
Nyheder	vist	under	Seneste	Nyt	i	2018	
	
27.11	 Julefrokosten blev holdt i Restaurant Winnie i 

golfklubben. Vi var 32 tilmeldte - ikke så mange som vi 
plejer - både maden og stemningen var god. Vi havde 
den selvvanlige pakkeleg og der var underholdning med 
pikante historier og dange. 

  
I ønskes alle en Rigtig Glædelig jule og et godt nytår. 

  
 

27.09	 Nu er der lagt både referat fra generalforsamlingen  og 
regnskabet for for året 2017/2018 op her på 
hjemmesiden. Der er link til referatet HER og regnskabet 
kan ses  HER 

  
Alle dokumenter er der også link til i ARKIV under 
emnet Generalforsamling 
  
Årets dronninger blev kåret: 
  
Bedste spiller i A Rækken: Kirsten Højgård 
Bedste spiller i B Rækken: Kisser Adelfeldt 
Birdiedronning Inge Holst 
  
Et stort tillykke til de dygtige golfspillere 
  
Det var så seneste nyt i denne sæson. Næste 
begivenhed er vores julefrokost, der afholdes d. 27. 
November kl 13. Der udsendes invitation. 
 

26.09	 Der blev spillet 9 huller of afholdt generalforsamling i går. 
Alle dokumenter vedr generalforsamlingen kan ses i 
ARKIV under GENERALFORSAMLINGER. 
Janne har igen taget gode billeder – de ligger i Galleriet 
og i serien under Seneste Nyt. 
 
Årets dronninger er: 



Bedste spiller i A Rækken: Kirsten Højgård 
Bedste spiller i B Rækken: Kisser Adelfeldt 
Birdiedronning Inge Holst 
 
Et stort tillykke til de dygtige golfspillere 
 
Det var så seneste nyt i denne sæson. Næste 
begivenhed er vores julefrokost, der afholdes d. 27. 
November kl 13. Der udsendes invitation. 

18.09	 What a wonderfull Day! 
 
Vi var 42 tilmeldte - og en masse damer kom- og nogen 
kom ikke??-  
 
Men os der var der havde den mest fantastiske oplevelse 
på vores skønne bane i fuld sol og 23 gr ( men Golfen var 
ynk!) vi havde hidden hole på hul 7 og 13! 
 
Vi havde besøg af Hobnobs og Dorte m lækre 
hudplejeprodukter - og de var dagens sponsorer!  
 
Skønne præmier! 
 
Tak til vore sponsorer 
 
Række A.  

1. Inge Holst. 36 p   
2.Janne Aarre. 35 p   
3. Connie Birk. 35 p   

Række B  
1. Dorte Jensen. 28 p 
2.  Kirsten Adelfeldt. 28 p   
3. Mariann Fanum. 27p 

 
- 2 og 3 præmierne blev til klappepræmier.   

Herlig dag. Og på gensyn næste tirsdag til frokost og 
generalforsamling 
 
— følte sig i hyggestemning. 
 



11.09	 Ja - det måtte jo komme!! 
 
Da ledelsen ikke havde fået de højere magter til at makke 
ret,l avede vi turneringen om til 9 huller! 
Vi var 30 tilmeldte og 23 der spillede i regnvejr! Seje 
damer!! 
 
Vinderne: 
A Rækken: 
1. Lise Munkhaus Petersen 20 p 
2. Inge Holst 18 p 
3. Annette Nørby 17 p 

 
B Rækken: 
 
1. Dorte Vibeke Jensen. 17 p 
2. Karin Boas. 16p 
3. Berit Høilund. 16 p 
 
Lise M lavede birdie på hul 4 
 
Da alle fik lov til gå hjem efter spil, uddeler vi præmierne 
næste tirsdag! 
 
Tillykke til alle 23 spillere! 
 
Så vi ses der til "Hidden Hole" 
Kkk hanne 
 

04.09	 På tur til Nivå 
 
Så har vi haft en helt vidunderlig golfdag på Nivå's 
smukke og udfordrende bane!  
 
