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Tirsdagspigerne AAGK – Formandens beretning 2018
2020 har været et mærkeligt år – også for Tirsdagspigerne – på grund af coronaen. Heldigvis har vi fået
gang i aktiviteterne igen med diverse forholdsregler, og vi må håbe vi i 2021 kan vende lidt mere tilbage til
normale tilstande.
På trods af den unormale start, har vi haft en forrygende medlemstilgang i år, så vi nu er hele 62 aktive
damespillere i vores lille klub – og vi har spillet golf som aldrig før, da vi endelig kom i gang. Vi har som regel
været mere end 40 spillere ude i løbet af dagen, og det er dejligt at mærke jeres opbakning.
Vi kunne desværre ikke holde opstartsmøde, så I har fået rigtig mange skriftlige informationer i år. Det kan
være svært at huske at få alt kommunikeret ud, men I er gode til at sige til, når jeg blander rundt på datoer
eller andet i min informationsstrøm – tak for det. Jeg tager det ikke som kritik, men glæder mig over, at I
læser det udsendt – og jeg kan få rettet fejl. Bare dejligt.
Den sene opstart gjorde vores første præmieaften til noget af en udfordring. Der var præmier for rigtig
mange gange, der skulle deles ud. Heldigvis mødte I talstærkt op, så vi kunne komme af med de fleste af
præmierne, men et blev lidt hektisk. Vi har siden da heldigvis som vanligt kunnet mødes en gang i måneden
til spisning og præmieoverrækkelse – og vi har lavet forskellige forsøg på at finde en måde, så vi ved
præmieoverrækkelsen kan få hyldet de, som hyldes bør – og samtidig ikke skal bruge alt for lang tid på at
gennemføre den del – det arbejder vi videre på at få til at fungere på en eller anden måde.
En del af vores særlige aktiviteter har vi desværre ikke kunnet gennemføre i år





Træn og spil med Ronnie, men der er aftalt en dag næste år (lørdag den 24. april)
Spil med nye med medlemmer
2-dages udflugten
Sydjysk Damematch finalen – den blev aflyst af Nordborg, men vi håber den kan vende tilbage i 2021

Det vi HAR kunnet gennemføre er:
Vores årlige matcher mod Herreklubben, der endte med, at de (igen) vandt pokalen, men vi vandt bamsen
tilbage i overlegen stil! Næste år må vi prøve, om ikke vi kan få begge dele i hus til vores pigeklub. Heldigvis
mødte mange af jer også op til den match, som herrerne stod for, så i år ydede vi noget mere modstand. Og
hvis endnu flere møder op næste år, skal det nok gå os godt.
Udflugten, der blev til en endagsudflugt til Tønder. Vi fik jo så lejlighed til at se, om det, at det som tidligere
var en endagstur, måske ville få flere til at deltage – men det gjorde det ikke, så næste år kan I godt regne
med en to-dages tur om corona og andre fortrædeligheder vil det.
Nu var det jo ikke helt ringe deltagelse – faktisk var en tredjedel af vi piger afsted på en dag til Tønder, hvor
vi var heldige med vejret. Der var lavet masser af konkurrencer, som blev afsløret når man kom til de
forskellige teesteder – og andre gange var der lidt overraskelser, til at styrke sig på. Derefter lækker special
smørebrød på Ross på Hostrup Hotel – fine og hyggelige rammer til at få afviklet en virkelig lang
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præmieoverrækkelsesceremoni. Jeg kan ikke sige andet, end man skal have været der for helt at forstå,
hvad det gik ud på!
Solheim cup fik vi heldigvis også gennemført i lige så fin stil som vanligt (siger de andre – jeg har ikke kunne
kvalificere mig siden første gang vi gennemførte Solheim Cup). Der var styr på alt – flot pyntede lokaler og
deltagere i deres holdfarver (Europa blå og USA røde). Europa løb med sejren – træls, når man selv spillede
for USA, men fint at Trump ikke kunne få den fjer i hatten til at tage med i sin valgkamp”
Og så har vi haft besøg af damerne fra Tønder Golfklub, så i 2021 er det vores tur til at besøge dem.
Af ”nye” tiltag i år, har vi spillet i 3 rækker mod før 2 – det er i et forsøg på at få præmier til at ramme flest
mulige af jer.
I år har i selv skullet indberette scorekort pga. coronaen – så intet er så skidt, at det ikke er godt for noget!
Corona eller ej – den model fortsætter vi med, og vi stoler selvfølgelig på, at I også gør det – altså
indberetter 
Vi har også gennemført, at 4.-5. pladser udløser en køkkentjans – det er absolut også noget, I kan regne
med kommer til at fortsætte næste år. På den måde bliver der jo endnu mere grund til enten at spille sig i
top 3 – eller få gummiarm på de sidste huller…. (det sidste sker nu nemt uden at man behøver gøre noget
særligt…)
Måske I har bemærket det – men vi har udeladt vinpræmier i år og i stedet indført små præmier fra Matas.
Har I en mening om det, kan vi jo fint drøfte det efter genenralforsamlingen.
Bestyrelsen for AAGK havde den 27. september inviteret repræsentanter for alle klubber-i- til et fælles
dialogmøde. Det er noget man vil gøre fremover – og så vil også repræsentanter for diverse arbejdsgruppe
blive inviteret.
Bestyrelsen orienterede om struktur, status og fremtidige strategi. Jeg vil her lige nævne, at man på
hjemmesiden kan se, hvordan arbejdsopgaverne nu er fordelt i bestyrelsen, så man ved, hvem man
skal/kan henvende sig til i stedet for at alt skal gå gennem formanden.
Ronnie fortale om sine aktiviteter med kurser, nybegyndere og ikke mindst elitehold, som måske vil blive
suppleret med flere rækker.
Per fortalte om banens status og fremtid – der arbejdes især på at få greens bragt i stand – og som I måske
har bemærket på det sidste, så skal det være skidt, før det kan blive godt. Han regner med en 2-4 år, før de
er i den ønskede stand.
Derefter dialogrunde med input og ønsker fra klubber-i-klubben i forhold til, hvad vi har af udfordringer og
ideer, som andre også kan have glæde af.
På mødet bad man os også opfordre til, at flere damer stiller op til Regionsgolf. Kontakt Anne Marie
Damgård, hvis du vil vide mere om det. Interesserede skal skrive sig på listerne, der hænger i klubhuset.
Det var alt for denne gang – håber I alle også møder op i næste sæson. Og selvom vores sæson officielt
slutter nu, så har I jo en medlemsliste, så I kan måske kan finde nogen at spille med. Og vi kan jo godt gøre
os det til en vane at spille om tirsdagen og så melde os på sammen på tider der.
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Til sidst en den sædvanlige opfordring til alle Tirsdagspiger – en opfordring, som er blvet 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 2020. Vi ses næste år.
Anne Marie Damgård, formand for Tirsdagspigerne

