
Beretning	  fra	  tirsdagspigerne	  2015	  
Endnu  en  sæson  i  Tirsdagspigerne  er  nu  slut,  og  jeg  vil  se  lidt  tilbage  på  sæson  og  reflektere  lidt  over,  hvad  

der  er  sket  og  hvordan  det  tegner  sig  for  den  kommende  sæson.  

Vi  har  haft  en  lille  medlemstilgang  –  i  2014  var  vi  47  medlemmer  –  i  år  er  vi  nået  op  på  50  medlemmer,  og  

det  på  trods  af,  at  vi  havde  en  lidt  vanskelig  start,  fordi  ingen  rigtigt  vidste  om  klubben  ville  overleve.  Derfor  

kom  vi  i  gang  lidt  senere  med  at  hverve  jer  medlemmer,  men  heldigvis  har  I  igen  bakket  op,  og  vi  har  endda  

fået  en  god  håndfuld  nye  medlemmer,  så  tak  for  det.  

Igen  i  år  har  en  lille  mere  eller  mindre  fast  skare  valgt  at  spille  om  morgenen/formiddagen  og  flere  benytter  

sig  af,  at  spille  ud  tidligt  om  eftermiddagen,  hvor  vejret  måske  er  lidt  mere  stabilt.  Og  især  her  sidst  på  

sæsonen  vel  også  for  at  kunne  nå  at  spille  18  huller.  Men  der  er  også  stadig  en  pæn  flok,  som  har  brug  for  at  

spille  ud  mellem  16.30-17.00,  så  vi  skønner,  at  det  har  været  rigtigt  at  åbne  op  for  heldagsspil.  Også  dejligt  

at  opleve,  at  mange  sætter  sig  med  en  kop  kaffe  eller  øl  efter  runden  og  således  også  vægter  det  sociale  i  

klubben.  

Der  har  været  planlagt  4  venskabsmatcher  –  men  kun  gennemført  en  med  Benniksgård.  Tønder  blev  aflyst  

pga.  ekstremt  dårligt  vejr  –  storm  og  kraftig  regn,  mens  matcherne  mod  Toftlund  og  Sønderjyllands  Golfklub  

blev  aflyst  pga.  meget  få  tilmeldte.  Vi  vil  derfor  her  efter  generalforsamlingen  drøfte  med  jer,  om  vi  skal  

fortsætte  med  (så  mange)  venskabsklubber,  som  vi  har  i  dag  –  eller  om  vi  kan  ændre  på  noget,  så  vi  ikke  

risikerer,  at  der  kommer  aflysninger.  

Et  nyt  tiltag  blev  igangsat  i  år  på  initiativ  fra  pigeklubben  i  Søndeborg  Golfklub.  De  havde  inviteret  alle  

pigeklubber  i  Sønderjylland  til  en  kvalifikationsmatch  –  og  6  klubber  valgte  at  deltage:  Benniksgaard,  

Toflund,  Royal  Oak,  Tønder,  Sønderborg  og  os  –  mens  Sønderjyllands  GK,  Nordborg  og  Haderslev  ikke  

ønskede  at  være  med.  VI  har  skullet  kvalificere  os  inden  sommerferien  med  deltagelse  i  mindst  3  ud  af  4  

matcher  i  3  rækker  –  og  så  blev  der  spillet  finalematch  i  Sønderborg  den  25.  september  –  en  fredag,  men  54  

piger  havde  prioriteret  dagen  og  fået  det  arrangeret,  så  de  havde  fri  til  at  deltage.  En  rigtig  dejlig  dag,  hvor  

Sønderborg-pigerne  havde  gjort  meget  ud  af  sætte  et  flot  program  op,  og  hvor  alt  klappede  på  en  dag  med  

et  fantastisk  vejr.  At  scorerne  på  dagen  så  ikke  var  noget  at  skrive  hjem  om,  ødelagde  ikke  den  gode  

oplevelse,  for  det  gjaldt  alle  deltagere.  