Solskin , ingen vind og gunstart- 3 gode stykker mad og 
øl eller vin = 295 kr.!!! 
 
21 damer deltog i festlighederne og resultaterne var op 
og ned!! 
 



Dem med op kommer her: 
1 Gurli m 30 
2 lise M m.30 
3 Susanne m 29 
4 Lotte m 28 
 
Birdie til Kirsten Højgaard og Lotte Kofoed 
 
Tak for endnu en dejlig golfdag 
����♀����� 
 
Janne har taget en masse dejlige billeder - de ses her - 
samt selvfølgelig i vores Foto Galleri. 
 
Kkk��Hanne 
 
 

28.08	 Hurra hurra  
 
Dameklubbens 47 års fødselsdag!! 
 
Vi var 49 tilmeldte og 47 der spillede.  
Kold og fugtig morgenstund , men vi undgik regnen! 
 
Efter kaffe og kage i restauranten , delte Kate og Kirsten 
dagens præmier ud 
 
 
 
Række A: 
1. Conni Birk 
2. Lotte Eriksen 
3. Nina Lund 
4.Birgit Hoffmeyer 
 
Række B: 
1. Kisser 
2. Lone Carlsen 
3. Dorte Jensen 
4. Connie Hjetting 



 
Birdies: Nina Lund 
Grethe Nyfløt 
 
9 huls spillerne fik uddelt præmier for juli og auguist 
måned: 
 
Juli: 
1. Kisser 
2. Inger G 
3. Grethe N 
 
August: 
1. Gurli 
2. Kirsten M 
3. Lone Carlsen 
 
 
Herlig dag - og stort til lykke med de 47 til Dameklubben 
 
d. 4/9 
 

22.08	 Husk der er uddeling af præmier til 9 huls spillerne sidste 
spilledag i hver måned. Næste tirsdag 28. august 
uddeles præmier til BÅDE juli og august vinderne. 
 
 

21.08	 Kate har udsendt følgende information: 
 
Information til dameklubben 
Som det fremgår af nyhedsbrev fra GGK’s bestyrelse, 
har vi fået muligheden for at gå tilbage til det gamle 
system med blokerede tider. 
Dameklubbens bestyrelse har besluttet at vi resten  af 
sæsonen i  2018 melder os på golfboks, som vi har gjort 
hele tiden. 
 
 og dagens resultater: 
Halløj 
 



Endnu en herlig golfdag- skønt vejr, lidt koldt fra 
morgenstunden , men en varm og solrig dag på Ferle  
 
Vi var 44 tilmeldte og 41 der spillede , de 12 på 9 huller! 
 
Der var mange fine scores- og det er en tællende 
turnering - men jeg glemte at tage scorekortene med 
hjem, så i bliver først reguleret på torsdag ! 
A rækken:  
 
1 Lilian Ladefoged 36p 
2 Inge Holst. 33 p 
3 Kirsten Højgaard. 31 p 
 
B rækken: 
1 Kisser 33 p 
2 Dorte Jensen. 31 p 
3 Berit Højlund. 29 p 
 
inge Holst lavede birdie på hul 3 og hul 14 
 
Til lykke til vinderne 
 
Husk at melde jer til fødselsdagen (28/8), og til Nivå turen 

15.08	 Lis Mølvang minder os om følgende: 
 
HUSK Onsdagpigerne får besøg af vores sponsor fra 
Frisør Experten som kommer og fortæller om salonen, 
om dem selv og deres produkter ovs.  
 
