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En glad golfspiller
– en golfoplevelse rigere

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 .........................2536 1712
us@mollerupgolfclub.dk
Pro-shop
Søren Rolner............................8944 9494
Kennett Sørensen .....................8944 9494
proshop@mollerupgolfclub.dk
MGC Café & Restaurant
Restauratør Frank Heskjær.........8944 9499
.....................................mobil 2712 4881
fh@suveran.dk
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Baneudvalget
Henrik Vinther
8617 3511
hevje@tdc.dk
Kasserer
Sven Aaen
8617 5055
sa@aaenas.dk
Strategi- og
Markedsføringsudvalg
Hans Trautner
2465 6405
htra@home.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
Klubhusudvalg
Peter Winther
2895 8000
pw@pwstaal.dk
Sportsudvalg
Jesper Høybye
3141 8634
jesper@convince.dk

Vidste du...
... at EGA (European Golf Association) Handicapsystemets § 13 omhandler skønsmæssig regulering af
handicap? Skønsmæssig regulering
af handicap ≤ 18,5 skal forelægges
DGU til godkendelse.
Hvis du som følge af længerevarende sygdom, operation eller lignende
ikke længere kan spille op til dit aktuelle handicap, er der mulighed for
at ansøge handicapkomiteen om at få
foretaget skønsmæssig forhøjelse af
handicap. - Stigende alder alene er
ikke begrundelse nok.

I ansøgningen bedes du anføre 1)
en kort beskrivelse af dit problem, 2)
aktuelt handicap, 3) en redegørelse
med angivelse af ”den typiske score”
opnået ved spil af 9/18 huller (gerne
dokumenteret i form af 3-5 scorekort)
og kontaktoplysninger i form af telefon og/eller mailadresse.
Ansøgningen stiles til Handicapudvalget i Mollerup Golf Club, Marianne Maegaard.
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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
Bent Kjeldsen, bentsoren@mail.tele.dk, tlf. 8617 5914
Kim Haugaard, kiha@stiften.dk, tlf. 8621 3680
Linda Askjær, askjaer.linda@gmail.com, tlf. 2621 8234
Charlie Herbst, ch@mollerupgolfclub.dk, tlf. 8944 9492
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 2011.
Forsidebillede: Mikkel Gerlings – vinder af Terminalen
Turnering 2011. Foto: Linda Askjær.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Fotogengivelse kun efter aftale.
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Portosponsor for dette nummer:

Danmarksmestre
for 3. gang
Bo Pugholm fra Mollerup Golf Clubs
eliteafdeling og farmand Fin Pugholm
blev søndag den 14. august 2011 danmarksmestre for 3. gang, da de på Nordvestjysk Golfklubs bane vandt ”DM 2
generationer – Far/Søn”. I et stærkt felt
med 31 deltagende par vandt de med et
enkelt slag foran nummer 2.
Et stort tillykke til Bo og Fin.
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aarhus@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/aarhus
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Det går atter fremad
Af Jørgen Østergaard Nielsen
Klubformand
Selvom vi i skrivende stund ikke har
passeret midten af august, kan det allerede nu slås fast, at sæsonen 2011 på
mange måder tegner til at blive rigtig
god. Trods tilbagegangen i antallet af
golfspillere på landsplan, og at flere
klubber kæmper for overlevelse, kan vi
atter konstatere fremgang i Mollerup
Golf Club. Som det fremgår af økonomiudvalgets beretning, ser det ud til, at
budgettet holder. Vi skal i den forbindelse ikke glemme, at vi på udgiftssiden
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har ”skåret ind til benene”, og mange
planlagte investeringer i bane og klubhus er blevet udskudt, til vi får et sikkert
økonomisk grundlag at arbejde videre
på.
En væsentlig årsag til fremgangen er
utvivlsomt den målrettede markedsføring, som vi har praktiseret i år. Tilstrømningen til ”Golfens dag” viste, at
der stadig er mange ”ikke golfere”, som
nærer et ønske om at prøve det og er
parat til at gribe køllerne, når det rette
tilbud kommer. Opfølgningen på dagen
med prøvemedlemskaber og mulighed
for at blive medlem uden at betale indskud har da også båret frugt, så vi nu
igen nærmer os fuldt hus i medlemsskaren.
Medvirkende til at holde fast i nye potentielle medlemmer er utvivlsomt, at
de bliver smittet af den entusiasme og
livsglæde, de ser blandt medlemmerne.
Sommeren igennem har der været stor
søgning til arrangementerne, både de
officielle og mere private, hvilket lover
godt for fremtiden. I min leder i sidste nummer af Molligan påpegede jeg
under overskriften ”Hyggen vågner til
live” de positive tegn på, at trivslen og
hyggen igen tager over i klublivet. Jeg
synes, denne sæson bekræfter, at vi er
kommet langt i den rigtige retning.

Vores ny restauratør er kommet godt
fra start, og service og madkvalitet har
fået meget ros fra medlemmerne. Det
er sikkert de fleste bekendt, at kun de
færreste klubber har en restaurant, der
formår at holde åbent hele året. En
forudsætning for, at der kan drives en
restaurant i klubben på forretningsmæssige vilkår, er naturligvis, at medlemmerne udgør et solidt økonomisk
fundament for driften. Støt op om restauratøren, det er nødvendigt, hvis vi
vil bevare et vigtigt samlingspunkt for
det sociale liv i klubben.
Byggeprojektet kan desværre ikke
meldes afsluttet endnu. Gårdspladsen
og vejen vest for bagladen er de mest
synlige områder, der skal ombygges.
Når dette læses, har vi haft den såkaldte
1-års gennemgang af byggeriet og forhåbentlig aftalt en plan for afslutningen
af de sidste mangler, således at disse kan
igangsættes lige efter sæsonafslutningen.
Og så kan vi glæde os over, at der er udført ny belægning på hele Mollerupvej,
hvilket har bidraget væsentligt til forskønnelse af området, ikke mindst foran
klubhuset.
■
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Golf på prøve
Mollerup Golf Klub har i år for første gang tilbudt golfinteresserede
en mulighed for at teste golfinteressen, inden der investeres større
beløb. Med et prøvemedlemskab har spillerne deltaget i holdundervisning og har desuden fået individuelle lektioner og regelundervisning, ligesom de har haft mulighed for at aflægge prøve. 39 har i år
tegnet prøvemedlemskab, og MOLLIGAN har spurgt fire prøvemedlemmer om, hvordan de har oplevet forløbet.
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Tekst: Niels Eilif Hansen
Foto: Linda Askjær
Frank Holevang
Prøvemedlem, hold 1:
Skøre kugler på afveje
Et prøvemedlemskab åbner mulighed
for at teste golfinteressen.
Træner Søren Rolner er tålmodig og
har pædagogiske evner, der tager udgangspunkt i den enkelte. Det har givet mig troen på, at jeg kan lære spillet.
Samtidig sætter det min tålmodighed på
en prøve. Det tager år at lære. En lille
trøst: Alle slår en skævert en gang imellem.
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Den praktiske prøve er fint tilrettelagt. Den teoretiske prøve foregår på en
afslappende måde, bl.a. ved at man efterfølgende drøfter besvarelse af de stillede spørgsmål.
Der er ikke noget, der kan samle folk,
som en fælles interesse. Lige nu optager
det mig, hvordan jeg spiller, banens beskaffenhed og vejret. Derfor er det dejligt at starte på et begynderhold med
ligestillede, der også drømmer om golf
om natten.
Onsdagsturneringer giver god mulighed for at lære klubbens andre medlemmer at kende, møde spillere på lige fod
og lure de professionelle af. Man skal
lære at gå banen i et kvikt tempo, for
at tage hensyn til andre. Som ny burde
der være mere tid til rådighed, da der er
så meget omkring spillet, der skal læres.
Men som jeg siger til mig selv: Fat mod.
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Hanne Toxværd
Prøvemedlem, hold 3:
Lidt bidt af golf
Jeg har i min ungdom spillet håndbold
og tennis, men jeg var ikke sikker på, om
golfspillet var noget for mig. Men jeg
lod det komme an på en prøve, om jeg
kunne blive bidt af det. Vi var 5 venner,
som tilmeldte os som prøvemedlemmer
sammen. Vi syntes, det var en god måde
at blive introduceret i golfspillets svære
finesser. Så kunne vi jo støtte hinanden,
når vi ikke kunne ramme bolden eller
slog et forkert slag med køllen.
Jeg havde Søren (golftræner), som
tålmodigt og på en humoristisk måde

