Dameklubben – Næstved Golfklub
Beretning 2018
Vi har i år været 58 medlemmer, heraf 6 nye medlemmer, der ikke har været med i
Dameklubben tidligere.
Der har været pænt fremmøde til tirsdagsmatcherne ca. 35 spillere pr. match.
Året skulle have startet med en 9-hullers match, som dog måtte aflyses pga. banens
tilstand. Banen var ikke spilbar fordi den var for våd, hvilket er svært at forstå efter
den lange tørre sommer. Vi startede med et infomøde, hvor Dameklubbens planer for
2018 blev præsenteret, og på trods af den aflyste match var der pænt fremmøde.
.
I stedet startede vi sæsonens spil med en 18-hullers invitationsmatch, hvor spillere,
der er interesseret i at blive medlem af Dameklubben kunne spille med og få en
fornemmelse af, hvordan det hele fungerer, og hvad Dameklubben er for en størrelse.
Vejrmæssigt har vi i år været heldige. Vi har spillet stableford og slagspil – oftest
svensk slagspil - fra henholdsvis Blå, Rød og Pink tee næsten kun i tørvejr. Den meget
tørre bane resulterede sommeren igennem i nogle meget fine scores.
Af aktiviteter udover tirsdagspillet og månedsmatcherne m/spisning kan nævnes
udflugten i maj måned til Marielyst golfbane, hvor der var 16 deltagere. En dejlig
sommerdag på en god bane.
I august måned afholdt vi Åben damedag med 31 deltagere, hvoraf der var besøg af 9
spillere fra 4 andre klubber. Der var nogle udfordringer med at få distribueret
invitationen til rette vedkommende, så det må vi prøve at gøre bedre næste år.
I slutningen af august afholdt vi ”Dameklubmesterskab”, hvor alle spillede uden
handicaptildeling, og vinderne blev Pia Romme Rasmussen i A-rækken og Inge Møller i
B-rækken.
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 – huller med 3
jern efter eget valg. Dagen sluttede med Golfgryde og uddeling af årets sidste
præmier.
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller blev i år vundet af Benja Johansen
Hansen med et gennemsnit på 32,2 i 10 ud af 13 spillede matcher. Lige efter, som nr.
2 fulgte Jytte Stender med 32,1

Benja fik en flot præmie sponseret af guldsmed Cassiopeia samt Dameklubbens
vandrepræmie.
Som noget nyt i år har vi spillet Eclectic brutto med 13 tællende matcher henover
sæsonen. Vinderen blev Kirsten Ørnvold. Præmien var et gavekort til et Bh-sæt fra
Fleur.
Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til Dameklubbens
sponsorer:
Cassiopeia guld og sølv – Flagmatchen og Årets spiller
Fleur, Den grønne butik, Fiskehuset Enø, Engbork, restauranten og Næstved Golfbane
– Gæstematchen.
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt
samarbejde i årets løb. Tak til Inge Møller for arbejdet i bestyrelsen for
DAMEKLUBBEN, tak til Helle Scharla for arbejdet med hjemmesiden og udkast til
nye vedtægter samt tak til Jeannette for revidering af regnskab.
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