil presse sig på til førsteholdet.
Herrerne i 3. division måtte ud i en
ren gyser i sidste kamp i Hammel om
ikke at rykke ud, men sikrede sin plads i

1. divisionsholdet. Nederst fra venstre: Mikkel Markfoged, Bo Pugholm og Christian
Vinther. Øverst fra venstre: Fin Pugholm
(kaptajn), Nikolai Volke Grinsted, Søren
Rolner, Kristian Trads og Jesper Vinther.
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divisionen på sidste hul og sidste put af
duoen Lars Sørensen og Niels Jeremiassen. Holdet bestod i sæsonen af Rasmus
Møller, Jesper Egegaard, Henrik K. Jensen, Sebastian Strange Svensson, Jens
Gertsen, Christian Rudbeck, Kristian
Trads, Lars Sørensen, Niels Jeremiassen
og Claus Rasmussen
4. divisionsholdet klarede selv ærterne
i deres række, men dog hjulpet af Silkeborg, som trak deres hold inden de
sidste 2 kampe. Holdet bestod gennem
sæsonen af Martin Vinther (junior),

Mikkel Gründahl (junior), Christian
Guldmann (junior), Steffen Ulrichsen,
Anders Højfeldt, Jens Gertsen, Søren E.
Sørensen og kaptajn Fredrik Markholt.
Vi skal være ærlige og sige, at vi havde
en målsætning om oprykning for henholdsvis 3. og 4. divisionsholdet. Vi har
spillerne til det, men det lykkedes ikke
i år.
Individuelt havde brødrene Vinther
en hård dyst om 1. og 2. pladsen i Barløseborg Elite Open på Fyn. Jesper henviste denne gang Christian til 2. plad-

sen, blandt andet med en suveræn 64’er
i lørdagens runde. Flot igen at se Mollerup på tavlen – denne gang to gange.
I øvrigt fik Christian Vinther en delt
10. plads ved DM i slagspil – flot resultat mellem Danmarks bedste.
Vi glæder os over, at eliten i Mollerup
har haft sportslig succes i år.
■

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
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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
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Tlf. 86 24 46 16 · 281 281 80
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www.lystrupfarvehandel.dk
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Klubmesterskaberne 2010
Klubmesterskaberne 2010 er igen afviklet over to weekender. I første weekend
den 28. og 29. august afvikledes mesterskaberne i de aldersopdelte rækker
med i alt 90 deltagere, og i den anden
weekend den 4. og 5. september afvikledes de åbne rækker med i alt 34 deltagere. I år var Handelsbanken for første
gang sponsor for klubmesterskaberne,
og der var god stemning blandt de mange fremmødte i det nye klublokale, da
de mange fine præmier skulle uddeles.
Klubmestre i de enkelte rækker blev:
Veteran Herrer:
Birger Brok
Veteran Damer:
Inge Leonhardt

M OL L ER U P G OL F C L U B

Senior Herrer:
Senior Damer:

Fin Pugholm
Marianne Maegaard-Nielsen
Mid-Age Herrer: Peter Bendixen
Mid-Age Damer: Lone Branick
Junior Drenge:
Steffen Ulrichsen
Junior Piger:
Louise Jakobsen
Herrer åben række: Bo Pugholm
Damer åben række: Louise Jakobsen

Aktive medlemmer
pr. 1. august 2010:
Seniorer .............................. 1.019
Ungdom ..............................

69

Ungdom ..............................

105

I alt...................................1.193

▼ Fra venstre ses turneringslederne Merete Grønvold og Henrik Vinther sammen med vinderne Lone
Branick, Peter Bendixen, Louise Jakobsen, Steffen Ulrichsen, Bo Pugholm, Fin Pugholm, Marianne Maegaard-Nielsen og Birger Brok. Yderst til højre ses sponsorrepræsentant Esben Kjeldsen fra
Handelsbanken. Inge Leonhardt var ikke til stede ved fotograferingen.
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Advokatfirmaet Abel & Skovgaard-Larsen

Design-House ApS

AKTIV tryk i/s

Dynamicweb Software A/S

Alm.Brand

Flexiket

Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S

Flink Halling-Overgaard & Partnere

Arrow ECS Denmark

Handelsbanken

BDO ScanRevision

Interlex Advokater

Børge Mouritsen

Jessen Briller

Carlsberg

Jørgen Guldmann

Chas E

LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar

Cinemaxx

Lystrup Farvehandel & Sprøjtelakering

CONTIGO PRINT GROUP A/S

Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S

Danske Bank

Malerfirma Ernst Hansen A/S
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Metallic-Line

SuperBest Risskov

Nordea

Søgaard Ejendomme

OK Benzin & Olie

Tandlæge Jan Pape

P. Clausens Fiskehandel ApS

Titleist

PL Vinimport

Vestas Control System

PW Stål

Vinde Design

Restaurant The 19th Hole

Østjysk Blik & Rør

Sharp Center Århus

AAEN A/S

SHARKS golf

Aarhus Lokalbank

Sparekassen Østjylland
Spar Nord
STARK Aarhus Mørtel-Compagni
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Mange deltagere i Seniorklubben
Efter en lang og trang vinter uden golf
om tirsdagen er Seniorklubbens mange
spillere flittige til at møde op hver tirsdag. Med 87 spillere en enkelt tirsdag er
vi tæt på den grænse på 88 deltagere,
som vi har vedtaget i Seniorklubben.
Også i år har vi været heldige med vejret de fleste tirsdage!! Kun en enkelt tirsdag måtte aflyses på grund af for megen
regn, der lukkede banen.
35 deltog i Seniorklubbens golftur til
Schleswigområdet. Som sidste år blev
Stadthotel i Eckerförde taget i besiddelse, og der blev spillet to turneringer,
dels i Golf Club Husumer Bucht, dels i

Golf-Club an der Schlei. Vejret var flot
golfvejr, og alle nød de velplejede baner.
Især banen i Golf-Club an der Schlei fik
begejstringen frem i de mange deltage-

re. Og uden for banen var der god tid til
hyggeligt, socialt samvær.
Niels Eilif Hansen

Jørgen Kjær Jensen nyder den flotte bane
i Golf-Club an der Schlei.
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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.
Navn
Christina S. Rasmussen
Helena Friis Christensen
Ulrik Dane
Philip Thomas
Kim Nielsen
Bjarne Andersen
Anders Dahlstrup
Johan B. Knudsen
Nicolaj Grinsted Volke
Casper W. K. Pedersen
Hanne B. Fredberg
Torben Fredberg
Rasmus Agneborn
Julie Siebert
Jacob Siebert
Peter Frandsen
Emma Eriksen
Sofia Eriksen

Medl.nr.
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315

Navn
Nicklas Vinde
Steffen Mortensen
Christian M. Mikkelsen
Casper Sejrup
Anders G. Pedersen
Jonas Leth Christiansen
Mikkel Gerlings
Poul Krogh-Jensen
Thomas Klinge
Jens Iversen
Esben S. Hansen
Kim Kraglund
Claus B. Jensen
Flemming Svane
Casper Eriksen
Casper Bidmann
Birger B. Hansen
Hanne Friis

Medl.nr.
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333

Navn
Casper Kirkegaard
Jan Birch
Steen Stenstrup
Annette Stenstrup
Rasmus Christensen
Torben M. Nielsen
Rasmus Grøn Ladegaard
Martin Juel Danyar
Helle H. Stenberg
Jarl Mark Herringe
Klaus Højgaard Laursen
Jakob Sejr
Margit Rüsz

Medl.nr.
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346

✂ 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
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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

