
Årsberetning – Ladies Section – 24. september 2019. 

I år har vi været 43 registrerede medlemmer i L.S. mod 39 i 2018. 

Aktivitetsplanen har ikke ændret sig specielt meget:  

• 7 spisninger i år mod 10 i 2018. 

• 6 ”anderledes” spilleformer i år mod 6 i 2018. 

• 20 muligheder for Sommerens Bedste Scorekort i år mod 20 i 2018. 

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

single på begge baner. 

I år lagde vi de to matcher tæt på hinanden i foråret fordi fokus let mistes, hvis de to matcher 

ligger for langt fra hinanden (forår og efterår).  

7. maj i Varde: Vi stillede med 18 spillere (mod 11 spillere i 2018), Varde stillede med 20 spillere 

(mod 11 spillere i 2018). 3 singler (heraf 1 intern, Varde) og 8 foursomes. Skærbæk Mølle tabte 

med 15,5 point imod 12,5. 

25. juni i Skærbæk Mølle: Varde stillede med 12 spillere (mod 13 i 2018), vi stillede med 22 spillere 

(mod 21 i 2018). 7 singler og 5 foursomes – desværre vandt Varde denne dyst med 13 point imod 

8. Samlede årsresultat: Varde 28,5 point, Skærbæk Mølle 20,5 point. 

Altså – vi mangler stadig at slå Varde i årsmatchen. 

Champagnematchen forløb uden problemer. 47 spillere mod 56 i 2018 deltog. (9 spillere udefra – 

(heraf 7 ikke med i A11) - mod 12 i 2018), 9 spillere mod 11 (ikke medlem af L.S) fra Skærbæk 

Mølle, 27 medlemmer af L.S. mod 23 i 2017. 

Venskabsklubber er stadig Henne og Dejbjerg.  

Vi fik besøg af Henne Golfklub i april. – De stillede med 16 spillere (mod 17 i 2017) – vi stillede med 

29 spillere (mod 27 i 2017). Præmierne blev delt lige - 5 til begge klubber. Nærmest flaget på hul 

10 og 18 tog Skærbæk Mølle med 1,11 m og 18 cm. 5 bedste score: Henne: 181 point, Skærbæk 

Mølle: 185 point. Vinderklub: Skærbæk Mølle. 

Vi besøgte Dejbjerg i august. – Vi stillede med 17 spillere mod 18 i 2017 – de stillede med 34 

spillere mod 22 i 2017 – (2017 fordi vi sidst besøgte dem i 2017). De løb med 9 præmier – vi fik 1. 

Nærmest flaget på hul 3 tog vi, nærmest flaget på hul 18 tog de. De fik 179 point imod vores 159 

point (5 bedste). Derfor står pokalen igen i Dejbjerg. 

Match imod herrerne: 4. juni med 12 herrer imod 25 damer (spil tirsdag) endte med 313 point til 

herrerne imod 354 point til damerne (10 bedste) – vi fik L.S. på pokalen. 

Den årlige udflugt gik i år til Breinholtgård: 15 af vores medlemmer deltog (mod 14 i 2018). En fin 

bane – dejligt vejr – godt humør. Kun en række. Nr. 1: Rita Jensen – 36 p., nr. 2: Ida Nielsen – 36 p., 

nr. 3: Lisbeth Jakobsen – 33 p. Nærmest flaget på hul 9 (Sletten): Lilli Rasmussen. 



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

talstærkt op for at få de manglende huller på kortet. I år deltog 33 mod 26 i 2018. 

Her skal det lige pointeres, at man ikke (ifølge golfreglerne) må spille hulspil inden slagspil 

(stableford er en form for slagspil) samme dag på samme bane! – det står klart og tydeligt i regel 

5.2b, og ifølge vores regler og formål stræber vi efter at overholde golfspillets regler (både når vi 

drager fordel af dem, og når vi ikke drager fordel af dem).  

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”. 

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 greens (også andre end dine egne) og husk at lægge turfs på 

plads overalt på banen (også i rough). 

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. 


