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I de seneste to år har jeg kunnet starte vores beretning med at fortælle at sæsonen har været 

begunstiget af godt vejr. Det vil nok være en sandhed med modifikationer at starte beretningen med 

denne udtalelse i år.  

 

Og alligevel så har der været mange dejlige onsdage med pænt vejr til at spille golf.  

 

Hvis man laver et lille regnestykke, så har der været 27 onsdage i sæsonen fra april til september. I 

alt har der ifølge bookingerne i Golfbox været 570 damer ude at spille damegolf på disse onsdage. 

Hvis vi hertil lægger de i gennemsnit 33 damer, som har deltaget i de seks månedsafslutninger, så 

giver det 768 damebolde. Det er da ret godt gået.  

 

Men inden vi kom i gang med at spille i år, så afholdt vi for tredje år i træk Åbent Hus. Det skete 

søndag, den 29. marts, hvor alle klubbens damer var inviteret til at komme og høre om 

Dameklubbens kommende aktiviteter. Mange – både gamle og et par nye ansigter – mødte op til 

kaffe og kage og til en hyggelig snak om golf og meget andet. Vi fornemmer at det er en god idé og 

at medlemmerne synes, det er hyggeligt at mødes igen efter vintersæsonen, så vi fortsætter med 

Åbent Hus og måske kombinerer vi det med en lille åbningsturnering for damerne.  

 

I sæsonens løb har vi som sagt afholdt seks månedsafslutninger. Gennemsnitligt har der i år været 

tilmeldt 33 damer til vores månedsafslutninger. Det er én færre end sidste års 34, men vi har glædet 

os over at det er et bredt udsnit af medlemmerne, der deltager ved månedsafslutningerne, så det ikke 

altid er de samme. Vi håber at vi næste år vil se endnu flere damer. 

 

Vi lagde ud med Texas Scramble, som vi mente ville tilgodese eventuelle nye medlemmer, da det er 

et holdspil. I maj spillede vi endnu en holdturnering ”pas på den lyserøde bold”. Det var en sjov ny 

spilleform, som krævede lidt taktisk tænkning af damerne. Det er vist ikke sidste gang vi har spillet 

det. I juni spillede vi helt almindelig stableford og i juli var det den efterånden traditionelle 

snorematch, der blev gentaget. I august spillede vi norsk stableford, som indbefatter en såkaldt hand 

wedge eller på dansk et kast på hvert hul. Endelig spillede vi tre i baggen ved årets sidste 

månedsafslutning i september.  

 

Som noget nyt prøvede vi i år at afholde et par anderledes månedsafslutninger, som var krydret med 

nogle indslag i form af modeshow og fodterapeut. I maj måned havde vi således besøg af Mike, 

som viste ABACUS tøjkollektion frem. Det var en rigtig sjov og hyggelig aften og der blev prøvet 

tøj og kommenteret til den helt store guldmedalje. Flere damer blev fristet til at købe nogle af de 

lækre ting med 15% rabat, som shoppen ekstraordinært gav os på køb denne aften. Mike fra 

ABACUS sponsorerede 4 greenfeevouchers à 300 kr. til vinderne denne aften. Alt i alt en virkelig 

sjov og hyggelig aften. Desværre var der lidt udfordringer med efterfølgende at få alt tøjet, men vi 

giver det måske en chance igen i den kommende sæson, for vi synes faktisk, det var en god aften. 

 



I juni måned havde vi Statsautoriseret Fodterapeut Lone Christensen og hendes assistent Dorthe på 

besøg. Det blev en interessant aften med fokus på fødder. Lone fortalte om fodens anatomi, 

fejlstillinger, fodproblematikker, behandling af hård hud og revner på fødderne og meget mere.  

Lone medbragte desuden en mobil lyskasse, som var til stor underholdning for damerne. Stort set 

alle damer var oppe på lyskassen, hvor de fik analyseret deres fodstilling. Lone forklarede, hvordan 

eventuelle fejlstillinger kan påvirke hele kroppen og vi fik gode råd om, hvad der kan gøres for at 

afhjælpe eventuelle fodproblemer. Ved denne aften var Lone sponsor med nogle af hendes 

multifunktionelle ”walk ahead” såler.  

 

Hovedformålet med vores månedsafslutninger er og skal fortsat være det sociale omkring 

golfspillet. Vi har aldrig tidligere i vores beretninger kommenteret på maden i restauranten, men det 

føler vi anledning til i år. For vi er virkelig blevet forkælet med de lækreste retter for ikke at tale om 

kagerne i år. Det har været indbydende og alsidigt. Vi har fået rødt kød, kylling, mexikanerbuffet og 

hver gang har der været et lækkert udvalg af salater og grøntsager. Noget for enhver smag. Så stor 

ros til køkkenet i år.  

 

I uge 29 gennemførte klubben for anden gang Linksugen. Onsdag, den 15. juli var der åben 

damedag. Turneringen blev spillet som en holdturnering med deltagelse af 32 damer.  

Linksugen bliver gentaget i 2016, men det er i skrivende stund endnu uklart, hvordan formen vil 

blive.  

 

Og så bød 2015-sæsonen på en Sverigestur.  

