
Endelig, endelig, endelig kunne Damedagen afholde månedsturnering den 3. juni. Der skulle have 

været afholdt Åben Damedag denne dag, men på grund af Covid-19 restriktioner måtte vi aflyse 

denne turnering og i stedet holde en månedsturnering. Strålende solskin, højt humør med 35 delta-

gere - det kunne ikke være bedre. Spilleformen var ”Frederikssunderen” i 4 bolde, hvor det af den 

udleverede spilleinstruktion fremgik, hvilke par der spillede sammen, og hvem af parret, der skulle 

slå ud på de enkelte huller. Det var kaptajnens ansvar at føre scorekortet. Spillerne i parret skiftedes 

til at slå. De enkelte pars resultater blev talt sammen på hvert hul, således at det var holdets samlede 

resultat, der var tællende. 

Turneringen blev afviklet i munter tone. Alle havde glædet sig til at spille turnering igen. Efter ca. 

3½ time kunne vi sætte os til bords. For første gang i meget lang tid sang vi vores slagsang, hvor vi 

alle vendte den samme vej. Formanden gjorde opmærksom på vort nye logo. 

Frank havde kreeret en dejlig middag med helstegt mørbrad med bacon, liggende på en grøntsags-

bund af champignons, gulerødder, løg m.v., dertil små krydderkartofler, en skøn sauce og en dejlig 

salat. Tak Frank for en skøn middag.  

Bestyrelsen havde forinden opstillet borde og stole i bedste corona-afstand, så der kun sad 4 perso-

ner ved hvert bord. Herefter var der præmieoverrækkelse.  

Vinderne af længste drive på hul 4 den 29. april var: A-rækken: Ulla Dalgaard Hansen, B-rækken: 

Yvonne Hornsleth, C-rækken: Susanne Falkenberg og D-rækken: Gerda Hansen. Tillykke til vin-

derne, der hver modtog en flaske vin. 

Vinderen af tættest flaget på hul 18 den 27. maj blev A-rækken: Helle Juul Melholt. Der var ingen 

fra de øvrige rækker på green i første slag. Tillykke til vinderen, der modtog en flaske vin. 

  

Dagens præmier var gavekort til ProShoppen på henholdsvis 3 x kr. 200, 4 x kr. 150 og 4 x en fla-

ske vin. 



Da der var påbud om at bære mundbind i stående stilling, var der stemning for at fotografere vin-

derne ved bordene. 

  
Med 50 point blev 1. præmien vundet Med 39 point blev 2. præmien vundet 

af Jette Gotfredsen, Nita Birkmose og  af Kirsten Pilegård Henriksen, Jytte  

Evu Mahncke Gredsted, Jonna Johansen og Dorthe Nielsen 

  
Med 38 point og bedst på de sidste 9 blev  

3. præmien vundet af Helle Juul Melholt, Bri- 

gitte Agnes Winter, Inger Sørensen og Tove Ulstrup. 



Der var rift om 3. præmien, idet 3 hold havde 38 point. 

  

  
Tak til jer alle, fordi I kom og spillede vor første turnering. Det var en fornøjelse igen at være sam-

men. En særlig velkomst til nye spillere i Damedag og også til jer, der har holdt en lille pause. Det  

er dejligt at se jer alle. Vi glæder os til sæsonen, der ligger foran os. 

 06.06.21 Rosa 


