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Tirsdagspigerne AAGK – Formandens beretning 2017 
 

Så er endnu en sæson slut, og det er blevet tid til at berette om klubbens status og ktiviteter. 

Vi er 45 medlemmer – 2 mere end sidste sæson, og der har været pænt fremmøde på både spille- og 
præmiedage. 

Årets udflugt gik til Stensballegård, hvor de to arrangører Dagmar og Anette Kraft som sædvanligt havde sat 
alle sejl til. På golfbanen var vi seriøse – måske lige med undtagelse af informationsmødet, hvor vi mødte 
både et rensdyr og en nissepige… Overnatning og festligt samvær foregik på Pejsegården, og vi havde et 
herligt vejr, så vi kunne gennemføre skiløb.  
Svært at forstå hvad jeg snakker om? Så må du deltage næste år og blive MEGET klogere! For at vi 
fortsætter med udflugt over to dage i starten af sæsonen – ja, det tvivler jeg på den nye bestyrelse vil 
ændre på.  

Vi har spillet to venskabsmatcher i år – på besøg i Tønder og gæster fra Benniksgård.Det er også blevet til to 
matcher mod herrerne i år – desværre tabte vi dem begge, så piger – kom i gang med træning og spil, så vi 
kan nuppe både pokal og bamse næste år. Og så kan vi måske tænke på at gøre Annelene Grippentrog 
kunsten efter med et hole-in-one og gøre det i matchen mod herrerne, for det rykker jo i den samlede 
score. Til lykke til Annelene 

Vi har været vært for Sydjysk Damematch i år – i alt 58 piger deltog, og vi løb da heldigvis med et par 
enkelte præmier, men ellers var det godt fordelt. Mange har meldt tilbage, at det var en rigtig hyggelig dag 
– ikke mindst takket være de tre tapre kvinder på hul 15, der stod for en lille match-i-matchen til fordel for 
Pink Cup, og som også serverede kaffe og kage. Vi fik faktisk samlet næsten 1.400 kr ind – penge, som 
tæller med i indtægterne til Pink Cup næste år.  
Tak til Dorte Schultz, Inge Berg Lassen og Lena Lund der tog glade imod spillerne på hul 15, selvom de til 
sidst frøs med anstand.  
Og tak til Dorte Warncke, Dorte Schultz og Mie Koch fordi I sørgede for at vi kunne servere hjemmebag. 
Næste års finale foregår i Tønder, så sørg nu for at komme ud og spille og kvalificere dig til den dag. 

Solheim Cup, der i år blev genvundet af Europa, er også en tradition, der er kommet for at blive. Det er en 
rigtig hyggelig – og hård – dag, og også her gælder det om at sørge for at komme ud og spille en masse 
gange, så man kan kvalificere sig til at deltage. Vi har nu sammen med Herreklubben indkøbt flag til både at 
sætte på tøj og hænge op i forhallen, så alle andre spillere på dagen kan se, at der sker noget særligt i 
klubben. 
Tak til Dagmar Povlsen og Annette Dreier for det ikke ubetydelige arbejde, der ligger i at få planlagt og 
afviklet en sådan dag. 

Sidste lørdag havde vi afslutningsmatch med ledsagere.  16 Tirsdagspiger og 12 påhæng havde tilmeldt sig 
og 20 deltagere gennemførte trods silende regn - eller som en udtrykte efterfølgende: det havde været et 
”strålende” vejr. Det kommer bare an på at se den lyse side af sagen… Vi fik testet regntøj – noget var 
vandtæt – andet var ikke! Så vi jokede i omklædningen med, at nu var der god grund til at prøve at gå til 
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fest uden trusser… 
Næste år ser vi gerne, at mange flere tager sig tid til denne dag, som virkelig står i hyggens tegn. 
Tak til Helle Hungeberg og Anette Kraft for et fortrinligt arrangement – og til Margit Bladt for en ny sang! 

Pink Cup er jo ikke en del af Tirsdagspigernes ansvar, men jeg vil alligevel gerne medtage lidt om dagen her, 
for der er jo heldigvis et godt samarbejde, hvor vi som Tirsdagspiger hvert år donerer støtte til maden – ca 
1500 kr.. Der var i år dejligt mange deltagere, fint vejr til matchen, gode ekstra aktiviteter og et dejligt beløb 
at sende afsted fra Aabenraa. Desværre manglede der få hundrede kroner i, at vi kvalificerede os til at 
sende deltagere til finalen i Trehøje, men det får vi sikkert også rettet op på næste år. 
Også her stor tak til arrangørerne Marente Andersen, Lena Lund, Dorthe Schultz og Dagmar Povlsen – og så 
alle de hjælpere I i øvrigt sætter i gang på sådan en dag. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres arbejde i løbet af året. Vi har – som jeg har skrevet til jer – 
uddelt ansvar for de forskellige opgaver – nogle har jeg nævnt, men jeg vil gerne lige fortælle, hvad de 
øvrige i bestyrelsen ”pusler” med: 

Lisbeth Kjeldsen holder styr på medlemmer og økonomi, og hun har i år lavet en fantastisk opgradering af 
hele vores ”økonomisystem”. Herudover har hun tålmodigt lært mig det mest nødvendige i Golfbox, så hun 
og jeg kan sætte matcher med tilmelding og startliste op. 

Ulla Skaaup kan vi takke for, at der er præmier og at vi får mad, og så har hun været medansvarlig for at 
arrangere finalen i Sydjysk Damematch 

Karen Hjort sørger for at alle papirer i mapper og på opslagstavlene er ajour – og så har hun opgraderet 
vores præmiesystem, så vi kan holde styr på hvem, der har vundet hvad – ikke mindst, når vi har præmier 
til efteruddeling, fordi vinderne ikke har været til stede på præmieaftenerne. 

Mig selv? Jamen jeg er jo bare formand og har til opgave at lede og fordele opgaverne  

Tak til jer alle – synd at I ikke alle kan og vil fortsætte i Bestyrelsen. 

Til sidst en opfordring til alle Tirsdagspiger – en opfordring, som er ved at blive et fast punkt til både opstart 
mødet og beretningen: 

 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 2017. Vi ses næste år. 

Anne Marie Damgård 


