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Vi har haft en dejlig sæson med masser af solskin og god tilslutning såvel på 
almindelige onsdage som ved gunstarterne.  

Sæsonen startede med Info-møde den 2.4 med 49 deltagere. 

61 medlemmer var indmeldt i maj, der er kommet et par stykker til hen over 
sæsonen, så vi i dag er 63 medlemmer. 

Turneringsplanen har fulgt den gode opskrift fra tidligere år tilsat lidt ekstra 
krydderier. Og det er vel som det skal være. Det skal være velkendt og afslappet at 
komme ud til golf, vi skal ud at spille, snakke og hygge – og det har vi gjort. 

Et af krydderierne var, at vi i maj måned aftalte træning med Claus Thane. Det var 
træning dels ved hjælp af Trackman udstyret og dels putning. Vi afholdt 3 seancer á 
1½ time med 8 deltagere på hvert hold. Vi har i bestyrelsen kun hørt tilfredshed med 
arrangementet. 

 Et andet krydderi var, at vi på en almindelig onsdag skulle tælle puts. Der var lavet 
en lille seddel med reglerne, men alligevel var der lidt usikkerhed. Det skal nok bare 
prøves igen til næste år. 

Ved vores månedlige holdturneringer har vi været mellem 35 og 40 deltagere. Der 
har kun været få afbud på dagen, hvilket vi har været glade for i bestyrelsen, det har 
nemlig lettet arbejdet. Det skal I have ros for. 

Der har ikke været så mange 9 huls spillere i denne sæson. Håber det er udtryk for 
at medlemmerne har et godt helbred, der kan klare 18 huller eventuelt ved hjælp af 
bil. Men vi bibeholder selvfølgelig muligheden for at spille 9 huller. 

Den 4/6 afholdt vi sammen med eftermiddagsdamerne en jubilæumsmatch i 
anledning af klubbens 40 års jubilæum. Der var gunstart om eftermiddagen og 
efterfølgende middag. Her deltog 62 damer, ligeligt fordelt mellem de to klubber. En 
festlig golfdag. 

Desværre måtte vi sige farvel til vores venskabsklub Falster Golfklub, som ikke 
kunne stille med nok deltagere. Ligesom vi heller ikke kunne i 2013, da vi skulle 
besøge dem. Der var derfor enighed om i begge bestyrelser at slutte samarbejdet. 
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Den 13/8 besøgte vi vores venskabsklub i Korsør, 21 damer herfra havde en dejlig 
dag på den smukke og udfordrende bane.  Det var herligt at så mange deltog, 
selvom vi skulle tidligt hjemmefra.  

I gæsteturneringen 27.8 deltog 56 spillere, heraf 15 gæster fra 7 forskellige klubber. 
Det er både den enkelte spiller, der kan invitere en gæst, men bestyrelsen sender 
også invitation til dameklubber på sydsjælland og Lolland/Falster. Så selvom man 
ikke har inviteret selv, kan man godt komme ud at spille med en gæst. Vi vil derfor 
fastholde, at det er obligatorisk at spise med når vi har gæster. Det er god skik.  

Vi har haft 22 sponsorer i denne sæson, som har bidraget med præmier til en værdi 
af 12.215.- kr. Det er vi meget taknemlige for. Der har været gavekort til tøj, kaffe, 
proshop, biograf, frisør, mad på cafe, på kinesisk og på italiensk. Der har været 
smykker, tasker, cremer, bolde, blomster, vin, helseprodukter. Vi har til gengæld 
forsøgt at støtte vores sponsorer, når der var behov for tilkøb af præmier. Jeg vil 
gerne opfordre til, at vi alle støtter vores sponsorer. 

Der var god deltagelse ved de to aften arrangementer, et i foråret hvor vi besøgte 
Johs. Clausen og et i september hvor vi besøgte Mette Mode. Begge steder var der 
20%  rabat.  

Generelt går det godt med den elektroniske tilmelding og indtastning af scorekort. 
Det er en god ide at stå to og to og taste ind. Derved undgår vi de forskellige fejl, så 
som formandens eagle på hul 9, som ingen troede på. Eller at man indtaster sine 
stableford point i stedet for slagene, så er det jo nemt at få hole in one. Den mest 
gænse: at  hele rækken  rykkes, fordi skærmen ikke har modtaget en enkelt 
indtastning.  

I bestyrelsen har vi haft 8 møder til dato, cirka et om måneden. Uden for sæsonen 
mødes vi privat, i sæsonen mødes vi den 3. onsdag i måneden i klubben efter 
golfspillet. Det har været en fornøjelse at være formand i denne bestyrelse og for 
formiddagsdamerne.  
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