fik mig til at tro, at det skulle jeg nok få
lært. Det handlede om træning, træning
og træning, så selvom bolden ikke blev
ramt første gang, så sagde Søren, ”den
tager du bare med næste gang”.J Vi
havde 4 fælles lektioner og 2 individuelle, og det var en utrolig følelse, når man
ramte bolden rigtigt og kunne mærke en
smule fremgang.
Da jeg og mine venner besluttede,
at vi ville tilmelde os begynderprøven,
blev vi meget nervøse og stressede. Vi
øvede og øvede, men følte bare, at vi
blev rigtig dårlige og usikre til de forskellige slag. Så nu var vi rigtig frustrerede. Vi syntes faktisk også, at det var
en lidt svær prøve. Der var mange ting,
man skulle på en aften, men heldigvis
har vi nu alle bestået. Så nu skal vi rigtig
ud og spille på stor bane.
Jeg synes, forløbet har været fint tilrettelagt, måske kunne selve prøven have
været en smule anderledes. Der syntes
jeg, man var temmelig presset. Det har
været rigtig dejligt at mærke den måde,
man er blevet budt velkommen som ny
spiller i klubben. Alle har bare været så
positive og utrolig hjælpsomme. Så nu
glæder jeg mig bare til, jeg bliver en
bedre golfspiller og ikke længere laver
helt så mange luftslag. Så jo, jeg er vist
blevet lidt bidt af det. 
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Camilla B. Nielsen
Prøvemedlem, hold 4:
Livet som golfer
Jeg har som prøvemedlem i Mollerup
Golfklub været igennem et forløb med
4 timers holdundervisning, 2 enkeltlektioner af 20 minutter, en regelaften, begynderprøve og 2 onsdags/begyndermatcher.
Jeg er meget tilfreds med hele forløbet. Det var sjovt og lærerigt at være på
et hold, hvor der også var tid til grin,
og hvor man kunne dele sin frustration
over, at golf er så svært!! På den måde

lærte man også andre nybegyndere at
kende og kunne lave træningsaftaler
sammen.
En stor ros skal lyde til både Kennett
og Søren, som begge har været rigtig
gode til at lære fra sig, samtidig med at
de er søde og tålmodige og gode til at
rose, når det bare går lidt godt!
I det hele taget har det været en positiv oplevelse at blive medlem af Mollerup Golf Club, hvor jeg allerede føler
mig godt hjemme og har lært flere at
kende via onsdagsturneringerne. Det
er således lykkes mig at opnå banetilladelse og blive fuldgyldigt medlem af
Mollerup Golf Club i løbet af de 3 måneders prøvemedlemskab, så nu er jeg
klar til livet som ”golfer”.
Jan Nygaard
Prøvemedlem, hold 7:
En god idé
I følge min mening, har det har været
en rigtig god idé med et prøvemedlemskab, idet det giver én muligheden for at
finde ud af, om golf på længere sigt er
noget for én.
Jeg startede sammen med en kammerat på et hold med seks personer i
alt. Det mener jeg, er det helt rigtige
antal personer på et begynderhold,
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idet protræneren har tid til den enkelte,
imens man selv har tid til at øve sig i det,
man lige har fået tillært, indtil protræneren igen er ved én.
Det var nogle gode protrænere, som
lærte os lidt ad gangen samtidig med, at
vi også prøvede meget forskelligt.
Derover vil jeg også gerne rose dem,
der har lavet golfprøven - både i praktik
og teori.
Efter jeg er startet i Mollerup Golf
Club, er det virkelig gået op for mig,
hvilken fantastisk sport golf er, - man
bliver jo fuldstændig bidt af det.
Nu har jeg fået fuldt medlemskab og
har udover selve golfen også mødt en
masse dejlige mennesker.
■
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Eftertanke
Af Anna Vestergaard
Så er vi allerede nået dertil,
hvor sommeren snart bliver
til fortid. Det går som altid
alt for hurtigt. Som golfspillere er vi måske endnu mere opmærksomme på det. Vi vil jo så gerne have en
lang og god sæson. Ikke alle er til efterårs- og vintergolf, og især arbejdsramte
er meget afhængige af, at weekendvejret
er rimeligt.
Sædvanen tro har vi også i denne
sommer spillet golf torsdag aften i juli
måned.
Det har tidligere været tirsdagsdamerne og torsdagsherrerne, der har stået for disse aftener. Det har altid været
hyggeligt, rart og sjovt.
I år gik bolden videre til Trivselsudvalget. Vi ville gerne, at så mange som
muligt ville være med, - altså, det skulle ikke blot være for tirsdagsdamer og
torsdagsherrer. Vi gav det navnet ”Sommergolf ”. Kunne have kaldt det så meget andet, men vi håbede på, at med lidt
ændring af navnet kunne vi nå en større
bredde. Turneringen skulle være for alle
medlemmer, der havde lyst til at være
med til en runde sommer-hygge-golf,
hvor der var mulighed for at stifte nye
golfbekendtskaber.
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Dette synes vi bestemt også har været
tilfældet. Det har været rigtig godt at se
så mange forskellige af vore medlemmer, - dog kunne der have været flere
med hver gang, men det er jo selvfølgelig ferietid og dermed er en del golfere
langt borte fra Mollerup.
Det har været rart at se, at både nybegyndere og lavhandicappere har deltaget. Jeg har uddelt scorekort et par gange, og jeg har glædet mig over at se, hvor
meget I alle sammen er gået op i, hvad
vi skulle spille og hvordan. Jeg kunne se,
hvor meget I glædede jer.
Desværre medførte megen regn, at en
enkelt turnering måtte aflyses, men vi
har haft tre gode aftener. Vi håber, I alle
har haft nogle gode runder, har lært et
par stykker eller tre mere at kende, og at
I har fået lyst
til at komme
igen næste år,
måske få én
eller to mere
med, så der
er flere, der
kan få del i
glæden. Jeg
tror, det er sådanne aftner,
der skaber
lidt klubånd.

Jeg tror på, at fællesskab har betydning,
også - og måske især - for os i Mollerup
Golf Club. Vi har været igennem et par
turbulente år. Vi har brug for stabilitet
og glæde. Vi skulle jo gerne stadig, med
overbevisning i stemmen, kunne sige, at
vi har Danmarks hyggeligste golfklub.
Udover samværet og konkurrencen
på golfbanen fik vi en hyggelig sammenkomst i klubhuset, hvor kokken sørgede
for dejlig mad. Tak til restaurationen for
fleksibilitet og godt medspil.
Og så lige dette til slut. Der siges, at
golfspillere lever 5 år mere end ikke golfere. Er der nogen, der ved, hvornår de
5 år starter???
TAK FOR
EN RIGTIG GOD GANG
“SOMMERGOLF“
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Hvem er vore sponsorer?
En række virksomheder støtter Mollerup Golf Club gennem sponsoraftaler. I klubben er vi meget glade for vore sponsorer, uden hvis
støtte det ikke ville være muligt at få klubben til at fungere på nuværende niveau til glæde for medlemmer og gæster. Men hvem er vore
sponsorer? I dette og kommende numre vil Molligan sætte fokus på
sponsorerne og gennem korte omtaler orientere Molligans læsere om
sponsorvirksomhederne.
Tekst: H.C. Ralking
Foto: Kim Haugaard
Handelsbanken
Hul 5, hul 10, puttingreen,
scorekortene,
Molligan,
klubmesterskaberne - vores hovedsponsor, Handelsbanken, Europaplads 16,
1. sal, Århus C. er med mange steder i
Mollerup Golf Club.
”Når vi giver en sponsorkrone ud, vil
vi gerne have 2 igen”, siger direktør Esben Kjeldsen. ”Det måler vi på, hvad
vi får af nye kunder, og hvad vi tjener
på dem”. Men hvorfor skulle Mollerups
medlemmer så vælge Handelsbanken?
Hvad adskiller den fra andre banker?
”Vi er netop blevet kåret som Europas
stærkeste bank. Bloomberg Rankings
har vurderet 70 banker i verden ved
bl.a. at se på forholdet mellem bankens
egenkapital og dens aktiviteter, indlån,
udlån, tab, effektivitet og omkostninger. Handelsbanken har fået en fornem
placering som nummer et i Europa og
nummer to i verden, kun overgået af
10