Alle er velkommen selv om de ikke spiller med i 
Onsdagspiogerne  
 
vi starter ca. Kl. 19 - 19.30 KH Lis Mølvang 

14.08	  
Endnu en herlig golfdag- og historiens mindste "Åben 
Damedag" 
 
Vejret var skønt - meget bedre end vejrudsigten ! 
Vi var 21 der spillede  (og derfor kun 1 række) 



 
1 Berit Høilund 37 p 
2 Inge Holst. 34 p 
3 Dorte Vibeke Jensen. 32 
 
Birdie til Berit på hul 17 
- og til Lise Munkhaus Petersen på hul 3  
 
Til lykke til de dygtige damer 
 
Som Hanne skriver var det en lille forsamling og da alle 9 
huller damerne var gået hjem var vi få til 
præmieoverrækkelser.  
Winnie var så sød at tage et gruppebillede, så alle 
tilstedeværende kunne komme med.  
Tak til alle for en hyggelig dag - se billedet i Galleriet og 
som en del af de løbende foto på denne side. 
 
 

09.08	 Kære alle, 
 
Tirsdag 4. september er der tur til Nivå Golfklub.  
Invitationen er nu sendt ud, se FB eller hjemmesiden. 
 
Hvis du IKKE vil/skal med til Nivå d. 4. september kan du 
booke en tid i GolfBox - der er IKKE reserveret tid til 
Dameklubben, så det er en helt normal tidsbestilling. 
 
Invitationen kan også ses fra kalenderen i højre side 
under 04. sep. 

07.08	 Nyt vedr Åben Damedag i Gilleleje Golfklub 
 
Bestyrelsen har aflyst Åben Damedag d. 14. august, der 
var kun 35 tilmeldte. 
 
Peter Rønne sender de betalte beløb tilbage til alle 
tilmeldte. 
 
Tirsdag d. 14. august spilles normal tirsdagsmatch - vi 
spiller alm Stableford med Hidden Hole. 



 
 

07.08	 Vejret til tirsdagens match var godt, lidt vind og nul sol ( 
før 9. Hul). Og det passede jo fint, da vi kun spillede 9 
huller  
 
Vindere i A Rækken: 
Inge Holst 20 p 
Birgitte Philpots 20 p 
Connie Birk 20 p 
 
B Rækken 
Annelise Herseth 20 p 
Berit Høilund 19 p 
Ova Kristensen 19 p 
 
Tillykke til de dygtige damer, der kan se frem til et nyt 
hcp  
 

01.08	 Invitationen til fødselsdagsmatchen er nu sendt ud, se 
FB, hjemmesiden eller opslag i mellemgangen 

31.07	  
Vinderne af Juli's 9 huls match blev: 
 
1. Kirsten Adelfeldt (Kisser) med 19 p 
2. Inger Guldberg med 18 p 
3. Grethe B Nyfløt med 18 p 
Præmierne overrækkes, når vinderne er tilstede ved en 
præmieoverrækkelse 
For Bedstemor med slag i - blev der overrakt en speciel 
præmie - vinderen er Kate Henriques med 20 p - 
præmien blev overrakt i går. 
Tillykke til de dygtige damer 
 
 

31.07	 Behøver nok ikke at kommentere temperaturen!! 
 
Vi var 41 damer der kæmpede om fine præmier 



 
Frisørexperten sponserede B. Rækken 
 
1. Lis Mølvang  
2. Mariann Fanum   
3. Elsebet Lassen   
 
Una og Torben sponserede 1. Præmien i A rækken- og 
Dameklubben stod for 2 og 3  . Præmierne 
 
1. Kirsten Højgaard   
2. Inge Holst   
3. Gurli Castenskiold   
 
Og Inge Holst lavede 1 birdie på hul 3   
 
Nu kæmper vi for at få Åben Damedag op at stå  Pt er vi 
kun 19 tilmeldte. Så meld jer til ��♀� �� � �  

24.07	 Vi havde besøg af Hørsholm's  Tirsdags og Senior damer 
på årets varmeste dag! 
 
En herlig golfrunde i godt selskab og med masser af 
flotte scores , efterfulgt af flot tapastallerken, masser af 
god stemning og livlig sludren hen over bordene 
 
