
Tirsdagsdamernes venskabsmatch den 31. maj 2022  
Endelig kom dagen, hvor Tirsdagsdamerne for første gang siden coronaens indtog kunne være vært for en 
venskabsmatch!  
 
Gæsterne var Tirsdagspigerne fra Randers Golfklub, som sædvanen tro mødte talstærkt op – ikke færre end 35 deltog 
fra Randers. 
 
Også Tirsdagsdamerne fra Norddjurs var godt repræsenteret med 27 deltagere.  
 
Dagen igennem havde den ene regnbyge afløst den anden, så regntøj og paraplyer kom med ud på banen – 
paraplyerne blev dog ikke slået op, og regntøjet kom hurtigt af igen, for der kom ikke en dråbe regn under runden.  
 
Efter et velfortjent måltid skulle der uddeles præmier, og det skulle afgøres, hvilken af de to klubber der kunne kåres 
som vinder.  
 
Der var tre præmier til A- og B-rækken i hver af de to klubber:  
A-rækken   Tirsdagspigerne Randers  Tirsdagsdamerne, Norddjurs 
1. præmie Jytte Lehrmann 37 point Jannet Hansen 34 point 
2. præmie  Susanne Bjerre 34 point Ellen Andersen 33 point 
3. præmie  Tina Rogild 33 point Tina Elsborg 33 point 
 
B-rækken  Tirsdagspigerne Randers  Tirsdagsdamerne, Norddjurs 
1. præmie Inger Steffensen 37 point Inge-Lis Mørch 37 point 
2. præmie  Laila Dideriksen 37 point Else Marie Søndergaard 35 point 
3. præmie  Ulla Laursen 35 point Andreja Madsen 35 point 
 
Desuden var der præmie for nærmest flaget på hul 4 og 15 i både A- og B-rækken:  
 Hul 4 Meter  Hul 15 Meter  
A-rækken Marianne Mogensen (NDG) 9,78  Christina Panduro Holm (NDG) 9,25  
B-rækken Ulla Laursen (RGK) 6,36  Bodil Dommerby (RGK) 6,01 
 
Endelig var der også præmie for længste drive i A- og B-rækken på hul 12, men ups! Der var kun kommet ét flag med 
ud, som måtte deles af de to rækker! Det lykkedes dog alligevel at finde en vinder i hver række: 
 
A-rækken:  Jannet Hansen (NDG) 
B-rækken: Hanne Lund (RGK)  
 
… og VINDEREN af dysten mellem de to klubber blev ….. 
Nej, desværre ikke Norddjurs, som ellers blev kåret som klar vinder om aftenen!  
 
En talkyndig Randers pige satte spørgsmålstegn ved, om sammentællingen af de 15 bedste resultater i hver klub nu 
også var rigtig. Ak, ak, ak – en sætternisse må have været på spil, for en fintælling næste dag viste, at  
Tirsdagspigerne fra Randers vandt dysten med et mulehår – Randers pigerne fik nemlig 492 point, mens Norddjurs 
måtte nøjes med 488 point. 
 
Vi har allerede beklaget fadæsen over for Tirsdagspigerne og ønsket dem HJERTELIG TILLYKKE med sejren og æren, 
men gør det gerne igen. Håneretten har de så også – indtil vi mødes i Randers Golfklub til næste år!  
 
   
 


