
Årsberetning – Ladies Section – 25. september 2018. 

I år har vi været 39 registrerede medlemmer i L.S (samme antal som i 2017). 

Aktivitetsplanen har ændret sig en del:  

• 10 spisninger i år mod 7 i 2017. 

• 6 ”anderledes” spilleformer i år mod 7 i 2017. 

• 20 muligheder + 1 v/match mod mændene (onsdag) for Sommerens Bedste Scorekort i år 

mod 17 i 2017. 

Solheim Cup imod Varde (Foursome/ hulspil og Single/ hulspil). Igen i år med både foursome og 

single på begge baner.  

Forår i Skærbæk Mølle: Vi stillede med 21 spillere, Varde stillede med 13 spillere. 7 singler (heraf 2 

interne) og 5 foursomes (heraf 1 intern). Skærbæk Mølle vandt med 14 point imod 8. 

Efterår i Varde: Varde stillede med 15 spillere, vi stillede med 11 spillere. 3 singler og 4 foursomes 

– desværre vandt Varde denne dyst med 13 point imod 8. Samlede årsresultat: Varde 21 point, 

Skærbæk Mølle 19 point. 

Champagnematchen forløb uden problemer. 56 spillere mod 47 i 2017 deltog (12 spillere udefra 

mod 3 i 2017), 15 (ikke medlem af L.S) fra Skærbæk Mølle – som i 2017, 30 medlemmer af L.S. 

mod 29 i 2017. 

At vi kunne bruge hul 19, kan vi takke Knud Frandsen for. Han lappede det store hul i midten og 

sørgede for flag og grus. 

Venskabsklubber er stadig Henne og Dejbjerg.  

Vi besøgte Henne Golfklub i maj. – De stillede med 20 spillere – vi stillede med 20 spillere mod 20 i 

2016. De løb med hovedparten af præmierne – vi fik kun et par stykker og de fik en stor sejr; men 

vi kan ikke finde tallene – vi glemte at notere resultaterne – beklager. 

Dejbjerg besøgte os i august. – Vi stillede med 30 spillere mod 24 i 2016 – de stillede med 17 

spillere mod 22 i 2016 – (2016 fordi de sidst besøgte os i 2016). De løb med 3 præmier – vi fik 16. 

De fik 163 point imod vores 193 point. Derfor står pokalen igen i Skærbæk Mølle. Selv om de 

havde glemt at tage den med. 

Match imod herrerne: 30. maj med 23 herrer imod 13 damer (spil onsdag) endte (desværre for os) 

med 326 point til herrerne imod 305 point til damerne (10 bedste). 

Den årlige udflugt gik i år til Kaj Lykke: 14 af vores medlemmer deltog mod 14 i 2017. En fin bane – 

på visse huller lidt boldkrævende (vand) – dejligt vejr – godt humør. Nr. 1 i A: Mette Møller 

Kristensen – 35 p., nr. 2 i A: Eva Holt Johannessen – 32 p., Nr. 1 i B: Inge Lise Raunkjær – 36 p., nr. 

2 i B: Dorthe Hedegaard – 36 p.. Nærmest flaget på hul 7: Mette Møller Kristensen. 



Mod slutningen af ”Sommerens Bedste Scorekort” mødte de deltagende (som sædvanligt) 

talstærkt op. I år deltog 26 mod 27 i 2017. Der var (som sidste år og forrige år) kun 5, der ikke 

gennemførte – imponerende! 

Bestyrelsen har som tidligere år været sammensat af 6 personer (5 med en valgperiode på 2 år 

samt 1 suppleant med en valgperiode på 1 år). – Og to personer fra bestyrelsen står på skift for 

sammensætningen af hold og matchafvikling. I starten af kalenderåret holder vi et 

planlægningsmøde hos en af medlemmerne (hyggeligt) – derefter kun korte møder (før specielle 

aktiviteter) i klubhuset efter match – altså ingen særligt belastende ”tjans”. 

”Nytiltaget” med at spillere skal tilmelde sig på GolfBox senest kl. 12.00 på spilledagen samt 

oprettelse af startliste (meddelt på mail) synes at være faldet i ”god jord”. 

Alle handicap reguleres hver gang (både op og ned) – dog ikke når vi kun spiller 9 huller. – Vi 

respekterer golfspillets regler og modarbejder ”fifleri”. 

Der vil igen næste år være mulighed for at prøve en enkelt deltagelse i L.S. for kun 20 kr. uden 

binding. 

Husk at rette nedslagsmærker op på gren og husk at lægge turfs på plads overalt på banen. 

Det skal understreges at man SKAL lukke igennem – går bolden bagved hurtigere – skal den lukkes 

igennem – også selv om der ikke er et hul frit foran!!!!! 

På hul 1 skal man huske at boldrenden er gældende, hvorfor man skal ”flekse”. 

Vi skal endvidere stadig indskærpe, at der vises hensyn til spillende bolde, når vi går ud til start på 

div. huller – kommer der en bold på hullet bagved – skal vi vente med at slå ud. Indhenter en 

igangværende bold os, skal den lukkes igennem. – Husk at vi ingen rettigheder har, når vi ikke 

starter på hul 1. 

Hermed vil jeg afslutte årsberetningen og håber på en fortsat god afslutning. 