På 1 pladsen kom: 
Else Becker- Susan Schnack - Annelise Herseth og Anne 
Aarstrup m 121 p 
 
På 2 pladsen kom: 
Sanna Einersen- Dana Østergård - Lone Andersen og 
Elsebeth Lassen 
 
På 3 pladsen kom: 
Sudan Dam - Vibeke Schrøder- Pia Meyer og Iben Hueg 
 
Der var også flere birdies bl.a Vibeke Gravesen, Birgitte 
Philpots og et par af Hørsholms damer på tableauet  
 
Ses i næste uge til Frisørslag. ✂�✂�✂� 



 
 

17.07	 Endnu en fantastik golfdag - vi følte at vi spillede i 
Thailand!! 
 
Trods varmen var der mange flotte scores og nyt 
handicap til et par stykker! � � 
 
A rækken: 1 Connie Birk 38 p 
 

 2 Nina Lund 37 p 

 3 Annelise PL. 36 p   

B rækken: 1 Mariann F. 36 p 

  2 Anne Aa. 34 p   

 3 Birthe L. 33 p   

Der var et hav af birdies.  Navne følger når jeg 
har bogen 

 God. Lun. Aften 

og fra web masterens hukommelse: 

Birdie – Annelise Plesner, Kirsten Højgaard, Kirsten 
Mathiesen, … - der var en mere opdatering følger 

10.07	 Efter Søndag i Pink 

Blev det Tirsdag i Blue 

Vi har været 39 damer - og vi spillede en Irish Rumble! 

1. pladsen blev indtaget af Inge Mærsk- Lotte Kofoed- 
Kisser og Pia Haarslev med 95 points 

2. pladsen gik til Inge Holst - Lise M.- Connie Hjetting og 
AnnetteNørby med 93 

3. pladsen : Anne Aarestrup - Elsebet Lassen og 



Susanne Vejgaard med 91 point 

Birdie til Annette Nørby og Connie Birk  

Herlig dag , varmt til kogende , hvor bolden havner ved 
man ikke- ja golf er et fantastisk spil! Men bare vent til 
det bliver normale tilstande!  

De bedste hilsner fra en træt formand��� 
08.07	 Og de dygtige vindere: 

  
Vi var 74 deltagere 37 kvinder og 35 mænd 
De fleste i flotte lyserøde beklædninger selv mændene. 
Vi kunne videresende til kræftens bekæmpelse 
Kr. 26.762,- 
Fordelt på følgende måde: 
Greenfe  kr. 14.800,- 
Winnie    kr.      600,- (gav 7 kr, for hver buffet) 
Poloer     kr. 11.362,- 
Vinder i A rækken blev Su Poulsen 41p 
Vinder i B rækken blev Anette Gadegård 41p 
  
Inge Mærsk vandt titlen som den mest lyserøde/pink 
dame 
Bjørn Christiansen vandt som den mest blå mand. 
 

08.07	 Hej allesammen  
 
Så har vi resultatet af indsamlingen til Kampen mod 
brystkræft ! 
Marchfee , salg af pink cup bluser og online donationer: 
26.762 kr!!! 
Vi takker på alle kvinders vegne, 

Og håber i støtter igen næste år!   ��♀� � � � � � 
03.07	 Her er vinderne af "Bedstemor med slag i ": 

A 1 Lise Munkhaus med 43 p - Flot Lise! 



A 2 Helene Dalsgaard  

A3 Lilian ladefoged 

A4 Annelise Plesner  

A 5 Nina Lund  

B 1 inge mærsk. 42 p - Flot Inge! 

B 2 Majbritt Petersen 

B 3 Elsebet Lassen 

B 4 Anne Aarestrup 

B 5 Berit Høilund 

Lise m lavede 3 birdies  og 43 p 

Det er vist nye handicaps til de 2 dygtige vindere - 
tillykke med sejren og et nyt Hcp  

En stor tak til Hanne for de dejlige præmier samt de 
sædvanlige glas af lækker marmelader som 
klappepræmier. 

