
 

Damedagens Afslutningsturnering 

Torsdag den 30. september trodsede Damedagens spillere regnen og den stride blæst og spillede den 

sidste månedsturnering i denne sæson. Spilleformen var individuel Stableford i 3 rækker samt hold-

spil med rød bold. Hver spiller på holdet spillede et hul på skift med den røde bold i samme række-

følge hele runden. Mistede man den røde bold, var man ude af præmierækken for rød bold. Der var 

38 seje deltagere. 

 

Det dårlige vejr gav nok ekstra appetit, og der var noget at glæde sig til. Igen i år havde Frank frem-

bragt lækker kalvefilet med smørbagte krydderkartofler, melonsalat, store lækre grøntsagsfade, 

dressinger og hjemmebagt rosmarinbrød. Tak Frank, den menu sad lige i skabet. Damedagen kunne 

byde på vin/øl/vand til middagen.  

 

Formanden takkede Ib Skovgaard Sørensen, som igen i år gennem hele sæsonen har sørget for ind-

tastning af resultaterne på GolfBox i månedsmatcherne. Bestyrelsen værdsætter Ibs arbejde meget 

højt. Ib modtog en flaske vin og gav os samtidig et par gode råd om at huske at markere sin bold 

ved identifikation af denne på fairway, men bestemt også i roughen. 

 

 Herefter var der præmieuddeling. 

 

  
 

Dagens turnering i holdspil med rød bold blev vundet af Helle Juul Melholt, Pernille Fossing og 

Inge Lüders med 21 point, bedst på de sidste 6.  

 

Dagens individuelle Stableford turnering blev vundet af 



  
A-rækken: B-rækken: 

Helle Juul Melholt      25 point Inger Margrethe Stubbergaard 23 point 

Rosa Hornung             24 point Anne Weinreich                        18 point 

Ulla Dalgaard Hansen 22 point Susanne Falkenberg                  18 point 

 

  
C-rækken: 

Pernille Fossing 19 point, Eva Reinholdt 18 point og Elisabeth Håkansson 17 point. 



Hulspilsturneringen, som vi i år for første gang har haft i Damedag, har været styret af Jette Got-

fredsen. Hulspilsturneringen sluttede således:   

  

  
1. præmie til Dorrit Østergaard. Jette Gotfredsen modtog en flaske vin for sit 

2. præmien til Rosa Hornung og store arbejde. Tak til Jette. 

3. præmierne til Helle Melholt og Jette Gotfredsen. 

 

Præmierne i hulspilsturneringen var gavekort til ProShoppen på henholdsvis kr. 325, kr. 275 og 2 x 

kr. 200. Alle de af deltagerne i hulspilsturneringen indbetalte beløb, gik til præmier til de vindende 

spillere. 

 

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

Drømmerunden gik til præmier til de tre bedste i hver af de fire grupper. Præmierne var gavekort til 

ProShoppen på henholdsvis kr. 250, kr. 200 og kr. 165. Ved lighed med antal brugte slag, er det 

spilleren med det højeste handicap ved sæsonstart, der er vinderen. 

 



  
A-rækken: B-rækken:  

Ulla Dalgaard Hansen 68 slag Merete Palm          79 slag 

Jette Gotfredsen           73 slag Yvonne Hornsleth 80 slag 

Rosa Hornung              74 slag Annette Brywa      82 slag 

 

  
C-rækken: D-rækken: 



Anne Weinreich       78 slag Gerda Hansen    84 slag  

Susanne Falkenberg 78 slag Dorthe Nielsen   87 slag 

Hanne Kolind           83 slag Stella Sørensen   87 slag 

 

Den løbende turnering blev herefter annonceret. Ved pointlighed er det højeste enkeltdagsscore i 

sæsonen, herefter er det laveste handicap ved sæsonstart, der er afgørende. Turneringen blev vundet 

af: 

 

  
A-rækken: B-rækken: 

Ulla Dalgaard Hansen 98 point Dorrit Østergaard 93 point 

Susanne Friis                88 point Annette Brywa     90 point  

Merethe Skyum            78 point Merete Palm         90 point 



  
C-rækken: D-rækken: 

Anne Weinreich       93 point Dorthe Nielsen  99 point 

Inger Sørensen         87 point Gerda Hansen   74 point 

Susanne Falkenberg 81 point Stella Sørensen  69 point 

 

Der blev uddelt i alt 28 birdiebolde. Vinderne kan ses på Damedagens hjemmeside. Der blev uddelt 

1 Eaglebold, og det var til Merete Palm. Flot Rete. 

   

 



 

Tillykke til alle præmiemodtagerne.  

 

Herefter blev der trukket 7 klappepræmier med de dejligste golfhåndklæder, alle sponseret af Jette 

Gotfredsen. Mange tak Jette. 

 

Formanden takkede Elisabeth Håkansson, som gennem hele sæsonen har stået for forhåndsbooking 

af tider i GolfBox. At tilmelde sig forhåndsbooking er en god anledning for nye spillere til at lære 

andre medlemmer at kende. Stor tak til Lisbeth, der modtog en flaske vin. 

 

    
 

Formanden sluttede med en stor tak til alle spillerne for en god sæson. Igen i år var vi kommet se-

nere i gang på grund af Covid-19. Tak for god opbakning til arrangementerne og et stort PÅ 

GENSYN til alle i den næste sæson.  

 

Formanden mindede om Damedagens generalforsamling den 7 oktober kl. 19.  

 

Husk i Damedag er du altid velkommen, uanset alder og handicap. Som vor slagsang siger: ”Vi er 

klubbens seje kvinder, torsdag er vor Damedag. Vi særligt nyder det, når vi vinder, og vi elsker jo 

festligt lag”. Så tilmeld dig Damedag og oplev sammenhold og kammeratskab. 

3.10.21 

Rosa 

 
   

       

     


