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Tirsdagspigerne AAGK – Formandens beretning 2019 
 

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

Vi er 53 medlemmer – igen 4 mere end foregående sæson, så det er åbenbart en fremgangstakt, der er ved 
at lægge sig fast . Vores ”invitational” til nybegyndere og ikke-medlemmer i klubben virker, så det regner 
vi med, at den kommende bestyrelse vil fortsætte med. Der er også her sidst på sæsonen kommet et par 
ekstra interesserede, som vi regner med melder sig ind til næste sæson 

Årets udflugt gik til Hedensted med ophold på Pejsegården. Vi fik igen spillet og grinet igennem – vi fik 
endog brug for at leje en buggy til søndagens match på grund af en skade opstået på dansegulvet! For en 
gangs skyld var alle vindere – igen nævnt, ingen glemt – men der var i hvert fald præmier til alle. 
Det er også rart at se, at nogen så gerne vil deltage, at selvom de ikke kan begge dage, så deltager de bare i 
det, de kan. Tak til min medarrangør Inge Berg Lassen – det var faktisk helt sjovt at arrangere  

Vi har spillet de sædvanlige to venskabsmatcher i år – mod Tønder ude og besøg fra Benniksgård. Vi har 
besluttet, at vi siger farvel og tak til Benniksgård som venskabsklub, da de spiller om onsdagen, og 
erfaringen viser, at det er svært at samle deltagere, når spilledagen er en anden end ens egen. Vi vil så 
hellere satse på flere tiltag i egen klub, som fx vores ”invitational” med nybegyndere og andre, der ikke 
allerede er medlemmer af Tirsdagspigerne. 

Det er også igen blevet til to matcher mod herrerne i år – vi tabte desværre begge gange. Igen var vi ikke 
for mange, der mødte op til Herreklubbes dag, mens de mødte op med hele 32 spillere til vores match – det 
må vi kunne gøre bedre! Med det store deltagerantal (også 32 piger, så i alt 64 spillere) var vi rigtig glade 
for, at vi havde forlagt spisning og præmieoverrækkelse til Cafe Strand, for det er et stort arrangement at 
stå med, når man også er aktiv spiller, pyh. 

Finalen i Sydjysk Damematch var i år i Benniksgård,. En rigtig fin dag, som det er værd at kvalificere sig til – 
man kan mærke, at der er mange, der efterhånden kender hinanden på kryds og tværs af klubberne, så der 
er en dejlig stemning. Ud af 70 spillere, var der hele to her fra Tirsdagspigerne, der kom i præmierækken – 
godt gået. 

Solheim Cup, der i år blev vundet 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. Klubben er på dagen flot pyntet op med flag og store skilte, 
så man kan følge stillingen. Tak til Annette Dreier og Helle Hungeberg for det ikke ubetydelige arbejde, der 
ligger i at få planlagt og afviklet en sådan dag. 

Desværre kan vi se, at selvom vi spiller kvalifikationsmatcher frem til både Sydjysk Damematch og til 
Solheim Cup, så kan det knibe med at få deltagere nok. Så næste år vil vi opfordre til, at I så tidligt som 
muligt streger jeg på kvalifikationsliste på opslagstavlen, så snart i ved, at I ikke kan eller vil deltage i en af 
de to matcher. Vi skal nok minde jer om det igen til opstartsmødet  
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Træn og spil dagen med Ronni var igen velbesøgt, og kørte som smurt. I år havde vi også besøg af Carsten 
Brandt, der holdt et spændende oplæg om mental træning – om at få brudt onde cirkler, fokusere på det 
man vil og ikke se lyserøde elefanter, fokusere, fokusere, fokusere og meget, meget mere. Efter træningen 
spillede vi 9 huller, hvor det var ”forbudt” at tælle point, men i stedet have fokus på sit spil og de enkelte 
slag – og især ens mentale indstilling runden igennem. En spændende dag – skal vi gentage i 2020 eller 
springe et år over? Det vil vi spørger jer om efter selve generalforsamlingen i dag..  

Igen i år har vi inviteret nye spillere (nybegyndere, klub 37 og piger, der ikke er medlemmer af 
Tirsdagspigerne) med i 2 matcher, hvor vi har spillet sociale spil (Texas Scramble og Greensome). Vi fik 
besøg af hhv. 4 og 6 spillere, der alle harudtrykt stor tilfredshed med dagene, så vi håber nogle af dem 
melder sig ind i vores klub-i-klubben næste år. 

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 på 
1.500 kr.. Der var i år dejligt mange deltagere, fint vejr til matchen, gode ekstra aktiviteter og et dejligt 
beløb at sende afsted fra Aabenraa,  så vi havde piger med i finalen, der blev afholdt med stor succes her på 
vores bane. Stor tak til arrangørerne Marente Andersen, Lena Lund, Dorthe Schultz og Susan Lassen – og så 
alle de hjælpere I i øvrigt sætter i gang på sådanne dage. 

Bestyrelsen har jo i år igen (heldigvis) bestået af 7 piger mod 5 sidste år – og jeg synes personligt, at det er 
rigtig dejligt, og da alle genopstiller, bliver vi igen 7 i næste sæson. Spændende om det bliver de samme 7, 
eller om nogle om lidt vil udfordre til kampvalg ved at stille op. 
Tak til mine ”kollegaer” i bestyrelsen, og tak til alle jer andre – I er gode til at give en hjælpende hånd med 
både stort og småt, både uopfordret og når vi ber jer om det. 

Til sidst en den sædvanlige opfordring til alle Tirsdagspiger – en opfordring, som er blevet 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 2019. Vi ses næste år. 

Anne Marie Damgård 


