
Endelig, endelig, endelig kunne Damedagen afholde en månedsturnering i år, nemlig Sommerturne-

ringen den 2. juli. Strålende solskin, højt humør med 39 deltagere – det kunne ikke være bedre. 

Spilleformen var Texas Scramble i 3 bolde, hvor hver deltager skulle levere 3 drives, og resten var 

valgfrie. Alle tre spillere i bolden drivede ud, bedste bold valgtes, og alle tre spillere spillede videre 

derfra og så fremdeles, til bolden var i hul. Alle spillede de samme 13 huller. 

Turneringen blev afviklet i munter tone. Alle havde glædet sig til at spille turnering igen. Efter ca. 3 

½ time kunne vi sætte os til bords, hvor Frank havde forberedt en grillmiddag med pølse, kotelet, 

skøn salat, kartoffelsalat, lune krydderkartofler og flot grøntsagsanretning. Efter bedste Corona-in-

strukser om afspritning, opstilling i én række osv. kunne vi nyde maden og gå over til præmieover-

rækkelsen. 

 

Da vi ikke har kunnet spille turneringer tidligere i år på grund af Corona, har bestyrelsen bestemt, at 

puttekonkurrencen i denne sæson skulle være i hver af de 4 grupper. Bestyrelsen har også besluttet, 

at der til middagen skulle være inkluderet en genstand til Sommerturneringen.  

Vindere af puttekonkurrencen i maj måned: A rækken: Ulla Dalgaard 29 puts, B rækken: Merete 

Palm 31 puts, C rækken: Mie Skovgaard 29 puts og D rækken: Winnie Jensen 35 puts, bedst på sid-

ste 6. 

Vindere af puttekonkurrencen i juni måned: A rækken: Ulla Dalgaard 26 puts, B rækken Merete 

Palm 29 puts, C rækken: Inger Sørensen 33 puts og D rækken: Eva Reinholdt 36 puts.  

Hver af vinderne modtog en golfhandske. 

 



Dagens præmier var gavekort til ProShoppen på henholdsvis 3 x kr. 250, 3 x kr. 200 og 3 x kr. 150. 

  

Med 59 slag blev 1. præmien vundet  Med 60 slag og det højeste handicap blev 2.  

af Ulla Dalgaard Hansen, Jeanne An-  præmien vundet af Susanne Madsen, Inger 

dersen og Merethe Skyum.    Sørensen og Ellen Weinreich. 

   

Med 60 slag blev 3. præmien vundet 

af Helle Juul Melholt, Yvonne Hornsleth 

og Inge Rasmussen. 

Herefter orienterede formanden om de kommende turneringer: 



6. august turnering i Værebro Golfklub med start kl. 9. Nærmere herom følger snarest i GolfBox. 

Turneringen Støt Brysterne, som Herredag arrangerer i år, blev aflyst 16. juni på grund af Corona 

og afholdes nu i stedet 1. september med gunstart kl. 15. 

3. september Efterårsturnering kl. 16 

Afslutningsturneringen den 24. september har bestyrelsen set sig nødsaget til at flytte til den 17. 

september kl. 16, da der er en del spillere, der skal til Bornholm for at spille Dancenter turnering. 

Formanden påpegede, at man ønskede, at så mange af spillerne som det var muligt deltog i Afslut-

ningsturneringen, hvilket også gjaldt medlemmer af bestyrelsen. 

Til orientering for nye medlemmer af Damedagen gjorde formanden opmærksom på, at der ved Af-

slutningsturneringen uddeles præmier og pokaler for den løbende turnering og Drømmerunden, 

samt birdiebolde til dem, der har lavet birdies i løbet af året.  

Generalforsamling afholdes den 1. oktober.  

Herefter orienterede Annette Jørgensen om scorekort. Det har været en vanskelig start, med at vi 

skulle føre vort eget scorekort og tage billede af dette og sende til Annette. Annette har modtaget 

mange ulæselige billeder af scorekortene, men derimod fine billeder af spilleres skriveborde og ting 

og sager. I øjeblikket foregår det således, at vore scorekort fortsat skal føres af os selv og godkendes 

af markøren. Vi opfordres til at lade markøren se, om scorekortet er læseligt, inden vi putter det i 

Damedagskassen. Efter 48 timer henter Annette scorekortene og registrerer dem i den løbende tur-

nering og Drømmerunden. Annette opfordrede til at strege over og skrive det rigtige ved siden af, i 

stedet for at rette til et ulæseligt tal.  

Annette holder ferie fra den 5/7 til den 16.7., hvorfor resultatet fra den 9/7 vil blive en uge forsinket.  

Rosa orienterede om forhåndsbooking, som Elisabeth Håkansson styrer med sikker hånd. Bestyrel-

sen har besluttet at fortsætte med forhåndsbookingen i denne sæson, da der nu er tilmeldt 25 spil-

lere. 10 før kl. 10, 14 efter kl. 10 og 1 om eftermiddagen. Rosa opfordrede de spillere, der ikke er 

med i ordningen, til at sætte sig på nye tider, så vi får mulighed for at spille 3 bolde og undgår at 

tunge 4 bolde skal lukke igennem flere gange. Eva Reinholdt opfordrede nye spillere til at tilmelde 

sig forhåndsbookingen, så man lærte andre spillere at kende og ikke skulle have problemer med at 

sætte sig på bolde med lavere handicap. 

Bestyrelsen har besluttet, at vor lille logo pige trænger til en udskiftning og opfordrede medlem-

merne til at komme med ideer. Mange ønskede at beholde vor logo, hvorfor beslutningen om even-

tuel udskiftning udsattes til generalforsamlingen. 

    

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

men. Vi havde det, som når køer kommer på græs. 

4.7.20 Rosa 


