
Nyheder	vist	under	Seneste	Nyt	i	2017	
	
20.	
Oktober	

28. November 2017 kl 12.30 afholdes årets julefrokost.  
 
Tilmelding til Hanne på mail: peskelgaard@gmail.com 
 
Vi mødes i golfklubben hos Rikke og Jeff 
 
Pris kr 225 betales til Rikke og Jeff. 
 
Medbring en pakke til pakkeleg - ca værdi kr 50 

26.	
September	

Generalforsamling i Dameklubben – se formandens 
beretning, regnskab og budget samt referat i Arkiv – 
under Generalforsamlinger 

19.	
September	

Endnu en herlig tirsdag i Dameklubben!! 
 
 Vi besøgte Nivå's bane - super tilbud : greenfee - 3 
lækre håndmadder - 1 glas vin eller 1 øl - i alt 295 kr. Vi 
var 14 damer, 2 måtte melde fra pga buggy forbud- og 
det var fuldt berettiget med alt det vand ( ovenfra) der var 
på banen. Vi havde det skønneste vejr, så de høje scores 
var i overtal!! ( neej! ) 
 
Vi spillede i 1 række og nr. 1 med 29 p 
Lone Z. Nr 2 med 28 p Inge H. Og nr 3 m 26 Lise M.  
 
Og der var klappepræmier!!  På opfordring!! 
 
Ses i næste uge til generalforsamling!  
 
Kkk Hanne  
 
Og husk at tilmelde jer på Golfbox, selvom I ikke skal 
spille de 9 huller.  

12.	
September	

Tirsdagsmatchen blev igen afviklet en dejlig solskinsdag.  
 
Vi var 24 deltagere. 
 



A rækken blev vundet af Kate Svendsen med 30 point, 
efterfulgt af Lone Ziegler - også med 30 og Dorrit Stohn 
med 24 point. 
 
B rækkens vinder blev Dorte Jensen med 33 point, 2 
Berit Høilund med 27 og 3 er Pia Meyer med 26 point. 
 
Både Connie Hjetting og Lone Ziegler lavede en birdies 
på hul 2. 
 
Tillykke piger  

5.	
September	

Så havde vi endnu en dejlig tirsdag! Skyet, men ingen 
vind . Vi var 37 tilmeldte - og 34 der kom! Vi spillede 
stableford m hidden hole - det var hul 6 og hul 14'der 
talte dobbelt!! 
 
A rækken : 1 Janne m 44 p 
2 Inge Larsen 44 
3 ulla Jensen 39 
 
B rækken : 1 Berit Højlund 
2 Dorte Jensen 
3 Susanne Limkilde 
 
-og Janne lavede en birdie på hul 2 
En herlig dag sammen med skønne kvinder 

29.	August	 DAMEKLUBBENS 46 års fødselsdagsmatch 
 
Fødselsdagsmatchen blev afviklet - i strålende solskin og 
næsten ingen vind. 
 
Der var 54 damer på banen og vi spillede i 2 rækker. vi 
spillede flagspil (og slagspil!) i 2 rækker. 
 
Vindere i A rækken blev afgjort på hul 9 i en tæt 
nærkamp om centimeterne nærmest hullet. Vinder blev 
Anette Nørby (25 cm), Hanne Skelgaard (54 cm) og Nina 
Lund (55 cm). 
 
Vindere af B Rækken blev først afgjort på hul 1 - hvor Lis 



Mølvang nåede til indspil, Elisabeth Hals nåede at drive 
og Birgit Guldberg kom til tee stedet. 
 
Tættest på flage på 2. slag på hul 2 blev ellen Bielefeldt 
med en flot birdie - derudover havde Nina Lund en birdie 
på hul 3 og Dorrit Tullin en på hul 4. 
 
I Galleriet ses foto fra frokosten og af de dygtige vindere.  
Der er mange flere foto på vores FaceBook side. Link til 
siden findes på øverst på denne side til højre. 
 
 

22.	August	 Dagens match var det årlige "Frisørslag"..  
 
Det blev spillet under truende vejrforhold, der heldigvis 
ikke gav regn. Men det var jo også Dameklubben, der 
spillede � 
 
Der var 38/39 spillere på banen - en tung våd bane med 
knaldhurtige greens.  
 
Alt i alt en skøn dag.  
 
A rækken blev vundet af Hanne med Annelise P og Lise 
M som nr 2 og 3. De flotte præmier var sponsoreret af 
Frisørexperten.   
 
