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Tirsdagspigerne AAGK – Formandens beretning 2018
Så er endnu en sæson slut, og det er blevet tid til at berette om klubbens status og aktiviteter.
Vi er 49 medlemmer – 4 mere end sidste sæson, og der har været pænt fremmøde på både spille- og
præmiedage.
Årets udflugt gik til Fredericia, hvor de to arrangører Dagmar og Anette Kraft som sædvanligt havde sat alle
sejl til. Årets tema var royal – så vi var bidronninger, kattekonger, ringrider konger, skønhedsdronninger,
discodronninger osv., Vi blev modtaget på den røde løber og selveste Kronprinsesse Mary og
frømandskongen Frederik kom og satte stævnet i gang. På banen blev vi flere gange spurgt ind til, hvorfor vi
dog havde følehorn i panden, glimtende kongekroner og andet mystisk udstyr på. En kommentar på
facebook, hvor vi selvfølgelig lagde stemningsbilleder op, var – at hvis nogen spurgte hvor vi kom fra, kunne
vi bare sige, at vi kom fra Uge.
Og så må jeg sige som sidste år, at hvis det er svært at forstå hvad jeg snakker om, så må du deltage næste
år og blive MEGET klogere. I år var der også stor tilmelding til udflugten – næsten halvdelen var afsted, så
mon ikke vi gentager succesen i nye rammer næste år.
Vi har spillet de sædvanlige to venskabsmatcher i år – mod Tønder her og på besøg i Benniksgård. Det er
lidt problematisk, at Benniksgård har flyttet spilledag til onsdag, for det betyder, at der ikke er så mange
herfra der deltager. Vi må se, hvad bestyrelsen finder på her til næste år.
Det er også igen blevet til to matcher mod herrerne i år – vi tabte den første (den med pokalen), men til
gengæld bankede vi herrerne i 2. match, så nu har bamsen lyserødt halstørklade på. Godt nok var vi kun
mødt 9 piger op til den dag, men hvilke 9! Og så tænk på, hvor mange mænd, der viste os opmærksomhed.
Finalen i Sydjysk Damematch var i år i Tønder, der havde lavet et flot arrangement til trods for, at deres
klubhus ikke som forventet stod færdigt. I år var der kun to rækker, men til gengæld 10 mod før 9 spillere
fra hver klub og det gjorde, at der var flere deltagere med. En rigtig fin dag, som det er værd at kvalificere
sig til – kan mærke, at der er mange, der efterhånden kender hinanden på kryds og tværs af klubberne, så
der er en dejlig stemning. En af vores piger fik præmie – nemlig Kirsten Nørgård, der fik en flot 1. plads i Brækken.
Solheim Cup, der i år blev vundet af USA, er også en tradition, der er kommet for forhåbentlig 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. Klubben er på dagen flot pyntet op med flag og store
skilte, så man kan følge stillingen, og selvom der samme dag var company day, lykkedes det efter sigende at
få logistikken til at køre, med kun lidt bøvl omkring tiden til at spise frokost. Endnu engang tak til Dagmar
Povlsen og Annette Dreier for det ikke ubetydelige arbejde, der ligger i at få planlagt og afviklet en sådan
dag.
Vi har jo også i år prøve at lave aktiviteter sammen med Ronni – de 3 gange på træningsbanen inden vi gik
ud og lørdagen med kursus og match, hvor der var et fantastisk stort fremmøde. Det håber vi helt bestemt
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vi kan gentage næste år. Der skulle også have været et arrangement med en mental træner, men det
glippede desværre – håber vi kan få det med næste år.
Endnu en ny aktivitet i år har været at inviteres nye spillere (nybegyndere og piger, der ikke er medlemmer
af Tirsdagspigerne) med i 2 matcher, hvor vi har spillet sociale spil (Texas Scramble og Greensome). Første
gang fik vi besøg af 4 piger og anden gang af hele 8 piger. De har alle udtrykt stor tilfredshed med dagene,
så vi håber nogle af dem melder sig ind i vores klub-i-klubben næste år.
I lørdags havde vi planlagt afslutningsmatch med ledsagere, men som desværre var der ikke ret mange, der
meldte sig til. Så i betragtning af, at det faktisk kræver en del forberedelse osv., så valgte vi at aflyse – så må
vi snakke om, hvorvidt det er en aktivitet vi skal nedlægge eller lave helt om på for at skabe nok interesse.
Heldigvis var der nogle friske piger blandt de, der havde tilmeldt sig, så vi fik banket en uformel match op
med 13 deltagere, der ikke ville snydes. Og vi havde en rigtig fin og hyggelig match, der blev afsluttet med
en candle light dinner på Grilleriget i Løjt.
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 jo nu prøvet kun at være 5, og
det er liiige stramt nok i dagligdagen. Ikke fordi vi møder os ihjel, men til præmieaftenerne har vi lidt rigeligt
at se til, så her tænker vi at komme med nogle forslag omkring arbejdsgrupper, men det kan vi snakke mere
om efter generalforsamlingen.
Og heldigvis har vi jo haft vores fantastiske arbejdsgrupper til udflugten og Solheim Cup – vi håber jo rigtig
meget at de eller andre vil fortsætte det arbejde, så aktiviteterne også kan køre næste sæson.
Til sidst en den sædvanlige 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