Oversea-Chinese Banking. Vi er en
bank, som IKKE er i krise. Det vil sige,
at de, som er kunder hos os, ikke har
mærket en forskel under finanskrisen.
Dér skiller vi os ud fra mængden”, siger
Esben Kjeldsen.
”Vi har pengene og kan konkurrere med både danske og udenlandske

banker. Vores store produktpalette gør
bankforretninger nemme for virksomhederne. Den decentrale styring giver
hurtige beslutningsprocesser, for det er
den lokale afdeling, der tager beslutningerne”, siger Esben Kjeldsen.
”Sponsoratet i Mollerup Golf Club
udløber om kort tid, men det er interessant”, siger Esben Kjeldsen. ”Vi er så
tilfredse, at der er gode muligheder for
at forlænge det.”
Kan en klub som Mollerup Golf Club
blive bedre til at tiltrække sponsorer? Til
det har Esben et par kommentarer. ”For
det første vil det være hensigtsmæssigt,
hvis sponsorerne eksponeres efter, hvor
meget de betaler. Eksponeringen bør
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differentieres. Derudover kunne man
godt gøre mere for at ryste sponsorerne
sammen. F.eks. Lübker Business Club
holder et helt forrygende arrangement
4 gange om året, hvor der er oplæg ved
pro, golfrunde, middag og foredrag ved
en relevant person. Det koster 15.000
kr. pr. gang at deltage”.
Se mere om sponsor på www.handelsbanken.dk
PL-Radio
PL-Radio, der sammen med Telia
sponsorerer hul 9, har adresse på Præstehaven 8, Århus V. ”Virksomheden
handlede oprindeligt primært med AV
udstyr og forstærkere til virksomheder og offentlige institutioner. Siden er
mobiltelefoner kommet til, og det udgør nu ca. 50 % af aktiviteterne”, fortæller Knud Larsen, der er indehaver.
Virksomheden er således specialiseret
i erhvervssalg, men sælger dog også til
private.
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”Vi har ellers ikke annonceret i ca.
15 år”, siger Knud Larsen, ”men nu
prøver vi at se, om det giver nye kunder. Vi vil også prøve at lave tilbud”. På
spørgsmålet, om Mollerup Golf Club
kan bidrage til at gøre sponsorater mere
tiltrækkende, foreslår Knud Larsen, at
sponsorer f.eks. kan få tilbud frem via
Mollerup Golf Clubs hjemmeside.
Se mere om sponsor på www.pl-radio.
dk
Barberen, Clemensstræde 18,
Århus C. Tlf. 86 17 53 00
”Vi er sponsor på Hul 11, fordi vi håber
at få nogen stykker trukket ned i butikken. Vi driver en barberbutik, som specielt henvender sig til herrer i alderen
ca. 10 til ca. 80 år. Piger kan dog godt
købe gavekort”, siger Erik Jakobsen
med et smil. En almindelig klipning koster 230 kr., dog kun 150 kr. for pensionister. Alle kunder får håret vasket efter
klipningen, så de føler sig godt tilpas.
Barbersalonen har 6 faste herreklippere, så det er som regel muligt at komme
til fra dag til dag..
Barbersalonen har herreblade og en
bar med øl og whisky. Et årskort koster
2.000 kr., og for det kan man blive klippet og få håret vasket lige så tit man vil
- og så er der en fadøl til. ”Det er en
oplagt gaveidé”, mener Erik Jakobsen.
Erik Jakobsen spiller ikke selv golf i
Mollerup. ”Men jeg har fået lov at tage

ca. 25 med en dag, så jeg vil invitere
kunder og potentielle kunder, så vi kan
lære hinanden bedre at kende. Jeg forventer mig egentlig ikke så meget af
sponsoratet. Det er svært at måle, men
hvis 5 køber et årskort, er det dækket
ind. Det er billigere end at være sponsor
i AGF, og så mener jeg, netværket i en
golfklub er stærkere. Vi annoncerer kun
i idrætsklubber. En ny kunde trækker
som regel 4 – 5 andre med sig”, siger
Erik Jakobsen.
I anledning af festugen har Barberen
et specielt tilbud: 10 % på gavekort – og
tilbuddet gælder hele september.
PL Vinimport
PL Vinimport er for kort tid siden flyttet til Marøgelhøj 9 i Lystrup, hvor virksomheden har bygget helt nyt domicil
på 1.300 m2, hvilket har givet langt
mere lagerplads og et stort shoowroom
med plads til 40-50 personer til vinsmagninger og virksomhedsbesøg. ”PL
11

”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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Vinimport har eksisteret i 20 år”, fortæller Børge Pedersen,
der oprindeligt er uddannet elinstallatør, men solgte den del
af virksomheden fra for ca. 5 år siden for at hellige sig vinen.
PL Vinimport importerer selv vinene fra Frankrig, Italien,
Spanien, Sydafrika og Chile. Virksomheden sælger en gros
til virksomheder og restauranter, men er nu også begyndt at
sælge til private. ”Men helst i hele kasser”, kommer det med
et smil fra Børge Pedersen. ”Med de nye lokaler har vi fået
rigtigt gode muligheder for at præsentere vores ca. 80 forskellige vine og laver meget gerne vinsmagninger for alle typer
virksomheder. Vores nye koncept er nu også målrettet til private, hvor vi vil arrangere en spændende og hyggelig aften.
I fremtiden vil vi også lave forskellige former for vinkurser”.
Forventningerne til sponsoratet er, at man støtter hinanden
i netværket, og planlægger en vinaften i vores nye lokaler i den
nærmeste fremtid for medlemmerne.
”Det kunne være en god idé at holde netværksmøder i klubben i det nye klubhus”, siger Børge Pedersen, ”og på den
måde komme til at få uddybet kendskabet til hinanden og forhåbentlig gøre brug af hinandens ekspertiser”. Virksomheden
er på vej med en helt ny netbutik, som snart bliver lanceret på
hjemmesiden.
Se mere om sponsor på www.plvinimport.dk
■
M O L L E RUP GO LF C LUB

Sportsudvalg i Mollerup Golf Club
I sidste nummer af Molligan blev den
nye bestyrelse præsenteret. Undertegnede har fået ansvar for Sportsudvalget
– en ny størrelse i Mollerup. Og hvad
dækker det så egentlig over? Kort fortalt
dækker sportsudvalget over junior- og
eliteafdelingerne, som tidligere havde
hver deres repræsentant i bestyrelsen.
– Jamen, er det så ikke en nedprioritering af de to udvalg?
Nej, jeg mener faktisk, at det er en
styrkelse. Der er så mange fællesnævnere i arbejdet med juniorerne og eliten,
at det bliver en stor fordel med et stærkere samarbejde.

Vi har ambitioner! I vores visioner for
både junior og elite har vi som målsætning at blande os i toppen af dansk golf
på alle niveauer – også på landsholdet.
Samtidig skal der selvfølgelig også være
plads til de juniorer, som gerne vil spille
golf, men bare ikke lige på eliteniveau.
En af de ting, vi vil lægge vægt på
fremover, er at skabe bedre vilkår for
spillerne til at dyrke deres sport på eliteniveau – med en stærk rød tråd fra junior til senior. Og vi har faktisk en god
talentmasse i juniorafdelingen, som på
sigt – og med de rette forhold – kan gøre
sig gældende. Både på vores elitehold,

men også individuelt på ranglisterne –
nationalt som internationalt.
Der er ingen tvivl om, at med en samlet indsats under sportsudvalget vil vi få
større muligheder for at udvikle vores
egne talenter. Dette arbejde skal systematiseres i et talentudviklingsprojekt,
som bliver en fælles opgave for juniorog eliteafdelingerne.
Og hvem ved – en dag går der måske en spiller rundt på Europatouren,
som har slidt sine første mange golfsko i
Mollerup Golf Club...
Jesper Høybye

Jeg hedder Anitha Jakobsen og er lige startet
med at spille golf i Mollerup. Du kan også møde
mig i Handelsbanken, hvor jeg er rådgiver og
klar til at betjene dig. Ring på telefon 4456 5349
eller mail anja38@handelsbanken.dk

Europaplads 16, 1. sal / 8000 Århus C / tlf. 4456 5300
aarhus@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/aarhus
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Kunderne er glade - og det smitter!
Af Bent Kjeldsen
Da jeg mødte Mollerups
restauratør Frank Heskjær
lige før hans tiltræden den 1.
april, var der et stort smil på
hans ansigt og store forventninger til den
nye udfordring. Nu fire måneder senere
smiler han stadig, og forventningerne er
i det store og hele blevet indfriet. Hans
”JA” kommer prompte og med overbevisning, da jeg spørger ham, om beslutningen om at kaste sig ud i restaurationsdriften i Mollerup var rigtig.
”Selvfølgelig har der været både plusser og minusser her i opstartsfasen, men
plusserne har så afgjort været i overtal”,
supplerer Frank. ”Det mest opmuntrende har været de mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. Det gælder
både maden, betjeningen og atmosfæren. Det er vi meget glade og taknemlige for. Kundernes glæde smitter af på
os, og den ansporer selvfølgelig alle os på
restaurations-teamet til at forsøge at gøre
det endnu bedre”.
”En positiv og glædelig overraskelse for
mig har været de mange private grupper,
der eksisterer i medlemskredsen. Mange
af dem har tradition for at slutte den
faste ugentlige runde af med et måltid
mad. Fødselsdage og andre mærkedage
14

markeres ofte med lidt mere luksusprægede menuer. Disse grupper yder et dejligt bidrag til restaurationsdriften”.
”Så er der klubberne i klubben, som
vi har fået et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er mit indtryk, at
medlemmerne af såvel tirsdagsdamerne,
torsdagsherrerne og seniorerne er godt
tilfredse, og for os er det fantastisk, at
vi har disse 3 sikre ugentlige arrangementer, som udgør fundamentet i vores
”butik”. Jeg kunne ønske mig, at de blev
suppleret med endnu flere ”Company
days”, der som regel ligger fredag og
derfor ikke støder sammen med klubberne i klubben. ”Company days” er en
økonomisk gevinst for såvel klubben som
mig, så mon ikke vi i fællesskab kan få
gjort noget aktivt ved markedsføringen
af Mollerup som et ideelt sted for mange
Århus virksomheder at placere deres
kundearrangement. Det er mere centralt
end Lübker og Lyngbygård m.fl. og formentlig også billigere”.
”En enkelt ting, der ikke helt har levet
op til mine forventninger eller måske
rettere mine forhåbninger, er den manglende spredning i de forskellige tilbud på
menukortet. Det er i meget udtalt grad
de tre billigste ting på menukortet, der
efterspørges. Der synes at være en slags
”smertegrænse” ved de 100 kr. for et

måltid incl. drikkevarer. Jeg vidste det
nok inderst inde godt, og jeg håber da
stadig, at vi hen ad vejen kan hæve gennemsnitskøbet. Vi vil gerne lave spændende mad og rigtig mad, og det koster
naturligvis mere end fast food, som vi
tager klart afstand fra. Enkelte medlemmer har spurgt, om det ikke var muligt at
tage pølser med på menukortet. Det har
vi sagt nej til. Vi vil gerne stå for et vist
niveau og har som ønske, at der er respekt om vores mad. Desuden kan vi ikke