I  eget  regi  har  vi  gennemført  en  Solheim  Cup,  som  var  initieret  af  Lone  og  med  god  hjælp  fra  Dagmar  blev  

der  arrangeret  en  spændende  dag  med  Europa  mod  USA.  Vi  var  16  piger  –  8  repræsenter  i  hver  af  de  to  

grupper  –  og  vi  spillede  husspil  foursome  om  formiddagen  og  hulspil  individuelt  om  eftermiddagen.  Alt  var  

sat  flot  op  –  vi  bar  røde  og  blå  kasketter,  havde  flag  med  ude,  fik  en  dejlig  frokost  i  pausen  –  og  det  vindende  

hold-  USA  –  modtog  nogle  fantastisk  flotte  statuetter.  Et  rigtig  vellykket  arrangement  –  hvor  man  kan  undre  



sig  over,  at  det  ikke  er  muligt  at  samle  24  interesserede  piger  –  det  må  vi  kunne  gøre  bedre  næste  år!  

I  hvert  fald  siger  vi  stor  tak  til  Lone  og  Dagmar  for  en  dejlig  dag.  

Herudover  har  vi  selvfølgelig  spillet  vores  traditionelle  match  mod  herrerne  –  OG  IGEN  I  ÅR  VANDT  VI!  

Hvad  mere  er  der  at  sige  om  det?  Resultatet  taler  vel  for  sig  selv…  

Årets  udflugt  var  igen  i  år  med  overnatning  og  2xgolf,  denne  gang  på  Benniksgård.  Igen  en  helt  utrolig  god  

og  sjov  tur,  hvor  alle  deltagere  viste  humoristisk  storsind  og  alle  var  med  til  at  tage  ansvar  for  at  få  en  god  

tur.  Tak  for  det  tøser!  

Sidste  år  var  vi  21  afsted  –  altså  næsten  halvdelen  af  pigeklubben,  så  vi  undrer  os  lidt  over,  at  der  var  så  få  

afsted  i  år  –  så  også  det  er    noget,  vi  skal  drøfte  med  jer  efter  generalforsamlingen  på  baggrund  af  den  lille  

undersøgelse,  som  Lene  har  gennemført.  Men  mere  herom  senere.  

For  dette  arrangement  retter  jeg  en  stor  tak  til  Dagmar  og  Lena,  der  havde  sat  alle  sejl  til  og  lavet  rigtig  sjove  

ting  med  kampråb,  navngivning  af  hold  med  dyrenavne  og  meget  mere.  

Afslutningsmatchen  med  ledsager  lørdag  den  26.  september  havde  26  deltagere,  Også  her  –  det  bliver  snart  

trivielt  at  næven  –  men  også  her  havde  vi  det  mest  fantastiske  vejr  og  nogle  meget  oplagte  deltagere.  Vi  

spillede  fourball  bestball  og  det  betød,  at  der  virkelig  blev  arbejdet  sammen  på  holdene  og  leveret  nogle  

flotte  scorer.  Også  i  år  var  der  gjort  noget  ekstra  ud  af  at  skabe  hygge  efter  matchen  med  en  udvidet  buffet  

med  dessert,  sang,  quiz  mm.  –  og  folk  hyggede  og  havde  ikke  travlt  med  at  komme  hjem,  så  vi  måtte  til  at  

finde  ud  af  hvordan  alarmsystemet  virkede..  Synd  for  alle  jer,  der  havde  travlt  med  alt  mulig  andet  –  I  er  gået  

glip  af  noget!  

Vi  ser  frem  til  en  ny  spændende  sæson  i  2016.  Og  jeg  vil  lige  gentage  fra  sidste  år  de  ønsker  vi  har  til  jer  

som  medlemmer,  så  vi  kan  få  en  pigeklub  med  endnu  mere  fokus  på  det  sociale  samvær:  

-‐   Mød  flittigt  op  –  både  om  tirsdagen,  men  ikke  mindst  ved  særlige  arrangementer  

-‐   Når  I  får  næste  års  program,  så  skynd  jer  at  plotte  vigtige  datoer  ind  i  jeres  egen  kalender,  så  vi  kan  blive  

endnu  flere,  der  får  det  fulde  udbytte  af  at  være  med  i  pigeklubben  

-‐   Husk  også  at  spille  hul  19…..  

-‐   Er  der  noget  du  er  godt  tilfreds  med  –  så  sig  det  til  andre.    

Er  der  noget,  du  ikke  er  tilfreds  med,  så  sig  det  til  os  i  bestyrelsen!  

-‐   Gør  en  aktiv  indsats  for  at  få  flere  med  i  pigeklubben  

Tak  for  jeres  indsats  i  2015  og  vel  mødt  igen  næste  år!  

Anne  Marie  Damgård,  Formand  


