
Damedagens Efterårsturnering blev afholdt den 2. september i strålende solskin på vor smukke og 

velplejede bane med 33 deltagere. Spilleformen var Norsk Stableford, altså Stableford - men på 

hvert hul skulle et slag erstattes af et kast. Man valgte selv, hvornår der skulle kastes. Kastet talte 

som et slag. Manglende kast (uanset årsag) kostede 2 strafslag. Alle spillede de samme 13 huller. 

Humøret var i top, og mange af os fandt ud af, hvor svært det var at kaste en golfbold, men super 

dejligt, hvis man var havnet i en bunker.  

Efter en sjov runde bød formanden os velkommen i restauranten med to lange borde og slagsang. 

Fuldstændig som før Corona tid – så skønt. Frank havde kræset for os og serverede den skønneste 

laks med tilbehør af asparges, rejer og hjertesalat samt en salatblanding af vandmelon, oliven, spi-

natblade og de dejligste dressinger samt naturligvis hjemmebagt rosmarinbrød. Frank vi er vilde 

med det – tak. 

  

Formanden offentliggjorde herefter vinderne af august måneds konkurrence, nærmest flaget på hul 

5, i de 4 rækker: 

A-rækken: Ingen, B-rækken: Ingen, C-rækken: Hanne Kolind med 3,17 m og D-rækken: Stella Sø-

rensen med 17,35 m. Lad os ikke glemme, at der var en strid blæst netop den dag.  

  



Præmiemodtagere for dagens turnering var: 

  
A-rækken: Inger Margrethe Stubbergaard  B-rækken: Jytte Gredsted 25 point, Eva 

29 point, Mette Andresen 27 point og Nita Reinholdt 24 point og Hanne Jensen 23 

Birkmose 25 point. point 

 
C-rækken: Elisabeth Håkansson 23 point  

(bedst på sidste 9), Stella Sørensen 23 point 

og Gerda Hansen 21 point. 



Tillykke til alle præmiemodtagerne. 

Herefter var der flotte klappepræmier. De lækreste cremer blev uddelt til de heldige udtrukne mod-

tagere, som ikke havde fået andre præmier denne dag. Tusinde tak til sponsor. 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at de 3 næste torsdage ville resultaterne af den løbende turnering 

og drømmerunden blive hemmeligholdt og derfor ikke bekendtgjort på Damedagens opslagstavle 

og ej heller på Damedagens hjemmeside. 

Tak til jer alle, fordi I kom og spillede og tak for jeres positive tilkendegivelser. Sæsonen lakker 

mod enden, og vi ser frem til at en fantastisk Afslutningsturnering den 30. september. 
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