
Beretning Dameklubben 2019 

Så er endnu et fantastisk golfår gået – og lad os lige tage et tilbageblik. 

Det var ikke med bange anelser, at jeg sagde ja til at fungere som formand, for jeg har da det allerbedste 
team bag mig. Denne bestyrelse er fantastisk, med ideer, flid og kompetencer. Tak for det. 

Vi har haft en forrygende sæson med i alt 121 medlemmer. Jeg tror, at denne dameklub er en af de største i 
Danmark, og når jeg fortæller det rundt omkring, så lyser misundelsen ud af folk fra andre klubber.  

Vejret kan vi jo altid tale om, men vi kan ikke gøre noget ved det. Nogle gange har jeg indtryk af, at i venter 
med at melde jer til en match, for ”hvordan mon vejret bliver”. Det har dog ikke afholdt jer fra at troppe op, 
og det glæder mit gamle golfhjerte. Vi har nok i gennemsnit været 50 tilmeldte til vores månedsmatcher. 

Og de almindelige onsdage har været godt fyldt op, både for de morgenfriske og de eftermiddagsfriske. 

Lad os lige se lidt tilbage og jeg vil starte med vintergækkerne. De havde en rigtig god sæson med 30-35 
friske damer, der flittigt troppede op i al slags vejr. Anne-Marie, Elna, Christa og Margit gjorde et fantastisk 
stykke arbejde. Afslutningen var helt speciel med 4 flotte tjenere, med hvid skjorte og butterfly, der 
sørgede for serveringen. Godt initiativ og tak for det. Efter at den tidligere bestyrelse er gået af, er der 
heldigvis nye, friske folk, nemlig Lone, Eva og Hilde, som har taget over og vi er glade for at Vintergækkerne 
fortsætter. 

Den 4. april startede vi – som sædvanlig – med hjemmebagte boller og hygge i klubhuset. Det er altid 
spændende at starte sæsonen op med ubesvarede spørgsmål. Hvor mange kommer der, hvordan er vejret, 
gør vi det godt nok osv. Og den første dag kom der 48 spillere. Flot. 

Også i april havde vi vores traditionelle modeshow. Troels havde virkelig lagt sig i selen, og fik vist os noget 
lækkert tøj. Men hvad med modellerne. De var svære at finde i år, men så trådte Britta og Cilli og Helga og 
Annemette til. De var bare så gode og det var en meget hyggelig aften. Og det er vigtigt for mig, at sige, at 
vi selvfølgelig håber i vil støtte Troels i butikken. 

I maj havde vi Feminas forårsturnering med besøg af Tønder. Det var igen en rigtig hyggelig dag og Bente 
Rasmussen fortalte i levende vendinger om sin butik. Det er så dejligt, at i tager så godt imod vore 
sponsorer. Bente har efterfølgende fortalt, at mange er dukket op i butikken. Sådan skal det være. 

Vi kommer ikke udenom vores Pink Cup. Den blev afviklet grundlovsdag i dejligt, meget varmt vejr med 108 
deltagere. Minsandten om Lars Løkke ikke var lige ved at spolere det hele, da han udskrev valg netop denne 
dag. Men alle nåede at stemme – og spille golf. Jeg kan ikke gentage det nok. Vi fik spillet kr. 81.642 ind i 
løbet af sæsonen og stor, stor tak til Jeanette og Annemette for jeres store arbejde. De penge falder på et 
rigtig godt sted. Forskningen har brug for dem. Og allerede nu kan jeg afsløre, at Pink Cup næste år også 
falder på grundlovsdag. Og jeg vil lige tilføje, at Anne Marie Thiesgaard og Jette Davidsen repræsenterede 
dameklubben ved finalestævnet i Aabenraa. Det var en ganske fornøjelig dag, godt arrangement og besøg 
af profesionelle spiller Daisy Nielsen. 

Vi besluttede i bestyrelsen at flytte udflugten fra august til juni. Det var nok ikke den største succes, og vi vil 
overveje næste sæson, at flytte den tilbage. Men alligevel gik turen til Leck Club Hofberg i Tyskland og vi 
gennemførte  dagen med 13 deltagere. Det var ingen tvivl om, at det var en superhyggelig dag på en meget 
velplejet bane og et fantastisk serviceniveau.  



I juli afviklede vi Huset Torres sommerturnering. Rikke spillede med, selvom hun ikke spiller til dagligt. Jeg 
havde fornøjelsen at spille med hende og må sige, at man ikke bare glemmer at spille golf. Inden vi kom til 
sidste hul, slog hun længere end os andre i drivet. Vi spillede Mexican Scramble, og hold op, hvor vi syntes 
det var sjovt. Og alle fortalte om en hyggelig dag, med masser af grin. Også Rikke fortalte om sin forretning 
og havde såmænd også et tøjstativ med varer med. Vi skylder vore sponsorer, at de har mulighed for at 
lave lidt reklame for sig selv. 

