Årsberetning Tirsdagspigerne 2016
Så er sæsonen 2016 i Tirsdagspigerne slut.
Vi har i år været 43 medlemmer, lidt færre end sidste år, der har brugt tirsdage på, at slå ud både
formiddag og eftermiddag på vores dejlige bane. Hvor har den stået flot i år!
Vi har også i år haft/deltaget i flere forskellige arrangementer, hvilket jeg her vil berette lidt om.
Vi var på tur til Hof Berg, hvor vi overnattede og spillede banen både lørdag og søndag. En
fantastisk tur og jeg kan kun anbefale alle, at deltage i disse altid veltilrettelagte, hyggelige og frem
for alt sjove ture. Tak til deltagerne og specielt tak til Anette K og Dagmar for deres store arbejde
med turen.
I år har vi skåret ned på Venskabsmatcher. Fra 4 sidste år til 2 i år.
Vi har haft besøg af Tønder og været på besøg hos Benniksgaard.
Det er nogle gode dage og selvom det kan være svært for nogle at nå en start kl. 16.00, så synes
jeg vi skal holde fast i de 2. Det er hyggelige arrangementer og vi får spillet en anden bane og ikke
mindst vist vores egen.
Traditionen tro har vi også spillet mod herrerne og må jo desværre konstatere, at de løb med
sejren i år. Vi må absolut tage revanche næste år.
Sydjysk Damematch var i år på Royal Oak. Hørte at det var et fint arrangement og at vi så også
kunne rende med en 1. plads v. Tove Boysen, det er jo bare dejligt og så flot.
Næste år er vi arrangører og jeg håber og tror på, at alle vil bakke op og hjælpe til, der hvor der er
behov, så vi kan afvikle denne turnering på bedste vis.
Solheim Cup – en fantastisk dag med super vejr, veloplagte 20 spillere og igen dygtige arrangørere.
Tak til deltagerne, for jeres gode vilje og gode humør og tak til Dagmar og Annette D for jeres store
indsats.
Afslutningsmatchen havde i år 31 deltagere. Vi spillede en bestball, hvor partnere jo som
sædvanligt var inviteret med. Der var efterfølgende spisning og hygge. En rigtig dejlig dag og aften,
som jeg også kun kan anbefale alle at deltage i.
Spilleprogrammet har også i år indeholdt flere forskellige matchformer og det er mit indtryk, at
det har fungeret okay. At spille noget andet end Stableford er rigtig rart nogle gange. Formerne
kan jo altid diskuteres, og man er altid velkommen til, at komme med forslag til alternative
spilleformer. Vi synes jo ikke alle, at de samme ting er lige sjove, men en matchform har jeg bidt
særligt mærke i – Norsk Stableford, den med kastet.
Den giver altid anledning til grin på banen og sjove kommentarer efter matchen. Lige det, der bl.a.
skal kendetegne vores klub og fremme det hyggelig, sociale samvær.
En lille forskel fra tidligere år omkring vores spise/præmier aftener, har der også været. Vi har haft
et par aftener med kaffe og kage i stedet for mad. Det tror jeg, har været en succes. Jeg vil her
gerne takke ”bagedamerne” for diverse kager og engagement.
Alt i alt en dejlig sæson og vi ser frem til endnu en af slagsen i 2017.

Lige til sidst lidt ønsker til alle medlemmer. Det er en gentagelse fra tidligere år, som jeg har fået
lov til at bruge igen.
-

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 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 er utilfreds med, så sig det til bestyrelsen!
Gør en aktiv indsats for at få flere med i pigeklubben.

Tak for sæsonen 2016. Vi ses næste år.
Lone Mikalski, formand.

