
Damedagens Afslutningsturnering 

Torsdag den 17. september lyste de pinkfarvede bluser igen op på banen i Frederikssund, hvor vi 

spillede den sidste månedsturnering i denne sæson. Spilleformen var Foursome slagspil med to par i 

bolden. Hvert par spillede med én bold, idet parterne skiftedes til at slå til bolden og skiftedes også 

til at slå fra teestederne. På hul 7 måtte man kun benytte putter med undtagelse af slag fra bunker, 

og på hul 4 skulle bolden i venstre bunker. Vejret var fantastisk, og humøret var højt. 

Før spisningen takkede bestyrelsen Ib Skovgaard Sørensen, som gennem hele sæsonen har sørget 

for indtastning af resultaterne på GolfBox i månedsmatcherne. Det er en uvurderlig hjælp for besty-

relsen, at Ib tilbyder sin hjælp. Ib takkede for vingaven og gav os et par kloge ord med på vejen om, 

at vi altid skal huske at lukke igennem, når vi har hurtigere spillere bag os på banen. Det gælder jo 

ikke kun, når vi spiller Damedag, men altid når vi spiller en runde. Måske er vi nødt til at lukke 

flere hold igennem, men det giver et bedre flow og hermed en større golfoplevelse for os alle. 

Formanden takkede Elisabeth Håkansson, som gennem hele sæsonen har sørget for forhånds-

booking. Mange spillere har tilkendegivet, at de netop ved at spille med flere forskellige har fået 

modet til at sætte sig på GolfBox med spillere, de ikke plejer at spille med. Stor applaus og to fla-

sker vin til Elisabeth. 

     

Frank serverede en fantastisk lækker menu, nemlig kalvefilet med de dejligste salater, med og uden 

nødder, smørstegte krydderkartofler og rosmarinbrød. Tak Frank den middag sagde bare Spar to. 

Damedagen kunne byde på vin/øl/vand til middagen. 

Herefter var der præmieuddeling.  

Der blev uddelt i alt 32 birdiebolde. Vinderne kan ses på Damedagens hjemmeside. Dagens turne-

ring blev vundet af Vera Kirketerp og Hanne Kolind med et nettoresultat på 57, 2. præmie til Jette 

Gotfredsen og Susanne Heering med et nettoresultat på 59, 3. præmien gik til Inger Margrethe 



Stubbergaard og Inger Sørensen med et nettoresultat på 60, 4. præmie til Karina Thomas og Elisa-

beth Håkansson med et nettoresultat på 61 og 5. præmien til Annette Brywa og Charlotte Gjedde 

med et nettoresultat på 62. 

Alle turneringens præmier var sponseret af Susanne Madsen. Tusinde tak til dig Susanne. Vi sav-

nede dig. Der var stor begejstring for de flotte præmier, der omfattede en Sodastream Spirit, 6 stk. 

Erik Bagger hvidvinsglas, 3 stk. Cathrineholm skåle, 12 stk. Rosendahl vandglas og 2 flotte brade-

pander. Herudover blev der trukket 12 klappepræmier med de dejligste cremer og tandbørster også 

sponseret af Susanne Madsen.  

    

 

Herefter blev vinderne af Drømmerunden annonceret. Alle de af medlemmerne indbetalte beløb til 

Drømmerunden går til præmier til de tre bedste i hver af de fire grupper. Præmierne er gavekort til 

ProShoppen på henholdsvis kr. 250, kr. 200 og kr. 150.  

 



   
A-rækken: B-rækken: 

Ann Ravn Pedersen     72 slag Ulla Egelund     75 slag 

Ulla Dalgaard Hansen 72 slag Jytte Gredsted   78 slag 

Merethe Skyum           74 slag Mette Andresen 79 slag  

  

  
C-rækken: D-rækken: 

Sally Alicia Charnley 75 slag Susanne Falkenberg 80 slag 

Yvonne Hornslet         76 slag  Inge Rasmussen        87 slag 

Karina Thomas            80 slag Eva Reinholdt   92 slag 

Ved lighed med antal brugte slag, er det spilleren med det højeste handicap ved sæsonstart, der er 

vinderen. 



Den løbende turnering blev vundet af: 

    
A-rækken: B-rækken: 

Helle Eklund               60 point Merete Palm      56 point 

Ulla Dalgaard Hansen 56 point Jytte Gredsted    55 point 

Ann Ravn Pedersen     53 point  Ulla Egelund      49 point 

 

  
C-rækken: D-rækken: 

Sally Alicia Charnley  53 point Brigitte Winter         47 point 

Tove Ulstrup               51 point Susanne Falkenberg 44 point 

Hanne Kolind              50 point Eva Reinholdt           41 point 

Ved pointlighed er det højeste enkeltdagsscore i sæsonen, herefter er det laveste handicap ved sæ-

sonstart.  



Formanden sluttede med en stor tak til alle spillerne for en god sæson trods Covid-19, som bevir-

kede, at vi kom senere i gang. Tak for god opbakning til arrangementerne. Tak til nye spillere, som 

er med for første gang i Damedag og et PÅ GENSYN til alle til næste sæson. 

I Damedag er der plads til alle, uanset handicap, alder, skostørrelse osv. Vi har brug for at hygge os 

sammen, give hinanden et skulderklap, når der er brug for det og rose hinanden, når vi gør det godt. 

Vi har netop brug for dig, så meld dig til den nye sæson, det er dig, der er vigtig for os alle. 

20.09.20 

Rosa 

 

 

 

 

 