Damernes herredag var en stor succes. 80 tilmeldte og herrerne nød det. Vejret var smukt og heldigvis fik vi 
lov til at stille teltet op, selvom der var 1,5 uge til den store jubilæumsturnering og fest. Hovedbestyrelsen 
er virkelig samarbejdsvillige. Og vi har fuld forståelse for, at de ikke ønsker andre turneringer tæt på 
jubilæumsmatchen. 

Arbejdernes Landsbank stod for matchen i september. Vi spillede norsk stableford, og det giver virkelig 
anledning til mange grin. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at en gammel garvet håndboldspiller, som mig, 
ikke kan kaste længere med en golfbold. Men sjovt og hyggeligt var det. Dorthe fortalte også lidt om 
banken. Jeg siger bare – støt vore sponsorer. 

Lørdag den 5. oktober havde vi vores afslutningsmatch og ikke mindre fest. Vi spillede løbende ud fra hul 1 
og 10 i lidt koldt vejr, men solen kom hurtigt frem og vi havde tørvejr hele dagen. Der var ca 50 deltagere. 
Vi spillede flagspil, som er slagspil og mindsandten om der ikke var én, der næsten nåede hele runden, 
inden alle slagene var brugt og flaget skulle sættes. Det var så flot. Lis fra Matas Borgen var sponsor og 
havde fine præmier med. Hun fortalte lidt om butikkens historie. Og så var der fest. 3 retter mad fra 
Kirkehørup stationskro. Vi havde gjort lidt ekstra ud af bordpynten og havde dug på bordene. Efter 
halvårspræmieuddelingen fik vi gang i sangbøgerne. Det var en festlig og fornøjelig dag. 

Sydjysk dameturnering har været afviklet i løbet af sommeren. Finalen blev afviklet på Benniksgaard og der  
deltog 11 glade velkvalificerede golfspillere fra vores klub. Det var vist lidt af en udfordring. Banen er – som 
de fleste ved meget kuperet. Den var våd og tung og så var det meget blæsende, men alligevel var der 3 af 
vores piger, der fik medalje. Flot gået. Vi er stolte. 

 

Så vil jeg sige lidt om vores bane. Nu hvor sæsonen er ved at rinde ud, så har mange udover mig selv, været 
rundt i landet ja måske i europa og spillet på mange andre baner, og jeg må sige, at vi kan være stolte af 
vores bane. Hvis jeg tænker på, hvor mange penge de dyre klubber har brugt på at lave en golfbane, så er 
det fantastisk, hvad vore greenkeepere kan få ud af vores bane. Hatten af for dem og tusind tak. Vi er så 
stolte af jer. 

Vore hjælpere til matcherne kan jeg ikke takke nok. I er så søde til at melde jer til borddækning og 
oprydning. Og hvis vi skal fortsætte i samme bane, som sidste år, så vil jeg bare bede jer om at fortsætte. Vi 
har brug for jer. 

Vi har et par venskabsklubber – Nordborg og Tønder. Jeg synes ikke det går så godt, forstået på den måde, 
at de deltager ikke med mange medlemmer og vi gør heller ikke. Jeg har talt med klubberne, og de siger det 
samme, men vi er enige om, at vi er venner alligevel. Vi får se om det bliver bedre næste år. 

 

 

 



Vi får i bestyrelsen af og til nogle klager – ikke skriftlige – men verbalt. Vi tager dem alle meget seriøst og 
snakker om, hvordan vi får det løst. Vores første tanke er, om det i det hele taget er noget vi kan løse? Og 
desværre går det ofte på noget personligt. Jeg vil lige slå fast, at det ikke er bestyrelsens opgave, at fortælle 
en spiller, at vedkommende går for langsomt, at vedkommende ikke kan reglerne, at vedkommende ikke 
kan tælle rigtigt eller markere sin bold rigtigt. Her må vi sige, at det er de samme golfregler, der er for alle, 
og at markøren har en vigtig opgave i at gøre opmærksom på dette. Når markøren har skrevet scorekortet 
under, så er alt accepteret. Og husk nu – tal ikke om hinanden, men tal med hinanden. 

 

Vores lille turneringsudvalg har også nogle udfordringer. Som i alle ved, så er golfbox således indrettet, at 
den sætter flightene. Turneringsudvalget har derefter mulighed for at flytte nogle spillere fra den ene flight 
til den anden. Og det er således, at der kun vil blive taget hensyn til fysiske skavanker, til det arbejdende 
folk, der kommer hæsblæsende fra arbejde og til køkkenhjælperne, der gerne skal være nogle af de første, 
der kommer ind. Der vil ellers ikke blive rokeret rundt, og slet ikke fordi der er nogle, der ikke vil spille med 
nogle bestemte personer. Og vi har et stort ønske. Meld jer til inden fristens udløb. Det vil gøre det meget 
nemmere for turneringsudvalget. 

Med disse ord vil jeg slutte min beretning, og vi glæder os allerede til næste sæson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


