
 
 
Formandens beretning på Tirsdagsdamernes medlemsmøde den 11. oktober 2022 
 
Velkommen til mødet. – Det er dejligt at se, at der så stort et fremmøde! Nu, hvor sæsonen er slut, afholder 
vi sædvanen tro et medlemsmøde for at se tilbage på året, der gik, og samtidig vil vi frem mod det nye 
”golfår”, og så kan vi vel godt skåle og ønske hinanden GODT NYTÅR!  
 
På sidste års medlemsmøde kom der to nye medlemmer ind i udvalget, og det nye udvalg skulle sammen 
sætte retningen for den kommende sæson - den første hele sæson efter coronanedlukningen.  
 
Vi holdt opstartsmøde i marts, hvor vi præsenterede årets program, som bl.a. var baseret på en lille 
spørgeskemaundersøgelse sendt til alle kvindelige medlemmer i klubben.  
 
Overskriften for den nye sæson blev ”Det samme og noget helt andet” – lånt fra titlen på Katrine Marie 
Guldagers seneste roman.  
 
”Det samme” var, at vi fortsatte med turnering med gunstart og spisning en tirsdag om måneden og 
turneringer med løbende start kl. 09.30 og 16.00 de øvrige tirsdage. Turneringerne med løbende start er 
fortsat blevet spillet som Stableford.  
 
”Noget helt andet” var, at månedsturneringerne blev spillet som holdturneringer. Vi har bl.a. spillet Texas 
Scramble, Greensome, Foursome og Rød bold.  
 
Texas Scramle er næsten blevet en tradition for årets første turnering, så den hører til under ”det samme”.  
 
Det gør trekølleturneringen, som vi har spillet som afslutningsturnering i dag også.  
 
Det er udvalgets opfattelse, at holdturneringerne er blevet taget godt imod, så de kommer også på 
programmet næste sæson – ikke nødvendigvis de samme, det må fortsat gerne være noget helt andet.  
 
Om traditionerne med Texas Scramble og trekølleturnering holdes i hævd til næste år, vil tiden vise.  
 
I april måned afholdt Pink Cup-udvalget den årlige turnering til fordel for kampen mod brystkræft. Det blev 
en god dag – synes vi i hvert fald selv. Takket være stor opbakning kom indsamlingen op på over 38 tkr., 
hvilket betød, at de to vindere, Rita Kirkegaard og Susanne Brøgger, modtog en invitation til landsfinalen i 
Svendborg. – Vi hører lidt senere, om den oplevelse.  
 
Vi har også haft et par venskabsmatcher – Randers var på besøg her den 31. maj, og vi var på besøg i 
Grenaa den 21. juni.  
 
Jeg går ikke ind på de enkelte turneringer – vi har skrevet om dem på hjemmesiden.  
 
Desværre måtte vi give køb på at afholde en venskabsturnering med Onsdagstøserne i Randers Fjord. Det 
var ærgerligt, men det lod sig ikke gøre at finde en uge, hvor en af klubberne ikke kunne deltage. 
Turneringen bliver holdt i 2023 – datoen er aftalt til onsdag den 7. juni i Randers Fjord.  
 
Vi havde planlagt et nytårstaffel i januar, men valgte at aflyse arrangementet, da antallet af corona-
smittede voksede voldsomt. Vi planlægger, at kunne afholde arrangementet til næste år – datoen er fastsat 
til den 8. januar 2023.   
 



 
 
Præmierne blev i 2022 både det samme og noget helt andet – gavekort til shoppen blev fastholdt som 
førstepræmie, mens anden- og tredjepræmierne nu er gavekort til Matas. Vinderne af nærmest flaget-
konkurrencerne og klappepræmierne har kunnet vælge mellem en flaske vin og en æske bolde.  
 
Det var hensigten, at vi i hver Stableford-turnering skulle spille i tre rækker med faste handicapgrænser. 
Økonomien skulle kunne bære, at der blev udleveret præmie for hver 6 deltagere, der var i en række. Det 
viste sig dog, at der sjældent var seks eller for den sags skyld 12 i en eller flere af rækkerne, så det blev 
meget få præmier, der blev udleveret. Derfor besluttede vi for hver turnering at justere handicapgrænserne 
efter antal deltagere og/eller slå rækker sammen, således der kan udleveres præmier for hver turnering.   
 
Antallet af deltagere i turneringerne har generelt været tilfredsstillende, men der er plads til flere.  
 
Til venskabsmatchen i Grenaa var der ikke mange. Det skyldtes bl.a. en åben dameturnering i Rold Skov 
Golfklub.  
 
Vi vil gøre vores bedste for at give mange flere af klubbens kvindelige medlemmer, nye såvel som 
etablerede spillere, lyst til at deltage i vores turneringer.  
 
Nu som tidligere mødes jeg dog ofte af fordomme om, at Tirsdagsdamerne er præget af klikedannelse og 
kun er for de dygtige spillere. Disse fordomme vil jeg meget gerne, at vi med fælles hjælp kommer til livs. I 
ord og handling skal vi hver især tage godt imod alle spillere.    
 
Meget apropos dette emne, så har udvalget besluttet, at vi i næste sæson vil invitere Klub 37 kvinderne til 
en turnering med os. Hvordan vi konkret skal gøre det – ja, det skal vi drøfte på de kommende møder, så 
måske har vi en plan, når vi mødes til opstartsmødet i marts næste år. 
 
Det var beretningen. Spørgsmål og kommentarer er velkomne, men vent venligst med at tage ordet, til I får 
det.  
 