29.06	 Ja, det var så det! 

Slaget mellem København Gol Klubs damer og 
Dameklubben 

Vi kæmpede så det knagede, men vi tabte desværre! 

Og næste år har vi hjemmebane- og så vinder vi!! 

Men det var en fantastisk dag- høj sol,ganske let vind og 
skønne modstandere!  

Vi starter træningen næste tirsdag 

Kkk formanden 

Resultatet blev 7 / 3 til København - som Hanne skriver 



blev der kæmpet bravt på en tør og hård bane og de 
fleste matches blev først afgjort på 17. hul. 

De bedste resultater var GGK 4/2 (Hanne og Lise) og 
KGK 3/2 

19.06	 Pivstorm - Sommerorkan!! 
Det var slet ikke let at spille golf i det vejr!! 
 
Men gæve, seje golfkvinder - 39 stk-trodsede 
elementernes rasen! 
 
A rækken. 1. Lise Munkhaus 36 p. 
2. Kirsten Højgård 35 p. 
3. Janne Aarre 33 p. 
B rækken. 1. Kisser. 34 p. 
2. Pia Meyer 34 p. 
3. Dorte Jensen 33 p. 
 
Birdie: Annette Nørby Hul 17 
Gurli Castenskiold hul 2 
 
Næste uge er der alm spil - stableford- i Ferle. Meld jer 
som i plejer på GolfBox! 
Og vi der skal til København - god kamp! Spil røv..... ud 
af bukserne! 
Ses.  
Kkk hanne 
 

12.06	 Så oprandt dagen hvor vi øvede os i hulspil. Fourball/ 
bestball - laveste score nulstilles.  
 
Panikken lyste ud af spillernes øjne! Men alt lykkedes og 
vi havde endnu en herlig dag på vores skønne bane. Og 
så var det koldt �� � �!!  
Men trods lidt regn, kom alle hjem i god behold! 
 
Følgende hold vandt:: 
Marian / Pia P. 7/6 



Suzan / Elisabeth 6/5  Lone Z / Lotte E. 2/1  Lilian /Karina 
3/2  Evy /Annelise Th 2/1  Annelise PL / Connie HJ. 6/4  Berit 
/ Birgit Pa. 13/5  Inge H / Kirsten H. 2/0  Birdies : Lilian Hul 
11  Inge H 18  kirsten H. 7 og 11  Birgit pa. 2 
Vi var 52 tilmeldte - 5 afbud( skidt når det er holdspil).  
 
Næste uge stableford 

- og husk at melde jer på GolfBox 
 

� � ��♀� � � � 
 
Kkk hanne 

05.06	 Invitationen til venskabsmatchen med Hørsholm 
Seniordamer er nu sendt u dog sat op i mellemgangen. 
Den finder sted i Gilleleje d. 24. juli 
 

29.05	 Så havde vi endnu en forrygende golfdag. 
 
Vi spillede greensome og her er resultatet: 
 
1 plads: Suzan og Kisser m 39 points 
2 plads: Annelise PL Og Connie m 36 p 
3 plads: Pia H. Og Rønnaug m36 p  
 
Birdie til Kisser og Suzan 
 
Husk ingen spil d 5/6 
 
Four-Ball / Best-Ball d 12/6 
Skriv hvem i spiller sammen med i Kbh, så laver vi hold 
derefter! 
- og husk at melde jer på GolfBox 
 
Kkk Hanne 
 

22.05	 Så er dagens turnering afviklet.  
Skønt vejr! 40 damer på banen! Høje scores! 
 
A række spillede slagspil 
1. Lillian Ladefoged 68 slag 



2. Suzan Harpsøe 69 slag  3  
Hanne Skelgaard 72 slag 
 
B række spillede stableford 
1. Elsebet Lassen 35 p 
2. Mariann Fanum 33 p 
3. Pia Meyer 31 p 
 
Birdie: Pia P. Hul 11 
Gurli castenskjold hul 17 
 

Tak for i dag 
��♀� �� � � 

22.05	  
Invitationen til årets match mod København (26. juni) er 
nu sat op i mellemgangen og kan ses ved at følge linket i 
kalenderen for 26. juni eller HER 
 
Tilmelding er for et par og foregår i GolfBox. Har du ikke 
en partner selv, så ring til Hanne på 50402834 

20.05	 Bestyrelsen har  meddelt at der holdes normal 
tirsdagsmatch 29. Maj på egen bane. Vi spiller 
greensome og der er tilmelding i GolBox, som normalt. 

