
Årsberetning – Ladies Section – 22. september 2020. 

En mærkelig og ærgerlig/sørgelig sæson er slut.  

Vi kom først i gang 9. juni gr. Coronavirussens globale invasion, hvorfor vi har måttet aflyse 

hovedparten af vores traditionelle arrangementer: Solheim Cup imod Varde, Champagnematch, 

Venskabsmatch mod Henne og match imod Mens Section. 

3 normalt trofaste medlemmer, har manglet:  

• Sinne Rasmussen er i golfsæsonen blevet opereret og efterbehandlet for brystkræft. Vi 

glæder os til at se hende i sæson 2021. 

• Merete Sønderskov (Musse) har måttet kæmpe for at støtte og få så mange ekstra 

oplevelser/minder sammen med sin mand (Kristian), der blev angrebet af uhelbredelig 

lungehindekræft. Kristian døde sidst i august. Vi håber at Musse, trods alt, kommer videre, 

og håber på at se hende igen i 2021. 

• Anna Jørgensen deltog sidste gang i Ladies Section 9. juni 2020. Herefter konstateredes en 

tumor i hjernen. Denne kunne desværre ikke fjernes, og hun valgte (måske gr. sin 

uddannelse og viden på området) derfor at afstå fra behandling. Anna døde først i 

september, og vi vil huske hende som en ”fighter” - tænk at stille op i klubmesterskab i 

damerækken i 2019 med et handicap på 44,0, hvor der spilles slagspil (scratch). 18 huller 1. 

dag og 36 huller 2. dag. 

Bestyrelsen er enedes om ikke at give blomster o.l. – herved skal vi ikke ud i at sætte grænser. 

Der har heldigvis også været mange gode oplevelser med dejlige runder golf krydret med sjove og 

bemærkelsesværdige episoder.  

Pt. er vi 40 registrerede medlemmer i L.S. mod 43 i 2019. 

Aktivitetsplanen har selvfølgelig ændret sig meget gr. Coronavirus:  

• 14 muligheder for Sommerens Bedste Scorekort i år mod 20 i 2019. – Alligevel har 22 

 deltaget. 

Venskabsklubber er fremover kun Henne og Varde.  

Vi havde besøg af Dejbjerg 4. aug. – der mødte kun 6 op fra Dejbjerg og ved forespørgsel om 

hvorfor, der kom så få, fik vi svaret: det er for dyrt og for sent. – Vi kan ikke ændre på hverken pris 

eller tidspunkt. – dette meddeltes til Dejbjerg, hvorefter de gav os besked om, at samarbejdet 

måtte slutte. 

Turen til Henne blev aflyst gr. Corona. 

Den årlige udflugt gik i år til Brande: 15 af vores medlemmer deltog (mod 15 i 2019). En fin bane – 

dejligt vejr – godt humør.  



A-rækken: 

1. Karen Teglgaard – 34 point 

2. Irene Lyng Olesen – 31 point 

B- rækken: 

1. Birgit Kristensen – 32 point 

2. Lilli Rasmussen – 30 point 

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

talstærkt op for at få de manglende huller på kortet. I år deltog 22 mod 33 i 2019; men der har jo 

også været 9 gange færre til at få de 18 huller. 

Det skal lige pointeres, at man ikke (ifølge golfreglerne) må spille hverken hulspil eller andre 

former for spil 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!!!!! 

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. 