M O L L E RUP GO LF C LUB

MOL L ERUPS RESTAURAT ØR

betale kokkeløn m.v. ved at sælge pølser.
Det er et valg, og jeg kan kun håbe, at
medlemmerne vil støtte os i denne beslutning. Erfaringen med, at aftenkortet
kun er blevet brugt i meget begrænset
omfang, betyder, at dette vil blive midlertidigt sløjfet. Vi vil dog køre videre med
en ”Dagens ret”, og vi vil fortsat kunne
lave en egentlig aftenmenu, men kun på
bestilling.”
Frank Heskjær bekræfter, at samarbejdet med bestyrelsen fungerer godt og
konstruktivt. Han har enkelte ønsker til
forbedringer af køkken- og restaurationsfaciliteterne, men han udtrykker forståelse for, at klubbens økonomi sætter en
begrænsning for realiseringen af ønskerne. Alt i alt fungerer dagligdagen godt.
Frank har en lille bøn/appel til medlemmerne. ”Hvis man er en større gruppe, vil det hjælpe os meget, hvis man
afgiver sin bestilling, før man går ud på
runden, alternativt at man ringer, når
man når frem til teestedet på hul 17. Det
vil også have den store fordel for medlemmerne, at man ikke skal vente på sin
mad”.
I øvrigt oplyser Frank:
at lørdagen er overraskende stille. Til
gengæld er søndagen god.

at selskabsafdelingen kører fornuftigt.
Medlemmerne er flinke til at gøre brug
af denne mulighed. Kun positive tilbagemeldinger. Dejligt med den udviste tillid
til restaurationen. Pæne ordrer i bogen
fremadrettet.
at events som tapas-aftener m.v. endnu
ikke lever op til forventningerne, men
tro på at det kommer. Mortensaften vil
alene blive holdt i Mollerup (tidligere
Bellevue).
at grillaftener planlægges etableret fast,
evt. torsdag eller fredag aften.
at et begrænset antal virksomheder i
nabolaget benytter restauranten. Kampagne for yderligere aktivitet på denne
front vil blive iværksat. Evt. også mad
ud af huset.

På mit direkte spørgsmål oplyser
Frank, at det økonomiske resultat er acceptabelt, om end det ikke helt lever op
til budgettet. ”Men det er en proces, der
er i gang. Den er langtfra færdig og vil
blive videreført. Jeg er optimist og tror
på, at den endelige succes nok skal komme, og jeg glæder mig til et fortsat godt
og behageligt samarbejde med medlemmerne i klubben til gavn og glæde for
begge parter”, slutter Frank Heskjær.
”Molligan”-staben ønsker den samlede restaurationsstab god arbejdslyst og
held og lykke med 2. halvdel af sæsonen.
Samtidig vil vi opfordre medlemmerne
til fortsat at støtte op om restaurationsdriften, som er et væsentligt element i
trivselen i vores golfklub.
■

Klublokalet klar til fest. Foto: Linda Askjær.
MOL L ERUP G O L F C L U B
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Om dresscode i Mollerup Golf Club
Tekst: Marianne Maegaard
Foto: Kim Haugaard
Klubben havde i det gamle hus
et opslag hængende med illustration af passende og ikke
passende påklædning i golfklubben og på banen. Langt hen ad vejen finder medlemmer og
gæster selv ud af hvilken påklædning, det er
passende og rimeligt at være iført i golfklubben, men desværre ikke hele vejen.
Golfsporten og vi i Mollerup får (heldigvis) mange nye medlemmer, og dresscode er
måske ikke det, der har eller har haft størst
bevågenhed i klubberne rundt om. Det vil vi
gerne gøre noget ved. I den i 2009 gennem-

Hverken sådan...
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førte medlemsundersøgelse i Mollerup Golf
Club fandt man, blandt mange kommentarer,
en del omkring passende og specielt ikke passende påklædning i klubben og på golfbanen.
Det sker fra tid til anden, at et medlem eller måske en gæstespiller møder
op, og til forveksling ligner den gode
Mr. Onslow eller Rose fra TV-serien
”Fint skal det være”. Men der er forskel på at sidde hjemme i sofaen, med
benene oppe på bordet og en dåseøl i
hånden, og lufte de bare overarme i
en gammel skæv undertrøje.
Og så kan vi nok også godt blive
enige om, at damer i små shorts og
tynde soltoppe hører til på stranden,

eller i en TV-serie, hvor der bliver
gjort grin med det bedre borgerskab.
Lad os hjælpe hinanden med lidt selvjustits
– og ikke mindst selvkritik. Når din spillepartner møder op i badesandaler, uden strømper og/eller i et par fodboldshorts fra de glade
EM-dage, så fortæl på en pæn måde, at det er
ikke passende påklædning på golfbanen.
Når ”Onslow” gentagne gange næsten ”moon’er” dig, når han skal ned
og læse puttelinjen, så man kan se det
meste af ”sparegrisen” – så bed ham
samle bukserne op, og evt. anskaffe sig
et par bukser med lidt højere talje.
Eller når ”Rose” er så nedringet, at
det er nummeret før topløs, så fortæl

... eller sådan!
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hende blidt, at hun befinder sig på
en golfbane og ikke på Moesgaard
strand. Hver ting til sin tid.
Hvis man undersøger hvilke regler for dresscode, der er i forskellige klubber, er det meget varierende. Lige fra ingen regler til meget
stringente regler. - Der er ingen, der forlanger
at man møder op i kjole og hvidt, mindre kan
gøre det.
■

Dresscode
for Mollerup Golf Club
Tilladt piger/kvinder:
Krave/turtleneck gerne uden ærmer, men ikke blottede skuldre
Shorts i knælængde
Lange bukser af valgfri design
Jeans
Frabedes piger/kvinder:
Undertrøjer, nedringede bluser
Lårkorte shorts
Jogging-tøj af enhver art
Hullet og slidt tøj
Tilladt drenge/mænd:
Krave / turtleneck
Shorts i knælængde
Lange bukser af valgfri design
Jeans
Frabedes drenge/mænd:
Undertrøjer
Lårkorte shorts
Jogging-tøj af enhver art
Hullet og slidt tøj
Meget lav-taljede og ’baggy’ jeans
For alle gælder det, at:
• færdsel i klubhuset uden fodtøj frabedes og
• det er ikke velset at bære hovedbeklædning
i klubhuset

MOL L ERUP G O L F C L U B
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Kontrasternes T(o)ur!
Tekst og foto: Steen Ridder
Claus Jensen og undertegnede fik i marts måned
mulighed for at komme på
besøg i Bangladesh (Dhaka)
hos en kammerat, Jakob, som har arbejdet derude i vinterperioden..
Jakob er en meget ivrig golfspiller
(medlem i Aarhus Golf Club), hvilket
tilfældigvis passer os meget godt! Det

