
Damedag afholdt Sommerturnering den 1. juli i perfekt sommervejr med 38 deltagere. Spilleformen 

var Texas Scramble i 3 bolde, hvor hver deltager skulle levere 4 drives, og det sidste var valgfrit. 

Alle tre spillere i bolden drivede ud, bedste bold valgtes. De to øvrige spillere spillede videre derfra 

og så fremdeles, til de tildelte slag var opbrugt eller bolden var i hul. Alle spillede de samme 13 hul-

ler. 

Humøret var højt, og turneringen blev afviklet i munter tone. Efter ca. 3 ½ time kunne vi sætte os til 

bords, hvor Frank havde tilberedt en super grillmiddag med lækre tykke pølser, kalveculotte, salat 

med melon, jordbær og oliven, tomatsalat og to slags flødekartofler tillige med smørstegte små kar-

tofler samt Franks hjemmelavede rosmarinbrød. Vi nød den dejlige middag og gik herefter over til 

præmieoverrækkelsen. 

Puttekonkurrencen den 24. juni blev vundet af nedennævnte, der hver modtog en flaske vin: 

A-rækken: Ulla Dahlgaard          26 puts 

B-rækken: Annette Brywa          32 puts 

C-rækken: Elisabeth Håkansson 34 puts 

D-rækken: Dorthe Nielsen          35 puts 

 

Det viste sig efterfølgende, at Dorrit Østergaard havde leveret 29 puts, hvorfor Dorrit var vinder 

af B-rækken. Dorrit fik herefter en flaske vin, og bestyrelsen undskylder fejlen. 

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

ske vin. 



  
Med 42 point blev 1. præmien vundet af  Med 40 point og bedst på de sidste 9 blev 2. 

Susanne Friis, Lisbeth Olsen og Jeanne An- præmien vundet af Sally Charnley, Birgitte 

dersen. Roed og Winnie Jensen. 

 

   
Med 40 point blev 3. præmien vundet af 

Tove Krüger, Tove Ulstrup og Anne 

Weinreich. 



Herefter orienterede formanden om den kommende turnering torsdag den 5. august i Mølleåen 

Golfklub, der nu vil blive åbnet for tilmelding på GolfBox. Tilmeldingen lukker allerede den 28. 

juli. Vi skal være mindst 28 spillere for at kunne få gunstart, så tilmeld jer endelig piger. 

Annette Jørgensen orienterede om korrekt udfyldelse af scorekort og fremhævede på ny, at score-

kortene skulle være afleveret i Damedagens postkasse på spilledagen, ligesom sammentælling af 

point, underskrivelse af spiller og angivelse af markør skulle være påført. Annette opfordrede spille-

ren til at spørge sin markør, om kortet kunne læses, før det blev afleveret. Var scorekortet ikke kor-

rekt udfyldt, ville spilleren blive diskvalificeret. Annette sendte nogle korrekt udfyldte scorekort 

rundt til orientering. 

Rosa orienterede om, at vi havde fået ny leverandør af pinkfarvede poloer til samme pris, kr. 100, 

som vi tidligere har givet. Der blev forespurgt, om poloerne kunne leveres uden ærmer, hvilket vil 

blive undersøgt. Rosa modtager gerne bestilling på poloer. 

Tak til jer alle, fordi I kom og spillede Sommerturnering. Det var en hyggelig dag. 
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