
Åben Damedag 9.juni 2022 
 
Efter to års aflysning kunne Damedagen i år igen byde på en Åben Damedag. 76 spillere havde 
tilmeldt sig, hvoraf de 30 kom fra andre klubber. Således deltog spillere fra følgende golfklubber: 
Værebro, CGC, Mølleåen, Hjortespring, Asserbo, Linnebjerg og Odsherred. 
Dagen begyndte med registrering kl. 7.30 efterfulgt af dejlig morgenmad i restaurationen. 
  

                    
 
Der varmes op til dagens spil. 

                     
 
Kl. 9.30 bød formanden for damedagen Mie velkommen til deltagerne og orienterede om dagens 
spil. 
 

                    
 
 
Damedagen havde fået hjælp fra fem herrer. De satte lyserøde roser op ved alle teestederne, stod 
for indspilskonkurrencen og sørgede for forsyninger af vand, frugt og sødt til spillerne på banen. 



Der blev spillet i tre rækker. Ud over den normale stableford turnering, var der indlagt forskellige 
konkurrencer: 

- længste drive på hul 2 og 6   
- tættest på flaget på hul 5 og 18 
- indspilskonkurrence på hul 14 
 
Introduktion til indspilskonkurrence.                     Hver spiller fik 3 bolde at forsøge sig med. 

                
 
Vejret var med os. Kun lidt vind og meget få dråber, som ikke gjorde os våde. Ind imellem 
tittede solen frem. Så alle havde en god dag på banen og samlede masser af appetit, til den 
ventende frokost. 

 

          
 
Frokosten bestod af glaseret skinke, tærter, to slags salat og det gode madbrød. 
 

             

 
 
Der var rigtig mange flotte præmier, 
sponsoreret af lokale virksomheder. Ud 
over præmier til de 8 bedst placeret i 
hver række, var der lige så mange 
klappepræmier.  
Ligesom vand, frugt og chokolader også 
var sponsoreret. 

 

 



1. præmier            2. præmier 

   
Helle Eklund, Kirsten Olsen, Inger Sørensen.   Kirsten Lyngdal-Sørensen, Susanne Falkenberg, 
                     Gerda Hansen 
 
 
 

3. præmier          4. præmier 

      
  Camilla Kirketerp, Elsebeth Brandsholm,              Jytte Duval, Merete Palm, Hanne Jensen 
  Kirsten Schaefer Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. præmier                  6. præmier 

          
Susanne Frandsen, Sussi Starbeck, Dorthe Nielsen    Jytte Gredsted, Tove Ulstrup, Mariann Beck  
                         Duedahl 
 

7. præmie               8. præmie 

    
Alice Gottschalck, Britta Rasmussen, Susie Uldall    Merete Skyum, Pernille Fossing, Karin Wienberg 
Klausen 