▲ Greenkeepere i fuld vigør.
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passede os også godt at rejse derud i den
periode, hvor vejret stadig var koldt og
snefyldt i DK, men til shorts, T-shirts,
sol og godt 30 graders varme hver dag
derude!
Golf – for de privilegerede
Jakobs job gør, at han kan spille golf om
formiddagen, mens han arbejder om
eftermiddagen og aftenen. Derfor stod
vi som regel tidligt op, og efter morgen-

maden tog vi på golfbanen. Vi spillede 4
runder på hans ”hjemmebane” – Kurmitola Golf Club –, som ligger som en
oase midt inde i Dhaka by (en by med
15-18 mio. mennesker). Det er også den
eneste 18-hullers bane i den ”lille” by,
men til trods for det, er der god plads
på banen, som har været brugt på Asian
Challenge Tour og har et godt layout,
masser af vand og gode greens – så alt i
alt en rigtig god og velplejet bane.
I Bangladesh er der 14 golfbaner, men
kun ca. halvdelen er i god stand, og flere
af dem er kun 9 hullers baner.
Golfen har traditionelt været tilknyttet
militæret, hvorfor det primært har været/er for privilegerede. Selv om Bangladesh er blandt et af verdens fattigste
lande, findes en rimelig stor middelklasse og en del rige (der er også 150 mio. at
tage af). Der er bl.a. mange fastboende
kinesere og koreanere. Dertil kommer
diplomaterne og andre udenlandske
forretningsfolk, men overraskende også
en del lokale caddies og et par pro`er,
som i øvrigt spillede et par interne turneringer, mens vi var der.
Intet boldtab
Det er obligatorisk at have caddie på,
men OGSÅ at have en såkaldt ”BallBoy” – drenge, som med fare for liv og
lemmer løb foran og fandt vores bolde
– hver gang. Det betød i praksis, at den
ene dag, hvor vi spillede en 4 bold (samM O L L E RUP GO LF C LUB

men med en af de lokale pro`er, som efter 7 år på landsholdet lige var ”turnet”
pro), var vi 12 personer på de respektive
huller. Hvem klager så over for mange
mennesker på banen herhjemme til
dagligt!?
Dertil kommer, at meget af den pasning, der foregår på banen, foregår
pr. håndkraft. Når der skal fejes blade
sammen, går der 8-12 personer med
gule veste og blå hjelme, og med hver
sin ”kost”, lavet af små pinde, fejer de
møjsommeligt bladene samme i bunker.
Jakob mener, at der er ca. 500 personer
tilknyttet Kurmitola…..godt for klubben, at lønningerne ikke er høje!
Men det giver trængsel og en del trafik
hen over fairway m.v. – ”men slå bare”!
En caddie koster ca. kr. 22 i ”startgebyr”, plus ca. kr. 28 i drikkepenge (for 4
– 5 timers arbejde). De tilsvarende priser for ”Ball-Boys” er ca. kr. 9 og kr. 12!
Greenfee hverdag ca. kr. 150 og ca. kr.
230 i weekenden.
Vi afregnede i den lokale valuta, Taka
og sørgede også godt for dem ved siden
af – i form af drikkevarer der hvor det
var muligt. Det er der desværre mange,
der ikke gør – sørgeligt!
Vand – en mangelvare
Apropos drikkevarer – vi spillede også
på en bane, som ligger ca. 30 km. uden
for Dhaka. De har et helt nyt klubhus
på ca. 1.200 m2, men det er ikke muligt
MOL L ERUP G O L F C L U B

▲ Bygning af klubhus.
at købe vand eller sodavand… eller for
den sags skyld noget som helst andet!
Klubben har et ”Prayers Room” (med
pil mod Mekka), mange toiletter uden
vand og alle mulige andre store lokaler,
men alt hvad vi ville have af vådt og
tørt, måtte vi selv medbringe den dag.
Her var greenfee i øvrigt på hele kr. 100
pr. mand!
Det viste sig at være en glimrende
bane, som godt nok ligger inde på et militært område (og tæt på National monumentet – til minde om ca. 1. mio.(nogle
siger 3 mio.) faldne i forbindelse med
bruddet med det nuværende Pakistan),
med masser af vand og højtliggende
greens. De var langsomme, men fair.

Og alt det før omtalte vand gav os en
oplevelse, som vi ikke tidligere har været i nærheden af – når vi slog bolden i
vandet (som var dybt, mudret og totalt
umuligt at se noget i), så hoppede vores
”Ball-Boys” i vandet efter dem… og de
fandt dem alle som èn... og – det VAR
vores egne bolde – imponerende!
Jeg slog en del gange i vandet….Claus
lidt mindre, men Jakob spillede godt, så
hans ”Ball-Boy” var glad og tør! Lige
indtil det sidste drive på hul 18….”oh
shit” – så måtte han også en tur i baljen…en ProVI er vel værd at hoppe i
for!

19

En helt anden verden
Man kan dog ikke lade være med at
tænke på, ”hvorfor er disse drenge ikke i
skole”? Trist, men det er vilkårene for at
overleve derude. Og de er endda bedre
stillet end så mange andre – hvor sørgeligt at måtte sige det! Den føromtalte
pro er i øvrigt analfabet, men kan spille
golf (6 under par en af dagene) og er
god til at ”fotografere” sin omverden og
på den måde klare sig. Han debuterede
i øvrigt på Asian Tour lige efter, vi tog
af sted.
Mange spændende oplevelser har vi
taget med os hjem – sjovt at tænke på,
at landet ikke har sten i undergrunden,
hvorfor man først laver mursten, for

▲ Endnu en hård dag på kontoret er overstået.

▲ Endnu en bold i vandet.
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derefter at knuse dem og anvende den
til vejbelægning m.v. Deres ca. 1.200
teglværker står i øvrigt for 70 % af forureningen i Dhaka…man fyrer nemlig
med kul!
Vi havde også andre oplevelser end
golfen: busser, som er totalt ramponerede (bortset fra hornet), trafik anarki,
fredagsbøn på vejene, masser af støv,
strømsvigt – flere gange i døgnet, myg
og det knap så charmerende ”hvid
mand stiller man ikke spørgsmålstegn

ved”, halve liters pepsicolaer til kr. 1,60,
sejrsjubel over at have vundet over England (det gamle overherredømme) i
Cricket, men det vil føre for vidt at fortælle om det hele!
Dog oplevede vi jordskælvet i Japan
derude… og kikkede derpå på de bygninger, som de var i gang med at bygge
i byen….når (ikke hvis) der kommer et
jordskælv i Bangladesh – SÅ går det for
alvor galt! Tak til Jakob for nogle super
gode dage!
M O L L E RUP GO LF C LUB

Dubai – en rigere verden
På vejen hjem hoppede vi af i Dubai. Vi ville lige spille Dubai
Creek (som har været Thomas Bjørns hjemmeklub). Næste
gang må det blive der, hvor han vandt i 2001 efter 4 runder
mod Tiger Woods – Emirates Golf Club.
Men her var caddie og ”Ball-Boy” afløst af en boggie med
GPS. Ulig mindre charmerende! Vi spillede med en finne,
som fint levede op til undertegnedes fordomme om finner,
”mut og meget lidt talende”! Dog sagde han nej, da vi bød på
en øl undervejs – ikke særlig finsk. Men så sparede vi da de 50
kr., en dåseøl kostede!
Vi var naturligvis oppe i Burj Kalifa (verdens højeste bygning) og Burj Al Arab (det 7 stjernede hotel), så man kan vist
roligt sige, at vi på 10 dage fik set både bunden og toppen af
vores verden – på mange måder - deraf denne artikels titel!
■

▲ Dubais svar på Sydney Opera.
MOL L ERUP G O L F C L U B
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JU NI OR LE J R E N

Glade, men trætte
Tekst: Hanne Jacobsen
Foto: Ulla Køpfli og Per Thomas
Det var 27 glade, men trætte juniorer,
som fredag den 5. august sagde farvel
efter 3 dages sommerlejr med masse af
træning og spil.
Sommerlejren blev indledt med afholdelse af pro/am, hvor flere af vores
dygtige divisionsspillere deltog – tak for
det.
Programmet for sommerlejren er
ikke for tøsedrenge. Det står dagligt på
træning, en runde på par 3 banen og

Per Røddik informerer om programmet for
juniorlejren
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selvfølgelig også en runde på 18 hullers
banen samt lidt leg og konkurrence om
aftenen.
Men vi har heldigvis nogle seje juniorer i Mollerup, som stod strabadserne
igennem og med flotte resultater, bl.a.
kan nævnes:
49 stableford point på 18 hullers banen, efterfulgt af en 45 point, et hul-inone på par 3 banens hul 3, 6 stableford-

point på et hul – hul 5 og mange, som
er reguleret ned i handicap flere gange
over de 3 dage, – og ikke mindst er der
knyttet nye venskaber.
Lejren blev afsluttet med en 18 hullers runde, hvor spillerne blev sendt ud
i score-orden efter de foregående dages
resultater. Det gav ikke kun juniorerne
bolde og stableford point at holde styr
på – men pludselig også en håndfuld

Lad os så komme i gang! Fra venstre er Maria, Frederik, Rasmus, Didrik, Søren, Casper og
William ved at finde den rette juniorlejr-stemning
M O L L E RUP GO LF C LUB

JUNI ORL E J R E N

18. hul ved årets Pro/Am.
Holdet, med Nicolai Volke Grindsted som pro,
afslutter en solid runde.
sommerfugle i maven. Førerboldene fik
dog styr på sommerfuglene og stod distancen.
Vi vil gerne sige tak til vore sponsorer
for gaver og boller samt til de kagebagende mødre.
Vi i Juniorudvalget siger også tak for
lån af børn – det har været en fornøjelse
at være på sommerlejr,
og vi glæder os allerede
til næste år.
■

