Dameklubben – Næstved Golfklub
Beretning 2020
Året 2020 har været et meget anderledes år. Vi har i alt været 52 medlemmer,
heraf 9 nye medlemmer, der ikke har været med i Dameklubben tidligere.
På grund af Coronaen har der i år været mange udfordringer, så matcherne
startede først d. 12. maj, da vi endelig måtte mødes mere end nogle få spillere
ad gangen.
Det er også gået ud over månedsmatcherne hvor den første blev holdt d. 30
juni, og da var allerede halvdelen af sæsonen gået.
Spillerne har været meget flittige til at møde frem, måske fordi der på grund
af virusangrebet ikke var mange andre ting der kunne lade sig gøre.
Det rigtig fine fremmøde til tirsdagsmatcherne er dog fortsat, også efter at der
er blevet lukket op for andre aktiviteter. Der har været godt 33 spillere pr.
match, en del flere end der plejer at være.
En anden årsag til det større fremmøde er formentlig de nye spilletider, som
vi har indtryk af, at der er blevet taget rigtig godt imod.
Vi har i år haft mulighed for at spille om formiddagen, og disse tider har
været særdeles flittigt brugt. Flere gange har der været for mange spillere til
de tildelte tider, så vi har måttet bede nogle om at flytte til eftermiddagstiden.
Desuden har vi i år brugt spillerindtastning af scores, og efter lidt startbesvær
synes vi i bestyrelsen at det har fungeret særdeles godt.
Vi har i årets løb fået flere venskabsklubber.
Vi har et samarbejde med Skovbo og Sydsjælland om en trekløvermatch. Den
foregik i år i Skovbo, og der deltog 9 spillere fra Næstved.
Vi blev nr. 3, men dog ikke langt efter de 2 andre. De spillede næsten lige op,
med Sydsjælland som vinder af en vandrepokal.
Næste års match foregår på Sydsjællands bane.
Vi har desuden aftalt, at vi skal være venskabsklub med Vallø.
Der var ikke plads til en match på programmet i år, da det kom ret sent på
plads, men vi arbejder på at komme i gang til foråret.
Som noget nyt lovede vi sidste år, at Dameklubben bød på middag i
golfklubbens restaurant efter den årlige generalforsamling, og dette tiltag var
planlagt gentaget i år, men på grund af de nyeste Coronarestriktioner må
dette desværre aflyses.

Oversigten over de spilformer vi bruger i årets matcher, er fortsat publiceret
på vores hjemmeside: http://www.ngk-dameklubben.dk
Vi har de fleste gange i år spillet stableford fra Rød tee, kun enkelte gange har
vi spillet slagspil, Dog har der ved månedsmatcherne været andre spilformer,
oftest holdspil. Vi har desuden haft en 18-hullers invitationsmatch, hvor
spillere, der var 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 også i år været heldige. Vi har overvejende spillet i tørvejr,
og den gode bane resulterede sommeren igennem i nogle meget fine scores.
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 huller med
3 jern efter eget valg + putter. Dagen sluttede med en lækker Golfgryde med
diverse tilbehør og uddeling af årets sidste præmier.
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller var meget tæt. Der var 19
spillere med et gennemsnit over 30 i de 10 bedste af de spillede matcher.
Årets spiller blev Maria Moestrup Gudmandsen med et gennemsnit på 35,9
Lige efter, som nr. 2 fulgte Eva Jensen med 35,8 i gennemsnit, så der var
spænding til det sidste.
Maria fik en smuk præmie sponseret af Cassiopeia guld og sølv samt
Dameklubbens vandrepræmie.
Også i år har vi spillet Eclectic brutto med 16 tællende matcher hen over
sæsonen. Vinderen blev også her Maria med resultatet 63. Præmien var en
flot gavekurv fra Kræmmerhuset
Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til
Dameklubbens sponsorer:
Cassiopeia guld og sølv – Flagmatchen og Årets spiller
Kræmmerhuset - årets vinder af Eclectic
Klip 14, Care Clinique, Langes Bog og Idé, Matas i Ringstedgade, Fiskehuset
Enø, Engbork, Restaurant Fjord, Næstved Golfbane, Enø grill og steakhouse,
ENØ KØD, Kræmmerhus og Blomstertrylleriet.
Bestyrelsen bestod af Susanne Harris som kasserer og sponsoransvarlig, Helle
Scharla som sekretær og webmaster, Kirsten Ørnvold som præmieansvarlig
og Joan Elmkvist Jensen som hårdtarbejdende menigt medlem samt
undertegnede som formand. Desuden har Anne Fossing og Jeanette
Hemmingsen været suppleanter.

Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for
godt samarbejde i årets løb. Tak til Jeanette Hemmingsen for sin tid som
suppleant i DAMEKLUBBEN, tak til Helle Scharla for arbejdet med
hjemmesiden og tak til Jeannette Christiansen for revidering af regnskab.
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