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Så er vi samlede for sidste gang i denne sæson -Efterårsstormene har holdt sit indtog og æblerne på hul 18
blæser ned!
Vores sæson startede i April i Coronaens tegn! mange tirsdage hvor vi spillede golf , men ikke måtte
samles bagefter, så den sociale del blev begrænset. Vi kunne dog beværte spillerne med Påskeæg og
oplæring i elektronisk scoreindtastning ,holdvis, i omklædningsrummet på den første spilledag
Vi inviterede nygolfere i April , 12 nye deltog og selvom vi ikke kunne være sociale den dag, blev flere
medlem i Klubben. Vi gentager nok tilbuddet nye til næste år! Og så spiller de fra tee 41 .
Regler med Karsten Duus måtte vi aflyse, vi vender tilbage i 22
Men da det endelig lykkedes at lave en turnering med frokost og massepræmieuddeling d.1/6, var vi 60
deltagere! Godt at få aktiviteterne normaliseret!
I år er vi 94 medlemmer- vi har aldrig været så mange før ,og det har gjort at økonomien holder, selvom
alting er steget!! Det betyder også at vi er mange deltagere hver uge , dels på 9 huller og ligeså på 18
Desværre har vejret været elendigt om tirsdagen , så flere gange har vi været nødt til at aflyse
turneringerne- meget ærgerligt , men vi er ikke herrer over vind og vejr- vi ser frem til et solrigt 2022
Vinderne af Årspræmierne vil Anette vende tilbage med.
D15/6 havde vi en dejlig dag i Hornbæk – vi var 30 der spillede i godt vejr med efterfølgende frokost og
hygge
29/6 var vi i Dyrehaven , den årlige gyser med København , vi stillede med 14 hold!! og vi tabte! Ærgerligt ,
men de kan vente sig , for vi tager dem på hjemmebane næste år!
I Juli spillede vi en Rhumble og Bedstemor med slag i, når vi ikke lige aflyste pga regn og storm-Vi var så
uheldige om tirsdagen!
3/8 Åben Damedag m 75 deltagere , vi startede i regn men sluttede i solskin – fine scores også den dag!
Og d. 24/8 havde vi 50 års Fødselsdag . sikken en fest : 73 deltagere - Gunstart , sjove spil på banen , damer
med hatte og blomster , roser på alle teesteder og flag alle vegne – dejlig frokost m tale af Niels Friesleben
og ikke mindst af Anette ! Værdig fejring af Dameklubben.
August og september med skiftende vejr , desværre måtte vi aflyse venskabsmatchen med Hørsholm, vi
prøver måske igen i 22 - men har haft fantastiske sensommerdage med stor tilslutning både på 9 og 18
huller!
Og så er vi nået igennem en sæson igen, men husk Julefrokosten d.30/11
Tak til alle der har hjulpet – webmaster , fotograf , startere , sekretariat , restaurant o.s.v.
Tak til bestyrelsen –uden jeres hjælp og gode fodarbejde , går det ikke! En stor hånd til dem
Tak Hanne

