
Toreby, d.26.9.2016 

 

 

Kære allesammen. 

En hel sæson skal nu afsluttes. 

Vi har i år fået flere nye medlemmer.  Vi er nu 78 i dameklubben. Det er L-F’s største. 

Det er altid dejligt, når andre ønsker at være med i vores fællesskab. Det betyder også, at vi igen 

skal blokere tider til spil om eftermiddagen. 

Gennem hele sæsonen har vi haft dejligt golfvejr. 

Kun en match har vi måttet aflyse, og det var for os i bestyrelsen dejligt, idet vi havde årets 

modeopvisning om aftenen. 

Vi startede op med en flot besøgt åbningsmatch, og så er det ellers gået derudaf.  

De ugentlige matcher har fungeret godt med mange deltagere. 

Vi har haft nogle ”frokostmatcher”. Det har været hyggeligt, men det kommer vi til at ændre i 

næste sæson. Vi har fået en del ”arbejds-ramte” medlemmer, som af samme grund ikke har 

kunnet deltage. Det skal selvfølgelig være muligt at komme til det fælles samvær. 

I år har fået nogle præmiesponsorer til et par af matcherne. 

Tom Hemmingsen fra Dan-center sponserede vin og bolde. 

Helle Mikkelsen fra Shoe-and-Style sponserede gavekort og tørklæder. 

Til begge vil vi gerne sige tak for de flotte præmier. 

Til vores gennemgående turnering har vi fået Vickie fra ”Hobnob-Copenhagen”, som sponsor.  

Vickie er med her i aften, hvor hun vil overrække præmierne til de dygtige vindere. Giv hende en 

stor hånd for dette.  

Mange har sikkert allerede været i gang med at beundre hendes skønne varer, som man nok 

kunne tænke sig at eje. Køb eller bestil, hvis man har lyst til det. 

 

Vi havde i år planlagt 3 slagspilsdage, men den i april blev aflyst pga dårligt vejr. De sidste 2 skal vi 

også have uddelt præmier for. Her er der spillet i 2 rækker. Helt fantastisk er det, at det har givet 

12 forskellige præmietagere, ingen gengangere. 

Der har været 2 venskabsmatcher, begge på udebane. 

Efter de 2 dejlige matcher på henholdsvis Falsters og Maribo Sø’s baner med efterfølgende 

spisning og hygge, måtte vi i begge tilfælde tage hjem uden pokaler.  

Vi gjorde vores bedste, men overmagten var for stor.  

Vi deltog, som vi plejer, med mange spillere, og vi satser på at vinde pokalerne tilbage næste år. 

 

Årsberetning i dameklubben. 



I år har vi igen deltaget i ”Slå-et-slag”, til fordel for Kræftens bekæmpelse. 

Denne match arrangeres af alle ”klubber i klubben”. Over 100 spillere deltog, og vi har samlet 

næsten 60.000kr sammen hertil. Flot gået. 

”Sos- børnebyerne” – matchen. Også med omkring 100 spillere genererede igen i år et stort beløb 

til den gode sag. Omkring 20.000kr igen i år. 

Sos’ lokale afdeling havde lavet et flot arrangement med mange præmier. 

Opbakningen til disse 2 turneringer viser noget om det store sociale sammenhold og opbakning, 

der er i hele klubben. 

Endelig stod vi i år som arrangør af Kønnenes Kamp mellem Herre- og Dameklubben. 

Desværre fik pokalen den blå sløjfe på. Herrerne arrangerer matchen næste år, og så må det være 

vores tur til at vinde.  

Vi havde en hyggelig match sammen og sluttede af med mad fra Festkonsulenten, som også i aften 

har leveret maden. 

Som man siger til OL: Det gælder ikke kun om at vinde, men også at deltage efter bedste evne. 

Her i aften har vi også en del birdie-præmier, der skal uddeles. Rigtig mange har klaret dette, så 

vores ”træ” er blevet meget spraglet. 

I dag har vi kun spillet 9 huller, men kun de 4 bliver tællende. Hertil er der også præmier. 

Sidst men ikke mindst har vi vores gennemgående turnering, hvor vi skal have kåret vinderne. Der 

har været mange flotte scores gennem hele sommeren, og nogle har indimellem ”ømmet” sig lidt 

over mistede slag efter kraftig nedskrivning. 

Vickie vil senere overrække sine præmier til de dygtige vindere. Som jeg tidligere har fortalt jer, er 

indholdet af præmierne en overraskelse – også for mig. 

Den allervigtigste præmie skal også overrækkes – nemlig Lise Jørn Hansens flotte statuette, som 

det kommende år skal have et nyt hjem. Den gives jo til den spiller, der i den gennemgående 

turnering (de 10 bedste runder) har lavet flest point uanset spillerække. 

Bestyrelsen takker også for de mange hjælpende hænder, vi har haft til kagebagning, opvask for 

mændene, indtastning af scores og de ekstra hjælpere ved de store arrangementer, der har været 

i denne sæson. 

Her i aften er vi 3, der takker af fra bestyrelsesarbejdet.                                                                           

Tak til dem for deres store arbejdsindsats, men også en ligeså stor tak til Birthe og Lotte for deres 

indsats i løbet af året. 

Vi har valg af nye senere i aften. 

Det har været en fornøjelse, men også et stort arbejde at være formand for jer her i år. 

Tak til alle herfra.  

 

Mona Skatholm 

 