B rækken blev vundet af Anne A med Maj-Britt og 
Elsebet som nr 2 og 3. Una og Torben havde 
sponsoreret præmierne.  Tillykke til de 6 gode golfere og 
tak til de 2 frisører for præmierne.   
 
Se foto af de 6 glade golfere i Galleriet.	

15.	August	 GREENSOME	15.	August	
	
Vi	var	40	spillere	ude	i	dejligt	vejr	-	sol	og	blæst,	
der	efterhånden	blev	lidt	krafttig.	
	
24	spillede	Greensome,	3	spillede	18	huller	
stableford	og	13	spillede	9	huller.	



	
Vindere	af	Greensome	blev	Gurli	og	Lone	A		
med	flotte	40	point.	
Nr	2	blev	Lone	K	og	Connie	med	38	point	og	
nummer	3	blev	Anne	A	og	Nina	med	32	point.	
	
3	par	lavede	birdies:	
Gurli	og	Lone	A	på	hul	11	
Lone	K	og	Connie	på	hul	14	og	
Annelise	og	Pia	M	på	hul	14.	
	
Tillykke	til	de	dygtige	spillere	–	se	foto	i	Galleriet	
	
	

01.	August	 ÅBEN	DAMEDAG	01.	AUGUST	2017	
	
Der	var	stor	tilslutning	til	årets	Åben	Damedag	-		
	
95	damer	spillede	i	2	rækker.		
Matchen	blev	afviklet	i	god	ro	or	orden,	i	højt	solskin	
,	uden	blæst	og	med	alle	i	godt	humør.	
	
Efter	matchen	blev	der	serveret	frokost	-	salat	med	rejer	og	
mango,	kaffe	og	kage.	
	
Derefter	præmieoverrækkelsen.	
	
Vindere	-	med	vinderen	nævnt	først:	
	
	
A	Rækken	Janne	Aarre,	Kirsten	Højgaard,	Ulla	Jensen,	
Linette	Meyer,	Lone	"Krølle"		Andersen,	Annette	Nørby	
	
B	Rækken	Evy	Rasch,	Lis	Birthe	Bjerre,	Suzanne	Sandgren,	
Britt	Risom	Harder,Berit	Højlund,	Maj-Britt	Petersen	
	
Tættest	ved	pinden:		
	
Hul	2	Hanne	Sattrup,	Hul	7	Charlotte	Ekeberg,	Hul	11	Gurli,	
Hul	15	Anne	Zilsdorp,	Hul	17	Lone	"krølle"	Andersen	



	
	

25.	juli	 Bedstemor	med	slag	i	
Årets	turnering	med	præmier	sponsoreret	og	udført	af	
Hanne.	Alle	præmierne	er	hjemmelavet	mad	–	tak	til	Hanne	
for	det	store	arbejde.	
	
Der	var	52	deltagere	i	matchen	–	og	det	er	record		
	
A	Rækken	
1. Lotte	
2. Lone	E	A	
3. Janne	
4. Helene	
5. Kate	S	

	
B		Rækken	
1. Anne	N	
2. Birgit	G	
3. Kirsten	M	
4. Annelise	
5. Anne	A	
6. 	

Tillykke	og	Velbekomme	
	
Se	foto	i	Galleriet	
	

18.	juli	 Tirsdag	18.	juli	var	17	damer	fra	Dameklubben	på	besøg	
hos	Hørsholms	Dameklub.	
	
Anette	Gadegaards	hold	vandt.	Tillykke	til	jer.	
	
Vejret	var	godt	-		solskin,	dog	i	løbat	af	dagen	blev	det	til	en	
stiv	kuling.	
	
Vores	venskabsgave	er	stadig	placeret	i	en	locker	(nøgle	
tabt),	så	den	kan	vare	et	stykke	tid.	
	
Se	foto	i	Galleriet	
	



11.	juli	 Holdturnering.	3	bedste	scores	var	tællende:	
Vinderne	blev		Jannes	hold	med	Kisser,	Lone	E	A	og	
Annelise	
#	2	blev	Anette	Gadegaards	hold	med	Lone	A,	Nina	B	og	Pia	
#	3	blev		Kirste	m’s	hold	med	Anne	A	og	Anne	N	samt	
Anette	Nørby	
	
Tillykke	til	de	dygtige	golfdamer.	
	
Se	foto	i	Galleriet	

	


