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Et sted, hvor du kan være
dig selv... sammen med andre
Golf er fællesskab og venskab. Det er fadøl og hygge på terrassen. Golf er et fristed, et åndehul
og et sted, du kan være dig selv. Uanset hvad golf er for dig, så giver Odense Golfklub de bedste
muligheder for at dyrke golf, præcis som du ønsker det. Her bliver der taget hånd om den
enkelte spiller. Derfor tilbyder vi forskellige medlemsskaber, smukke omgivelser, en lækker
restaurant, en golfbutik, et helt nyt fitnesscenter og meget mere.
Odense Golfklub er en forening med stolte traditioner og en spændende historie, som vi er
stolte af. Klubben er Danmarks 5. ældste og blev stiftet den 29. september 1927, hvorefter man
begyndte at etablere klubbens første bane. Spillet begyndte med udendørstræning i en bliklade,
der tilhørte Odense Kommune, og i dag har Odense Golfklub et veltrimmet parkgolfanlæg
med 27 huller ca. 8 km fra centrum over for Hollufgård, det kommende nye Odense
Universitetshospital, fredskov, Syddansk Universitet og kort afstand til motorvejen.

Odense Golfklub gennem årene
D-dag finder sted, og
de allierede gør
invasion i Normandiet.
Schalburgtage resulterer
i, at Odenses vartegn
Odinstårnet ryger i
luften. Resterne fra
tårnet ligger begravet
i undergrunden under
den senere golfbane
ved Rugårdsvej.

Den første match
bliver afviklet den
14. oktober 1928
på den 2.830 meter
lange bane, par 38

1928
1944

”En mystisk
kommission” kommer
på besøg på banen.
Besøget har en
forbindelse med
planerne om at
omdanne golfbanen
til dyrskueplads.

1959

Den 15. august 1962
begynder man at spille
på klubbens anden
bane med en længde
på 1.915 meter, par
32. Der kommer flere
medlemmer til, hvorfor
man hurtigt skal
etablere et nyt klubhus
med omklædningsrum
til damer og herrer,
klublokale, køkken,
toiletter, bagrum
samt faciliteter til
greenkeeperne.

1960-62

1929
1927
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1972
1945

Odense Golfklub
bliver stiftet af
byens borgerskab.

De første
egentlige
damematcher
i Odense
Golfklub
arrangeres.

1960

1966

Man indvier
et nyt klubhus.
Bestyrelsen
nedsætter et udvalg,
hvis opgave er at
undersøge, om
nogle af klubbens
medlemmer har
samarbejdet
med den tyske
værnemagt.

Den sidste match på
eksercerpladsen spilles
den 21. oktober 1960.
Klubben er nu uden bane.

Medlemstallet
stiger, og
klubben runder
200 medlemmer.

Nogle af kendisserne,
der har spillet Holluf Park:
• Jesper Parnevik (Sverige)
• Martin Kaymer (Tyskland)
• Rafa Cabrera Bello (Spanien)
• Bernd Wiesberger (Østrig)
• Jamie Donaldson (Wales)
• Edorado Molinari (Italien)
• Mikko Korhonen (Finland)
• Julien Quesne (Frankrig)
• Felipe Aquilar (Chile)
• Pablo Larrazábal (Spanien)
• Lukas Bjerregaard (Danmark)
• Thomas Bjørn (Danmark)
• Frank Arnesen (fodboldspiller)
• Niels Fredborg (cykelrytter)
• Shakin’ Stevens (sanger)

1980

Odense Kommune
køber golfbanen af
undervisningsministeriet
og sælger anlægget videre
til Odense Golfklub.

1988

1975

Det nye klubhus
bliver indviet ved
en reception.

1993

Klubben kreerer en særlig cross
country-vinterbane med huller
fra både 9- og 18-hullersbanen.

1995
1982
Klubbens første
informationsblad
”Golfspilleren”
udgives.

1998

1990

Bestyrelsen
bekendtgør, at det er
tilladt at færdes med
nøgen overkrop –
dog kun på banen.

Mindstekravet
til påklædning
på banen bliver
golfshorts og bluse.

Den største danske
turnering Stiften
Golf Cup spilles
for første gang i
Odense Golfklub.

Følg den fortsatte historieskrivning på www.odensegolfklub.dk

• 15432 • www.jsdanmark.dk

Banen ved
Hollufgård
åbnes den
15. maj 1980.

Vi har et medlemskab til dig
I Odense Golfklub byder vi alle velkommen. Vi ved, at golfspillere er forskellige steder i livet og har
forskellige ønsker til deres golfspil. Derfor tilbyder vi en række medlemsformer, som er tilpasset
alder, økonomi, evner og tid til rådighed. Er du ikke helt sikker, om Odense Golfklub er noget for
dig, kan du altid købe et prøvemedlemskab, hvor du kan teste vores faciliteter af.