20.05	  
Regelundervisning af Dameklubbens medlemmer tirsdag 
d. 15. Maj 2018 
 
Karsten Kold, havde som tidligere år, tilbudt at tage en 
tørn med regler for Dameklubbens medlemmer. Det blev 
en god session med både en etisk og en praktisk dialog 
omkring regler.  
 
Karsten understregede at golfspillet er en gentleman 
sport, det indebærer bl.a. at man skal kunne tåle at 
medspillere i bolden påpeger et regelbrud. Kun på den 
måde  kan vi alle blive bedre og mere vidende om de 
gældende regler.   
 
Så ingen sure miner ved påtale om regelbrud fra 
medspillere. 



 
Derefter fulgte en gennemgang af samtlige pæle og 
deres betydning og begrænsninger/ulemper/fordele. Ved 
hjælp af snor, bold og stænger blev den korrekte 
opfattelse af out-of-bounds demonstreret. Meget nyttig 
viden for alle at få præciseret og det virkede som om det 
var en god, praktisk demonstration. 
 
Igen i år havde Karsten sat en række spørgsmål op. Alle 
fik udleveret spørgsmålene og de blev en efter en 
besvaret i forum. Denne del af undervisningen gav 
anledning til en god dialog mellem Karsten og de 52 
damer.  
 
Vi har fået udleveret både spørgsmål og svar og begge 
dokumenter er lagt op i arkivet - her på hjemmesiden. 
Det giver os alle mulighed for i fred og ro at gå 
spørgsmålene igennem, svare på dem og så checke 
med det rigtige svar.   
 
Tusind tak til Karsten for at tage sig tid til at sætte en 
god session sammen, så vi alle kan få mere styr på 
golfspillets regler. Vi ser frem til en ny omgang regler i 
2019. 
 
 
 
 

15.	maj	 En fantastisk dag.   
Solskin og 24grader fra morgenstunden! 
 
52 damer gik 9 huller, spiste bjørnemad og lærte en 
masse om golfreglerne af Karsten Kold  
Som altid var det en god og saglig gennemgang, og 
spørgsmål og svar føg gennem luften. Tak Karsten! 
 
Og scores var flotte!! 
A rækken : 1 Kate Svendsen 21 p 
2 Gurli Castenskiold 21p 
3 Helene Dalsgaard 19p 



 
B rækken : 1 Lotte Kofoed 21 p 
2 Elisabeth Hals 19p 
3 Lone Kold 19 p 
 
Mærkeligt nok ingen birdies!! 
 
Kkk Hanne 
 

14.	maj	 Busturen til Skjoldnæsholm er aflyst på grund af for få 
tilmeldte 

09.	maj	 Opfording til alle medlemmer om at melde sig til 
busturen til Skjoldnæshol – den hænger i en tynd tråd – 
kun 18 har tilmeldt sig. Vi skal mindst være 30 før turen 
bliver gennemført 

08.	maj	 Så blev det da endelig golfvejr!! 
43 damer deltog, og der var mange gode scores!  
Connie og Connie samt Annelise Herseth lavede birdies 
A rækken 1. Kirsten Højgaard 38p 
2. Inge Holst 33p 
3. Gurli Castenskiold 33p 
B rækken 1. Lotte Kofoed. 35 p 
2. Birgit Guldberg. 34p 
3. Dorte Vibeke Jensen 33p 
Husk at skrive jer på til på tirsdag til regler!! 
Og vores bustur hænger i en tynd tråd!! Så meld jer! 
Kkk Hanne 
 

01.	maj	 Meddelelse fra Kate: 
 
Der har været problemer med at se hvem der er 
turneringsleder: 
  
Startlisten laves, spilletiden sendes ud til Jer. 
 