Fredag, den 11. september mødtes 9 damer hernede for i samlet flok at drage til Sverige. Målet var 

Øresunds Golfbane ca. en times kørsel fra Greve. Vi ankom i løbet af formiddagen og efter at have 

indlogeret os i de meget rummelige hytter spillede vi 18 huller på banen. Om eftermiddagen 

sluttede de sidste fire damer sig til gruppen og så kunne vi alle nyde et lækkert aftensmåltid med 

mørbradgryde. Efter middagen blev der spillet musikquiz med musik fra før de fleste af os stiftede 

bekendtskab med begreber som fairway og pitchfork. Lørdag morgen var vi alle klar til at indtage 

golfbanen igen og for nogens vedkommende blev det til 36 huller på banen. Aftenen bød på lækre 

tapas, mexikanergryder og rødvin. Herefter var der fri leg som bestod af indendørs curling. Søndag 

morgen pakkede vi sammen og kørte mod Vellinge Golfbane. Vejret var ikke det bedste, men det 

holdt nogenlunde tørt og vi havde en dejlig runde, inden turen atter gik hjemad. En hyggelig tur 

med golf og socialt samvær. 

 

Lørdag, den 3. oktober var det tid til Kønnenes Kamp, - damerne mod herrerne. Det gjaldt 

håneretten for den kommende sæson. 60 spillede – heraf desværre 21 damer – havde en hyggelig 

dag på golfbanen, men vi måtte atter engang se herrerne løbe med sejren.  

 

I forbindelse med fællesafslutningen den 3. oktober blev vinderne af årets løbende Eclectic match 

hyldet. A-rækken blev vundet af Gitte Rolsted Christensen. B-rækken stod lige mellem 3 spillere 

indtil den allersidste onsdag, men Mette forbedrede et par huller netop denne dag og blev således 

vinder af B-rækken i 2015. I 2016 påtænker vi at køre en eclectic både på for-ni og bag-ni, dette vil 

I naturligvis blive informeret om, når tiden nærmer sig.  

 

Som noget helt nyt har vi prøvet at arrangere en løbende hulspilsturnering. Der har været lidt 

begyndervanskeligheder, men den blev gennemført med de deltagere, som holdt ved. Vinderen af 

turneringen blev Lene Hjerrild, som i dag skal have overrakt sin præmie. 

 



På det rent administrative plan, har vi i bestyrelsen i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor både 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter typisk deltager.  

 

Annelise Beenfeldt ønsker efter mange år i bestyrelsen at træde ud. Ligeledes ønsker Anne Kamp at 

træde ud og eventuelt vælges til suppleant for en 1-årig periode. Pia Bonke, som har været 

suppleant ønsker ikke genvalg.  

 

På kommunikation- og infoområdet har vi fortsat med vores facebook side, hvor alle 

dameklubmedlemmer kan blive medlem. Meningen med dameklubbens side er, at medlemmerne 

frit kan kommunikere og nemt kan komme i kontakt med hinanden og måske lave aftaler om at 

spille eller måske sælge noget udstyr eller noget helt andet. Nogle damer lægger billeder ud fra 

deres runder, hvilket er rigtig hyggeligt. 

 

I årets løb har vi forsøgt at holde jer opdateret på de forskellige tiltag både i dameklubben, men 

også i klubben generelt. Det har været i form at et Informationsbrev engang imellem i løbet af 

sæsonen. Hjemmesiden har ikke fungeret optimalt i år. Det håber vi at råde bod på i den kommende 

sæson. 

 

Når man spiller golf er det vigtigt at have nogen at spille med. Det kan være svært, når man lige har 

fået sit langbanekort og måske endnu ikke har opbygget et netværk i klubben. Det er præcis her 

klubberne-i-klubben har deres berettigelse. Det er her vi skal inkludere de nye spillere og hjælpe 

dem til at få et netværk. Derfor har vi ingen handicapbegrænsning i dameklubben. Alle med 

langbanekort er velkomne og det skal de fortsat være. Så vi opfordrer alle til at tage vel imod nye 

spillere og hjælpe dem på deres vej ud i golfspillet. For man lærer det jo i virkeligheden først, når 

man kommer ud på banen og spille med nogle andre og først her bliver det sjovt at spille golf. 

 

Da jeg kørte hjem efter sidste månedsafslutning i september, tænkte jeg lidt over vores dameklub og 

hvad det er, dameklubben og samværet med de andre medlemmer kan gøre for os. Vi var 35 damer 

til spisning denne septemberdag. 35 vidt forskellige damer i alderen 35 til 74 år. Et aldersspænd på 

næsten 40 år. 35 damer med vidt forskellig baggrund, vidt forskellige steder i vores liv, med vidt 

forskellige uddannelser og med vidt forskellige jobs.  

35 damer for hvem livet har budt og fortsat byder på udfordringer og denne aften var der damer, der 

havde mistet nære familiemedlemmer i løbet af året og der var damer, der kæmper med svær 

sygdom.  

 

Og hvor er det fantastisk, livsbekræftende og befriende, at golf kan samle sådan en skøn gruppe af 

forskellige kvinder. Det er jo det, det hele handler om. Samvær og netværk via golf på kryds af alle 

barrierer.  

 

Vi håber, at dameklubben fortsat kan bidrage til glæde og adspredelse for mange kvinder fremover.  
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