Glade men trætte.
Alle 27 juniorer
efter lejren.
MOL L ERUP G O L F C L U B
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BA N EU D VA LG E T

Vand og varme er godt for banen
Lige nu er banen meget frodig, og der er
meget græs overalt. Det er en modsætning til forårets indtryk, hvor vi manglede både vand og varme. Heldigvis er
dette kommet, og vi er selv glade for banens stand lige nu. Men dermed læner
vi os ikke tilbage og tror, at alle er glade.
Der er altid kommentarer af den ene
eller anden slags fra klubmedlemmer eller gæster, som besøger vores bane. Vi
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hører efter alle de gode råd, der kommer, og nogle af dem tager vi også med
i overvejelserne, når vi forsøger at optimere banen.
Vi har igen i år haft problemer med
vores vandingsanlæg. Det er gammelt,
og Ulrik og de andre keepere kæmper
en brav kamp for at få det til at fungere
gennem sæsonen. En opgradering af
vandingsanlægget står meget højt på

baneudvalgets ønskeliste. Maskinerne,
vi råder over, er en blanding af nye,
gamle og meget gamle maskiner, og den
løbende udskiftning, vi har været vant
til, har vi måtte springe over i år, men
det er nødvendigt at holde maskinparken opdateret, så vi ikke lige pludselig
er uden brugbare maskiner, eller vi skal
til at investere i mange maskiner på et
enkelt år.
På selve banen har vi fået lavet haven
ved hul 2 færdig, og den er indlemmet i
hullet. Det giver også mange forskellige
kommentarer, bl.a. ”det var da dejligt,
så sparer jeg mindst 2 slag på det hul”,
eller ”nu er hullet ikke så svært mere –
det tager noget af charmen af hullet”
– igen mange forskellige kommentarer
fra spillere, der oplever banen på hver
sin måde.
Herreteested på hul 4 er gensået, og
der er skabt lys og luft omkring det. Vi
håber, det kommer rigtigt op, ellers må
vi overveje at lave et helt nyt teested i
fremtiden.
Der har igen i år været spindemøl i
træerne ved hul 4 og 5, men de er blevet
forsøgt spulet væk, så det har ikke været
så markant som tidligere. Vi har spulet
med vand, og ikke sprøjtet med insektgift eller andre midler.
Vi har forsøgt at holde roughen lænM O L L E RUP GO LF C LUB

B ANEUDVA L GE T

gere nede nogle steder på banen, bl.a.
ved hul 13. Hvor det før i tiden var ca.
1,5 m høje tidsler og brændenælder, der
stod langs vejen, er det nu et plejet område, hvor man godt nok ikke skal spille
sin bold hen, men hvis man gør det, er
den til af finde igen. Vi vil forsøge at
pleje roughen flere steder, men vi skal
også tage hensyn til det dyreliv, der er
mange steder på banen.
Vi er blevet inspireret af andre golfklubber til at forsøge at bortadoptere
forskellige arealer i tilknytning til golfbanen til en gruppe medlemmer, som
ad frivillighedens vej vil passe og vedligeholde disse arealer. Vi har i første
omgang set på arealer omkring vores
indkørsel ad Mollerupvej fra Vest, hvor
vi har brug for et pænere indgangsparti,
som byder medlemmer og gæster velkommen til klubben.
Greenkeeperne vil meget gerne gøre
alt, for at banen skal tage sig rigtig godt
ud på alle tider af året. For at det skal
kunne lade sig gøre, er det nødvendigt en gang i mellem at vertikalskære
greens, således at græsrødderne ikke filtrer sig ind i hinanden og derved skaber
et forkert rodnet. En forklaring på vertikalskæring er, at når greens klippes, samles det afklippede græs, men alligevel vil
der altid blive noget liggende på greenMOL L ERUP G O L F C L U B

overfladen. Dertil kommer, at de græssorter, der anvendes på greens, giver en
meget tæt græstørv, og dette kombineret
med græssets udløbere vil hurtigt hindre
luft, vand og gødning i at trænge ned i
topjorden. Vertikalskæringen samler det
døde materiale op fra topjorden og giver luft til græsset. Det giver lidt gener
en eller to dage, efter der er skåret, men
på længere sigt holder vores greens bedre i løbet af sæsonen. Det kan føles, som
om der er for meget græs i greens (lidt
mærkeligt i forhold til foråret!!).
Keeperne er på banen fra tidligt om
morgenen til hen på eftermiddagen,
og de er der ikke for at genere golfspillere. Flere og flere spiller meget tidligt
på dagen, og derfor kommer der ofte
situationer, hvor man må vente på, at
en green eller et teested skal klippes færdigt, eller et hul skal flyttes til et andet
sted på greenen. Vi må have spillernes
tålmodighed og forståelse for, at keeperne udfører deres arbejde, og at de
har fortrinsret på banen til at udføre
deres arbejde. Alternativet kan være, at
vi ikke får en bane med samme kvalitet
som nu. Keeperne har fået bemærkninger om, at ”nu skal de køre væk, for her
kommer vores 4 bold, og vi skal være på
banen, når det passer os”. Dette er ikke
rigtigt!! - Keeperne har fortrinsret til at

arbejde på banen, og så må spillerne
vente et øjeblik, så banen er blevet lidt
bedre til dem.
I efteråret har vi planer om at flytte
flere træer på banen. Vores forsøg forrige år har vist sig at være OK, men der
er nogle træer, som ikke har fået fat, og
de skal skiftes ud. Samtidig vil vi gerne
flytte yderligere træer, som kan skabe
afstand mellem de forskellige huller og
give området et endnu mere naturligt
præg.
I vinterperioden vil vi arbejde på et
nyt layout i forbindelse med teestedskilte og markeringsskilte på banen. Inspireret af andre baners mere naturlige
look vil vi komme med ideer til andre
skilte og markeringer. Vores afstandsmarkeringer på banen fungerer ikke optimalt – her kunne også være mulighed
for et supplement i form af markeringer
i siden af banen – noget, vi vil se på inden den kommende sæson.
Fortsat god sæson til alle på Mollerup.
Henrik Vinther
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TIR S D A G SP I G E R NE

Rasmus Klump med blå hue
Igen i år var vi heldige med vejret til
året Rasmus Klump turnering.
Mollerups golfbane lignede en myretue med 104 kæmpende golfspillere, der
gik på kryds og tværs af banen.
Udover farven på Rasmus Klumps
hue blev der kæmpet om nærmest flaget
på alle par-3 huller, længste drive på hul
14, samt nærmest midten på hul 10.
Der blev trængsel på terrassen efterhånden, som vi kom ind, og turneringen sluttede med dejlig mad og præmie-

overrækkelse i restauranten.
Karsten Jørgensen, som i 1993
sammen med Lene Jørgensen
indførte Rasmus Klump turneringen i Mollerup Golf Club, udløste spændingen ved at sætte en
blå hue på Rasmus Klump. Desværre for os damer vandt herrerne
med 24 – 23. Der var 5 uafgjorte.
Rie Kaae

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
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Karsten Jørgensen viser stolt Rasmus Klump
med blå hue. Foto: Linda Askjær

Århus
Åboulevarden 11-13
8000 Århus C
Tlf. 89 30 78 00
Fax 89 30 78 01
aarhus@bdo.dk
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ERHVERVSK L UB B E N

Hole in One til Erhvervsklubben
Erhvervsklubben har gennem foråret
afholdt træning for klubbens medlemmer, og det er glædeligt at se, at mange
har benyttet sig af det. Og endnu mere
glædeligt, når man så de sving, medlemmerne dukkede op med. Søren Rolner
fik dog hurtigt sat skik på mange af
unoderne, og der var mange, der gik
fra træningen med håb om et forbedret
sving. Et er dog på træningsbanen, no-

get andet er på den rigtige bane – kan
det nu holde – men vær stærk i troen og
hold ved det, Søren har fortalt, så skal
det nok gå bedre i fremtiden.
Poul Erik Nielsen havde hørt så meget
efter, at han – til manges store overraskelse – formåede at lave Hole in One
på banens hul 7. Tillykke til Poul Erik
med denne bedrift.
Erhvervsklubmatchen blev afviklet i
juni måned, og det var med stor deltagelse – der blev slået mange slag på banen, og kun en enkelt spiller formåede
at forbedre sit handicap. Det er dog ikke
for handicappets skyld, at vi afvikler Erhvervsklubmatch, men mere for hyggens
skyld. BM Trading var præmiesponsor,
og mange andre deltog også med flotte
præmier. BM Trading havde udloddet
et udekøkken som lodtrækningspræmie,
så der manglede ikke noget på et stort
præmiebord. MGC Cafe og Restaurant