Hvis  I skulle blive forhindret i at spille, 
Går I ind på golfboks under samme klubturnering, 
Trykker på info, og nederst på siden står der 
kontaktpersoner. 
 



Den person,  ringer I til hvis I bliver forhindret i at komme. 
 

01.	maj	 Endnu en anstrengende dag på golfbanen. Blæst , regn 
og kulde, men alligevel var der flotte scores!! 
Vi spillede i 1 række, for vejret betød en del no returens. 
Vi var 35 tilmeldte 
På 1 pladsen m 36 points Kirsten Højgaard 
På 2 pladsen m 35 points Janne Aarre 
På 3 pladsen m 34 points Lone Ziegler  Stort til lykke til de 
dygtige damer � �  

24.	April	  
Vi spillede Pink Ball - med start i små regn og slut i strid 
vind - derudover var det koldt. Der var 41 tilmeldte og 38 
spillere - alle med røde kinder til frokosten! 
 
Vinderbold med 118 p: 
Lone K - Brita - Kisser 
 
2'er med 117 p: 
Inge L - Inge H - Pia M 
 
3'er med 108 P: 
Anne - Lone - Karina 
 
Inge Larsen fik Birdie på 7. 
 
Tillykke til vinderne! 
 

18.	April	 Husk der er regelundervisning d. 15. Maj  -hvor vi spiller 
9 huller og derefter inviterer klubben på en lille frokost. 
Deadline for tilmelding er 12. Maj kl 10 
Husk også vores bustur -  det er d. 29. Maj og tilmelding 
er senest 17. Maj kl 15 
 
Se invitationer – under kalender eller i arkivet 
 

17.	April	 37 damer var ude i halvskidt vejr!! 
Vindere af dagens match: 
A rækken  

1. Lise Munkhaus Petersen med 40 points 



2. Annette Nørby 
3. Lone Ziegler 

B rækken 
1. Kisser 
2. Berit H 
3. Dorte J 
4.  

11.	April	 Så fik vi afviklet sæsonens første match. Det var 
hundekoldt, da vi startede, men i løbet af det næste par 
timer blev det fint - med sol og kun lidt vind.  
 
Vi var 34 spillere og vi spillede stableford. 
 
Resultatet kommer her: 
 
A spillere 
1. Lise Munkhaus Petersen 32 p 
2. Birgitte Philpots 31 p 
3. Helene Dalsgård 28 p 
 
B spillere 
1. Mariann Fanum 28 p 
2. Brita Rahbek 27 p 
3. Anne Aarestrup 27 p 
 
Birdie: Birgitte Philpots på hul 7 
 
Tillykke til de dygtige piger  
 

28.	Marts	 Vi ses til årets første match 3. april, hvor Dameklubben 
byder på en velkomstdrink - matchen er ændret til en 9 
hullers match og MED BÆREBAG!!! Golfvogne må ikke 
anvendes på banen. Se meddelelse fra Bestyrelsen HER 
Matchen 03. April blev ikke afviklet pga dårligt vejr.  
Men vi mødtes til en drink og fik sagt God Sæson til 
hinanden. 

23.	Marts	 Invitationen til årets bustur  til Skjoldnæshol Gol er 
udsendt 

04.	Marts	 Nu er både programmet til sæson 2018 samt invitationen 
til Dameklubben sendt ud og lagt op på vores 



hjemmeside. 
Første turnering er 3. April og vi glæder os til at se jer alle 
igen. 
Læg mærke til informationerne omkring til – og afmelding 
til tirsdagsmatcherne. De star øverst i Kalender 
kolonnen. 

	