Prøvemedlemskab
3 måneders medlemskab i perioden 1. april til og med 15. august.
Det får du:
• 4 individuelle træningslektioner
• Mentorordning
og teknisk prøve
• Gratis bolde på træningsbanen
• 3 teorilektioner og en teoriprøve
• Fri adgang til træningsfaciliteter
• 1 baneprøve
• Fri adgang til brug af klubbens
• Tilbud om deltagelse i
øvrige faciliteter
ugentlig fællestræning
• Banetilladelse for spil på Pilebanen

Pris: 995,-

Miniput (5-8 år)

Lilleput (9-12 år)

Junior (13-18 år)

• Klubbens miniputter mødes i
sæsonen hver fredag kl. 15.00, hvor
klubbens trænere introducerer
ungerne til golfspillet via leg og
golfrelaterede øvelser målrettet børn
i aldersgruppen 5 til 8 år. Golfudstyr
bliver også stillet til rådighed.

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park og Pilebanen
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• Fuldgyldigt DGU-kort, når
banetilladelse er opnået
• Mulighed for leje af bagskab
• 1 gæst pr. medlem til ½ greenfee

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park og Pilebanen
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• Fuldgyldigt DGU-kort, når
banetilladelse er opnået
• Mulighed for leje af bagskab
• 1 gæst pr. medlem til ½ greenfee

Pris: 310,- pr. år

Pris: 515,-

½-årligt og gælder perioden
1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 0,-

Pris: 1.020,-

½-årligt og gælder
perioden 1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 0,-

Ungsenior (19-25 år)

Senior (26-75 år)

Pensionist (75-79 år)

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park og Pilebanen
• Du kan repræsentere Odense
Golfklub i turneringer
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• Fuldgyldigt DGU-kort
• Mulighed for leje af bagskab
• 1 gæst pr. medlem til ½ greenfee

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park og Pilebanen
• Du kan repræsentere Odense
Golfklub i turneringer
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• Fuldgyldigt DGU-kort
• Mulighed for leje af bagskab
• 1 gæst pr. medlem til ½ greenfee

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park og Pilebanen
• Du kan repræsentere Odense
Golfklub i turneringer
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• Fuldgyldigt DGU-kort
• Mulighed for leje af bagskab
• 1 gæst pr. medlem til ½ greenfee

Pris: 2.270,-

½-årligt og gælder
perioden 1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 0,-
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• Mulighed for deltagelse i
turneringer for begyndere
• Mulighed for leje af golfudstyr

Pris: 3.310,-

½-årligt og gælder
perioden 1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 500,inkl. 1 træningslektion

Pris: 2.775,-

½-årligt og gælder
perioden 1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 250,-

Senior+ (80 år +)

Passiv

Studerende fleksmedlemskab

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park & Pilebanen
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• Fuldgyldigt DGU-kort
• Mulighed for leje af bagskab
• 1 gæst pr. medlem til ½ greenfee

Der kan kun opnår passivt medlemskab,
såfremt man skifter fra et tidligere
aktivt og fuldgyldigt medlemskab.

Der skal være tale om et SU-berettiget
fuldtidsstudie, og studiekort skal fremvises.

Pris: 1.655,-

½-årligt og gælder perioden
1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 250,-

Det får du:
• Adgang til driving range og frie bolde
• Adgang til indspils- og puttinggreen
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• 1 gratis træningslektioner, hvis du
vælger at blive aktiv medlem igen

Pris: 360,-

½-årligt og gælder perioden 1/1-30/6
eller 1/7-31/12

Langdistance
For at kunne opnå et langdistancemedlemskab, skal
man være bosat uden for Fyn og omkringliggende
øer (postnummer mellem 5000-5999) og være
medlem af en anden golfklub under DGU.

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park og Pilebanen
• Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
• Fuldgyldigt DGU-kort
• Mulighed for leje af bagskab

Pris: 1.135,-

½-årligt og gælder
perioden 1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 0,-

Alle kontingentsatser er pr. 1.7.2020

Det får du:
• Fri bolde på driving range
• Frit spil på Holluf Park og Pilebanen
• Du kan repræsentere Odense Golfklub i turneringer
• Rabat på leje af caddycar
• Mulighed for leje af bagskab

Pris: 1.565,-

½-årligt og gælder
perioden 1/1-30/6 eller 1/7-31/12
Indmeldelsesgebyr: 500,-

Damhusvej 16 ∙ 5750 Ringe
Tlf. 62 62 50 48
www.oles-olie.dk

Velkommen til
Odense Golfklubs Restaurant

Holluf Park

Holluf Park er en international bane, hvor der gennem
årene har være afholdt store turneringer både på
nationalt og internationalt plan. Banen blev indviet
i 1980 og er en 18-hullers parkbane med en del vand
og bunkers.