SuperBest

Tornebakken 1
8240 Risskov
Tlf. 86 21 96 00
Mail: 075149@superbest.dk

MOL L ERUP G O L F C L U B

havde lavet buffet, og der blevet gået til
den. Vi havde et par hyggelige timer efter matchen.
Vindere af holdturneringen blev Advokatfirmaet Abel & Skovgaard-Larsen,
som også brugte tiden på banen. (De
kom sidst ind til frokosten). Alt i alt en
god dag for medlemmerne og deres gæster, så vi siger på gensyn næste år.
I Erhvervsklubbens løbende hulspil er
de to rækker i fuld gang, allerede med
overraskelser. Blandt andet er den tidligere vinder Claus Lauenborg slået ud
af vinderrækken, så der skal findes et
nyt navn til pokalen i år.
Erhvervsklubben afholder sin efterårsmatch den 7. oktober, hvor vi laver
en udflugt til en bane i det jyske. Nærmere vil tilgå medlemmerne.
Fortsat god sæson i 2011.
Henrik Vinther

Forhandler af GOBI Vin
og Laudrup Vin.
Vi bringer varer ud...
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EL I T E U D VA LGE T

Danmarksturneringen er overstået
Weekenden 6. og 7. august afvikledes
sidste runde af Danmarksturneringen.
Om lørdagen spillede alle holdene – med
undtagelse af vores 1. division pigehold –
hjemme i Mollerup. I fremragende vejr
leverede alle holdene en super præstation,
og med en enkelt undtagelse vandt holdene deres kampe.
Desværre kommer der ikke så mange
tilskuere til vores hjemmekampe. Der er
masser af plads til flere, og spillerne ville
blive rigtig glade, hvis der kom flere og så
dem spille. Derfor vil jeg gerne opfordre
til, at man, når sæson 2012 går i gang,
reserverer de dage, hvor der spilles i Mollerup. Kom og vær med til at skabe en rig-

tig god hjemmebane for spillerne. Det er
fantastisk at se, hvordan vores bane også
kan spilles, når den kommer i de rigtige
hænder.
Resultatmæssigt formåede Mollerup
endnu engang at markere sig, da vores
herrehold i 1. division vandt deres pulje
over Hjørring, Brønderslev og Skive. Ganske vist var der lidt hjælp at hente fra Brønderslev, da de søndag sendte ingen ringere
end Søren Kjeldsen på banen og sikrede
sig uafgjort mod Hjørring. Mollerup drengene kunne hermed nøjes med uafgjort,
hvilket også blev resultatet mod Skive.
Vi er altså igen i år med i oprykningsspillet til Elitedivisionen. Vi skal i Aarhus

Ådal møde Silkeborg, som nok bliver en
skrap modstander. Men hvis vi omdanner Ådalen til en hjemmebane med
masser af tilskuere, har vi en chance! Sæt kryds i kalenderen den 10. og 11.
september og kom med til Ådalen og hjælp
drengene til en sejr.
De 2 andre herrehold klarede frisag og
fortsætter i henholdsvis 3. og 4. division.
Pigerne bliver ligeledes hængende i henholdsvis 1. division og Kvalifikationsrækken.
Sidst, men ikke mindst sikrede vores 3.
division seniorhold sig oprykning til 2. division ved at vinde deres pulje. FLOT!
Jesper Høybye

Eagle Pro
Golf Car
Electric
Køb den i ProShop

www.progolfcar.dk
If you can’t make an Eagle... buy one
28

M O L L E RUP GO LF C LUB

SENI ORK L UB B E N

Stor aktivitet i Seniorklubben
I Seniorklubben har vi budt mange nye
spillere velkommen til vore tirsdagsturneringer, hvor vi uge efter uge glæder os
over at kunne mønstre mellem 60 og 80
deltagere. Vi har haft vore sædvanlige
venskabsturneringer mod Norddjurs,
Grenaa og Randers Fjord. Vi har været på en vellykket udflugt til Mariager
Fjord Golfklub med en meget flot bane
og et dejligt klubhus i skønne omgivelser. Endelig har vi været på en 3-dages
tur med 50 deltagere til Schleswig. Me-

gen regn i dagene forud forhindrede os i
at spille på Altenhof-banen. I stedet spillede vi på Lohersand-banen, - en dejlig
bane i et smukt hedelandskab med masser af lyng, hvor en del spillere efterlod
indtil flere ”visitkort”! På andendagen
spillede vi på den flotte, men våde bane
i Golf Club an der Schlei.
I Seniorklubben slog vi et slag den
21. juni til fordel for børn og unge med
kræft inde på livet. Der var stor opbakning til arrangementet med 85 deltage-

re. I alt blev der kr. 14.720 til Kræftens
Bekæmpelse Vi sender en stor tak for
støtte til vore sponsorer, Nordea, Plantorama, ProShoppen (Søren Rolner),
MGC Café & Restaurant (Frank Hestkjær) og CinemaxX. - Et arrangement,
som vi sikkert vil forsøge at gentage til
næste år.
Niels Eilif Hansen

Hedelandskab med masser af lyng i Golf Club Lohersand. Foto: Niels Eilif Hansen.
MOL L ERUP G O L F C L U B
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Ø KO N OM I U D VA L GET

Vi klarer os godt økonomisk
Af Sven Aaen
Med hensyn til Økonomiudvalgets arbejde henvises til klubbens hjemmeside
under ”Klubben” og ”Økonomiudvalget”, hvor der er en længere redegørelse
for de aktiviteter, som Økonomiudvalget er involveret i, og som har en stor
indflydelse på vores økonomi.
Ud fra de bogførte indtægter for første halvår af 2011 kan vi nu se, at vi når
den budgetterede omsætning på lige
under 8 mio. kr. for 2011, hvilket er et
tilfredsstillende resultat.
Det meget positive er, at vi får nye
medlemmer til klubben og ikke som hos
andre klubber, hvor man ser en medlemstilbagegang. Dette er afgørende for,
at vi kan fastholde vores økonomiske
formåen, da kontingent indtægterne
står for 75 % af vores indtægtsgrundlag.
Indførelse af prøvemedlemskab er en
medvirkende årsag til, at vi har et stabilt
medlemstal.
Det ser også positivt ud med indtægter fra vores sponsorer og fra greenfeespillere, hvor vi nogenlunde er på niveau med vores budgetterede indtægter.
Vi har allerede nu større indtægter i
2011, end vi havde hele sidste år. Så det
ser ud til, at greenfee spillerne begynder
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at vende tilbage til Mollerup, og der er
kommet nye sponsorer til klubben. Der
er kun få huller tilbage, hvor der endnu
ikke er en hulsponsor. Ligeledes håber
vi på at få en indtægt fra vores nye initiativ med Par 3-Banen, som netop nu
er åbnet op som en Pay and Play bane.
Banen benyttes allerede flittigt af potentielle nye medlemmer.
Den største udgiftspost er driften af
vores bane. Det koster over 3 mio. kr.
om året til indkøb af materialer, herunder sand til bunkers, græsfrø, topdressing, beplantning osv., og til håndværktøj, vedligeholdelse af maskiner,
maskinhuset, samt til aflønning af vores
6 greenkeepere.
I dag har vi, synes jeg da, den flotteste bane, som vi har haft i de seneste
år. Ikke desto mindre har Baneudvalget
været gode til at få pengene til at slå til,
således at det stramme budget for udgifterne til banens vedligeholdelse og pleje
overholdes.
Ligeledes har Junior og Eliteudvalget,
som administrerer udgifterne til vores
juniorer og elitespillere, selv ud fra et
meget reduceret budget på ca. 300.000
kr., været i stand til at gennemføre deres turneringer og arbejdet med de nye
spillere. Det samme kan siges om Triv-

selsudvalget og de øvrige udvalg, som
alle gør en stor indsats for klubben og
for at begrænse vores udgifter gennem
en frivillig arbejdsindsat fra medlemmer
og forældre.
Det er også nødvendigt, da vi stadig
har store uforudsete udgifter til vores
klubhus. Færdiggørelsen trækker ud, og
der er uafklarede problemer med gårdspladsen, i køkkenregionen og med varmesystemet, som der arbejdes på at løse
sammen med entreprenørerne. Ligeledes er der afsat et beløb på 300.000 kr.
til indretningen i klubhuset, som også
skal gøres helt færdigt.
Som tidligere nævnt har vi i Økonomiudvalget stor focus på vores likviditet.
Der skal ikke lægges skjul på, at den er
trængt. Det hænger sammen med, at vi
i år skal betale de sidste entreprenørregninger på 700.000 kr., og at vi stadig
har udgifter til færdiggørelse af klubhuset. Dette er udgifter, som vi ikke har i
2012. Skulle det derfor ske, at vi ikke får
indkøbt møbler til loungen eller andre
ting til klubhuset i år, så håber vi, at der
er forståelse herfor. Vi ønsker jer alle et
godt efterår.
■
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Er frivillig arbejdskraft en farbar vej
i Mollerup eller hvad?
Af Bent Kjeldsen
I slutningen af juli måned opfordrede
Trivselsudvalget klubbens medlemmer til
at yde en indsats til forskønnelse af Mollerup Golf Club. I udvalget var vi kommet til den konklusion, at der kun er én
måde at løse opgaven på, hvis vi ønsker et
anlæg med en bedre finish, – og løsningen
hedder frivillig indsats fra medlemmerne.
Her i midten af august har 14 medlemmer meldt sig under fanerne – og tak for
det!
Når dette læses, har vi holdt møde med
dem og fået aftalt, hvordan vi griber opgaven an. Første skridt er taget.

