Rågeleje d 25/9 2017
2017 formands- beretning
Endnu en sæson går på hæld- blommerne er syltede og æblerne på hul 18 er snart modne!
Efteråret er på vej- og dameklubben går i hi!
Vi har haft en forrygende sæson! Efter en turbulent start med den nye booknings
metode,hvor bestyrelsens medlemmer i den grad blev udfordrede- vi havde slet ikke
starttider nok - fandt vi et leje ,hvor det er håndterbart!
Vi startede sæsonen med stormvejr og kulde , men solskin og ingen regn!
Det gode vejr har så fulgt os damer! tirsdag efter tirsdag har vi haft super golfvejr!
Vi er i år 88 medlemmer! tænk hvis de alle sammen melder sig på!
vi har kun få gange været under 36 deltagere pr. gang – dvs vi har brugt alle vores
starttider tirsdag efter tirsdag! fantastisk tilslutning! Og hen over sommeren har vi haft
nogle forrygende flotte scores!dygtige golfere!!
Vi har fået en ny hjemmeside – og vi takker Vibeke og Mogens for et fantastisk arbejde!
Vi har også i år spillet om at blive årets lady i a+b rækken og om at blive birdie dronning!
resultaterne får i under evt.
Vi har afviklet 27 matcher , dels i ferle ,dels på fremmede baner!
Vi startede sæsonen d.4april med 36 tilmeldte –pivkoldt , storm m sol
d. 16 maj var i reglernes vold m. Karsten Kold – masser af spørgsmål – Karsten er en
eminent lærer!
D 21 maj havde vi Pink and Blue cup i den store klubs regi! Det var en stor succes med 80
deltagere – og der var flere mænd end kvinder der deltog! her skal lyde en stor tak til alle
vores sponsorer!i
en særlig tak til Tommy for de 17 lyserøde og det 1 lyseblå flag!! sæsonen 2018 afvikler vi
Pink/Blue 3juni, så kryds i kalenderen ,så vi kan blive rigtig mange!!
13/6 var vi på bustur til Sorø . vi var 33 morgenfriske damer der drog af sted . vi spillede en
holdmatch på Sorøs bjerge i nærmest orkan og polarkulde!! så vi var ekstra glade for hul 19

med mad og varme! Men vi havde en dejlig dag med vin og sang i bussen vi gør det igen i
2018
27 juni tog vi i mod Københavns damer! Den årlige dyst i four-ball bestball! Vi figthede r…
ud af bukserne! Vi var 12 flights
Og vi vandt med 7-5 hurra!!
Og så var vi inviterede af Hørsholms seniodamer d. 20 juli
Vi var 18 damer fra gilleleje – og vi havde en herlig dag på Hørsholms meget anderledes
bane. vi fik en lækker frokost –og glæder os til at tage i mod dem her næste år!
D 1/8 afholdt vi Åben Damedag – der var81 tilmeldte , deraf 26 fra fremmede klubber!!og
vi var 78 der spillede – kæmpe succes -rigtig mange sagde på gensyn i 18 . tak til
bestyrelsen for en professionel afvikling!
Og endnu engang tak til vores sponsorer –uden dem ville vi ikke kunne uddele så mange
præmier!
d. 29 august spillede vi flagspil over 9 huller, fødselsdags turnering m 52 deltagere – og der
var kun kaffe og kringle!
Vores altid påpasselige kassererske bestemte at vi havde brug for rettidig omhu!!:
Vi var i Nivå d. 19/9 – vores egen bane var optaget af hørsholms damer – vi var 16 tilmeldte
, men det våde føre gjorde , at der var byggy-forbud, så vi var 14der spilledede!
Sjov bane , svær som bare … ,mange blinde huller- men vi kom fint igennem – og i tørvejr
Minuttet efterat sidste bold var i hus, styrtregnede det! Men endnu en dejlig golfdag
Det viste sig, at hørsholm aflyste i sidste øjeblik!! så vi kunne have spilllet- men sådan var
det ikke!
Vi har i år haft besøg af Vicki Hobnobs med skønne cashmere trøjer o. l. - og af aloe vera
med skønhedsprodukter –begge dage med succes
Til sidst vil jeg sige tak til alle jer der har hjulpet hen over året med praktiske ting- og en
særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde – vi klarede skærerne! Og vi fandt den
forbaskede nøgle igen- igen!
Hermed ordet til dirigenten!
Hanne Skelgård