Pilebanen

Pilebanen er væsentligt kortere end Holluf Park og har
ikke nær så mange bunkers. Hvis man vil lære det korte
spil eller er ny golfspiller, er Pilebanen det optimale sted.

Odense Golfklub har en restaurant, hvor man efter
en god dag på banen kan nyde noget godt til ganen. Der er
en smuk udsigt til banen, hvilket giver den perfekte ramme
for nogle hyggelige timer med vennerne. Vores mål er at gøre
restauranten til et sted, hvor klubbens medlemmer kan lide
at komme og hygge sig, men også et sted hvor greenfee og
ikke-golfspillende gæster kan føle sig velkommen. Menukortet
spænder fra frokost og á la carte til spændende buffeter og
selskabsmenuer. Ud over menukort opfylder vi gerne andre
ønsker efter aftale.

Driving Range

Driving Range har åbent døgnet rundt, og der er nøjagtige
metermål fra hver udslagsmåtte til de enkelte flag. Ønsker
du at slå ud fra græs, kan dette ske i modsatte ende af
driving range – husk at medbringe bolde. Lyset tænder
automatisk om aftenen, når man bevæger sig under
overdækningen.

OJ Golfshop

Som golfspiller har du altid mulighed for at shoppe
det nyeste udstyr i vores golfshop, hvor der hele tiden
kommer nye varer på hylderne. Vi leverer golfudstyr
til de skarpeste priser kombineret med fantastisk
personlig kundeservice.

Fitnesscenter

Som det helt nye har Odense Golfklub nu fået et helt nyt
fitnesscenter, hvor medlemmerne både kan dyrke cardiotræning og
styrketræning. Der er tilknyttet en personlig træner, som hjælper dig
i gang ved at skræddersy en træningsplan, som passer til dig og dit
golfspil. Priserne kan du finde på www.odensegolfklub.dk

MAX ENGGAARD A/S
aut. VVS-installatør
Møllevej 22, 5260 Odense S.
Munkebjergvej 68, 5000 Odense C.

Tlf. 66 15 03 32 / 66 12 08 01
www.mevvs.dk

Varmeanlæg
Sanitet
Smedearbejde
Blikkenslagerarbejde
Automatik
Vandbehandling
Varmereguleringudstyr
Miljø- og tagkonstruktion

Hurtig service – altid en vogn i nærheden!
6/7

Company Days
Odense Golfklub arrangerer Company Days for virksomheder, foreninger, m.m.,
hvor medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere får en hel dag med networking og golf.
Dagen byder typisk på konkurrence, muligheder for at netværke, fuld forplejning gennem hele
dagen og en masse sjov. Ring gerne til os på 65959000 for at høre mere om dine muligheder
for at lave en Company Day hos os.

Sponsorer og samarbejdspartnere

VI UDFØRER ALLE FORMER FOR ENTREPRISEOPGAVER
VI UDFØRER
ALLE FORMER FOR ENTREPRISEOPGAVER
• Murer
• Døre/ Vinduer og Ovenlys
• Murer
• Ombygning/
Renovering og tilbygning
• Døre/ Vinduer
og Ovenlys
• Bad
Renovering
• Ombygning/
Renovering
og tilbygning
• Specialglas/ Thermoruder
• Bad Renovering
• Serviceopgaver
• Specialglas/
Thermoruder
• Fagentrepriser/ Hovedentreprise
• Serviceopgaver
• GulveHovedentreprise
• Fagentrepriser/
Tømrermester Heide har med sin store erfaring, et stabilt grundlag for at udføre opgaver både for private
• Gulve

samt erhverv/offentlige, på alle niveauer.
Tømrermester Heide har med sin store erfaring, et stabilt grundlag for at udføre opgaver
Der lægges stor vægt på kvalitet og håndværksmæssigt høj standard samt at arbejdet bliver udført til tiden.
både for private samt erhverv/offentlige, på alle niveauer.
Der lægges stor
vægtkunder
på kvalitet
ogog
håndværksmæssigt
høj standard samt at arbejdet
Tilfredse
er kort
godt firmaets fundament.
bliver udført til tiden.

Tilfredse kunder er kort og godt firmaets fundament.

Tømrermester Heide - Tlf. 66 16 01 01

www.heide-aps.dk

IT-EKSPERTISEN FINDES LIGE OM HJØRNET!

IT-DRIFT

IT-SIKKERHED

IT-INFRASTRUKTUR

RÅDGIVNING

CLOUD & HOSTING

Stolt sponsor for Odense Golfklub
Vi har fået mange gode relationer
gennem Fyns allerbedste golfklub.
Derfor vil vi gerne give igen.
Som medlem af Odense Golfklub,
tilbydes du derfor de første to
konsulenttimer helt gratis.
Book nu: www.infowise.dk/og

Vi ses på greenen!
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