Det er dejligt, at der er medlemmer,
der har taget handsken op, men 14 personer er givetvis i underkanten af, hvad der
kræves, hvis vores golfanlæg skal op på en
topstandard.
En del medlemmer nærer betænkelighed ved at binde sig til en mere permanent opgave. Andre har givet udtryk
for, at renholdelse af arealerne omkring
klubhuset må kunne klares af greenkeeperstaben. Det er dog ikke muligt med
det nuværende personale. Og klubbens
økonomi er ikke til at ansætte flere folk.
Forhåbentlig letter presset på økonomien i løbet af nogle år, men indtil da er der
brug for, at vi medlemmer står skulder

ved skulder og sammen finder kreative
løsninger på de praktiske arbejdsopgaver
til gavn for klubånden og -atmosfæren.
Smilet er vendt tilbage i denne sæson.
Lad os bevare det.
Vi håber, at de 14 ”pionerer” klarer
opgaven i første omgang, og at deres indsats vil inspirere andre til at melde sig under fanerne. Vi kan love arbejde til alle!
Man kan fortsat melde sig hos Niels Eilif
Hansen, tlf. 8621 1559, mail: niels-eilif@
webspeed.dk, Kaj Aage Hoffmann, tlf.
6166 1639, mail: kaage@post11.tele.dk
og Bent Kjeldsen, tlf. 8617 5914, mail:
bentsoren@mail.tele.dk.
■

MGC mesterskaberne for 2 generationer
Tekst: Jesper Høybye
Foto: Gitte Raae Høybye
Juniorafdelingen afholdt lørdag den 13. august for første gang
(klub)mesterskaber for 2 generationer. En turnering, hvor juniorerne skulle danne hold med mor, far eller bedsteforældre, og
hvor der dystes om gode præmier samt en kæmpe vandrepokal.
Martin Winther vandt turneringen sammen med sin far, Peter –
skarpt forfulgt af William Raae Høybye, som spillede med sin
mor, Gitte. 14 hold deltog i turneringen, som blev afsluttet med
fælles middag. Et arrangement, som vil blive en tilbagevendende
begivenhed.
■

MOL L ERUP G O L F C L U B
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
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Advokatfirmaet Abel & Skovgaard-Larsen

Danske Bank

AKTIV tryk i/s

Design-House

Alm.Brand

Dynamicweb Software A/S

Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S

Flexiket

Arrow ECS Denmark

Flink Halling-Overgaard & Partnere

Barberen

green2green

BDO ScanRevision

Handelsbanken

Børge Mouritsen

Helios Consult

Carlsberg

Interlex Advokater

Chas E

Jessen Briller

Cinemaxx

Jørgen Guldmann

CONTIGO PRINT GROUP A/S

LA TOUR Hotel/Restaurant/Bar
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Støt vore sponsorer og annoncører – de støtter os
Malerfirma Bjerregaard & Co. A/S

Sharp Center Egå A/S

Nordea

Sparekassen Østjylland

OK Benzin & Olie

Spar Nord

P. Clausens Fiskehandel ApS

STS Ugelsø

PL-Radio

SuperBest Risskov

PL-Vinimport

Søgaard Ejendomme

ProGolfCar

Vinde Design

PW Stål

AAEN A/S

Queens Arms

Aarhus Lokalbank

SHARKS golf
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NY T FR A SE K R E TAR IATET

En god golfsæson

Betalingsservice
Vi ved, at mange op til kontingentbetalingen i juni forsøgte at tilmelde sig Betalingsservice, men vi er også blevet klar
over, at det i mange tilfælde mislykkedes. Vi vil derfor opfordre alle, der ikke
34

Udmeldelse
Som tidligere omtalt flere steder besluttede den ordinære generalforsamling
den 29. marts 2011 en vedtægtsændring, der betyder, at opsigelse skal ske
skriftligt med 2 måneders varsel til en 1.
januar eller en 1. juli. Hvis nogen skulle
ønske ikke at videreføre medlemskabet
efter 1. januar 2012, skal skriftlig opsigelse derfor være indgivet til sekretariatet senest den 31. oktober 2011.
Vi i sekretariatet går nu så småt i gang
med planlægningen af den kommende
sæson. I den forbindelse håber vi på en
mild vinter, så vi ikke igen bliver de eneste, der er i klubben i vinterperioden.

F CLUB

Det er altså noget hyggeligere at være
på arbejde, når der også er golfspillere
på banen.
Til slut en foreløbig tak for sæsonen
2011.
■

MO

Sæsonen 2011 er nu så småt ved at gå
på hæld, - en sæson, der heldigvis har
været anderledes end de sidste 2 sæsoner, set med vore øjne i sekretariatet. Vi
startede godt nok ud med nogle problemer på vores greens, som alene skyldes
den hårde vinter 2010/11. De blev løst,
og efter min mening har banen aldrig
stået bedre, end den gør i skrivende
stund.
Sæsonen 2011 har heldigvis også givet os en del nye medlemmer, således at
vi nu er 1125 aktive. Kampagnen ”Skaf
et medlem” gav en del nye medlemmer,
ligesom tiltaget med prøvemedlemsskaber har givet rigtig mange lyst til at
spille golf. For at være på fuldt medlemstal igen, mangler vi kun 75 medlemmer.
Vi ved, at der fortsat vil være nye, der
tilmelder sig, så mon ikke vi til foråret
får de sidste ind i klubben.

er blevet trukket for kontingentet automatisk som forventet, til endnu engang
at tilmelde sig. Tag opkrævningen med
i banken, som gerne hjælper med at få
tilmeldingen på plads. Det er nok det
sikreste. Generelt vil vi gerne have alle
til at benytte Betalingsservice, da det er
noget dyrt at få udsendt opkrævninger
fra Nets. Som tidligere besluttet, er vi
nu i gang med at undersøge, hvorledes
vi vil kunne opkræve det besluttede gebyr på 100 kr., ved de medlemmer, der
ikke betaler kontingent over Betalingsservice..
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Af Charlie Herbst

ERUP G

Aktive medlemmer
pr. 10. august
2011:
Seniorer ................................. 950
Ungdom ..............................

70

Junior ....................................

95

I alt...................................1.115
Gennemsnitsalderen
i Mollerup Golf Club
er 51,3 år

M O L L E RUP GO LF C LUB

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.
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407

Navn
Anders Aa. Petersen
Marie Louise Aa. Rasmussen
Kasper Aa. Rasmussen
Magnus H. T. Poulsen
Lisbeth Christensen
Oscar M. Christensen
Oliver Brøgger
Dan H. Hansen
Anders Warrer
Lars K. Andersen
Erik Hansen
Jakob Brøgger-Mikkelsen
Lasse S.D. Møller
Valdemar Sejr Madsen
Fredrik Christiansen
Brian Obel
Dorte B. Skytte
Nicholas Nepper
Bodil Sørensen
Gustav S. Frandsen
Casper H. Svidt
Cecilia S. Frandsen
Marianne B. Svenningsen
Helle S. Byrdal
Emil M. Toft
Mads Emil V. Schwartz
Bjørn Hansen
Charlotte H. Svidt
Peter R. Warming
Carsten Rasmussen
Mathilde Arve
Anitha Jakobsen
Frank Kaisen
Thomas Maegaard-Nielsen
Jan Pank Eggebrecht

MOL L ERUP G O L F C L U B

Medl. nr.
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427

Navn
Søren K. Mathiesen
Johannes Engstrøm
Nikolaj Huber Stenberg
Britta B. Ponti
Jan Nygaard
Birgit Læsaa
Simon Juel
Gert B. Jensen
Henning Anbo
Nikolaj Bøgelund
Tove Schou
Hanne R. Toxværd
Pia Tomassen
Steen Christiansen
Jens V. Jacobsen
Nina Strange
Bodil Pedersen
Camilla B. Nielsen
Solveig Vinge Holevang
Frank Holevang

Medl. nr.
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447

Navn
Kim Pauli
Casper U.H. Petersen
Jesper Ellehede
Kasper Vinding
Peter Isak Larsen
Kamilla Kjeldsen
Bertel Stokholm
Anni Ravn
Flemming Kristensen
Annette Schou
Didde Lund
Hans Secher
Annette H. Møller
Jens Schwartz Jensen
Christian Pauli Bro
Bent-Ole Pedersen
Bjarne Nielsen
Inge Hougaard
Poul Larsen
Christian Kaastrup
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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

