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Tirsdagspigerne AAGK – Formandens beretning 2021 
 

Så er tiden kommet til at kigge tilbage på denne sæsons aktiviteter i Tirsdagspigerne 

Starten af 2021 har igen været præget af corona – forsinket opstart af gunstart, spise/præmieaftener, 
tættest på flag konkurrencer og først udsat og senest aflyst udflugt.  

Men nu er vi heldigvis tilbage i den vante gænge og nogle af ”ulemperne” er blevet til nye procedurer – 
f.eks. at I selv indtaster resultater også når vi har gunstart, og det fungerer jo bare og gør arbejdet 
nemmere for os i bestyrelsen.  

Ligeledes har det, at vi har haft færre spise/præmieaftener medført, at vi fik sat gang i at offentliggøre hver 
uges resultater på opslagstavlen og på Facebook og dermed har kunnet optimere den tid, det tager at 
uddele præmier på spiseaftenerne, og det er vi så fortsat med, også efter at igen må samles en gang om 
måneden – og sådan gør vi også næste år, medmindre I ønsker noget andet. 

Som noget nyt – som ikke har med coronaen at gøre - har vi i år ikke haft faste handicapgrænser for 
opdeling i A, B og C rækker, men delt de aktuelle spillere på dagen op i tre lige store rækker. Der har været 
lidt småfejl undervejs, men vi har jo fundet ud af det, så vi fortsætter med den måde, at opdele i rækker på 
også i næste sæson.  

Vi har haft en lille tilbagegang i medlemstallet – mod sidste års 62 medlemmer, har vi i år været 60 – men 
der har fortsat været rigtig pænt fremmøde med ofte over 40 deltagere om tirsdagen. 

Vi tænker meget i, hvordan vi kan gøre chancerne for at komme i præmieplaceringen så bred som muligt – 
og måske har den nye rækkeinddeling også medvirket til at fremme dette – i hvert fald viser en optælling, 
at ud af 59 medlemmer, har 49 faktisk vundet mindst én præmie og så er der selvfølgelig også nogle 
”højdespringere”, der har vundet flere gange – en enkelt helt op til 13 præmier. Og det er faktisk sådan, at 
af de 10, der ikke har vundet noget i år, så har de fleste kun spillet ganske få gange i løbet af sæsonen. 

Heldigvis har vi kunnet gennemføre de fleste af vores ekstra arrangementer i år: 

 Træn og spil dagen med Ronnie  
 Sydjysk Damematch finalen blev afholdt på vanlig hyggelig og god vis i Nordborg 
 Vores årlige matcher mod Herreklubben – desværre tabte vi begge, så nu har vi hverken pokal eller 

bamse 
 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).  

 Og så var vi på besøg hos damerne fra Tønder Golfklub. Desværre var vi ikke så mange med – håber 
virkelig vi kan stille op med flere i 2023, for Tønder gør rigtig meget ud af vores besøg hos dem.  

Vores udflugt kunne vi desværre ikke afholde, så vi ændrede det til en endagstur senere på sæsonen – og 
som I sikkert har bemærket, så aflyste vi også den. Af den simple grund, at eneste mulighed var i samme 
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weekend som Solheim Cup – og så viste det sig, at vi i bestyrelsen selv blev forhindret, og så smuldrede det 
desværre. 
Til gengæld har vi allerede planlagt næste års tur – så med mindre, der kommer en ny pandemi eller andet, 
så kan I godt sætte kryds i kalenderen den 28.-29. maj 2022! I får foreløbigt program senere i dag. 
NYT: da 28.-29. maj ligger i forbindelse med Kr. Himmelfart, vil vi prøve at finde ny dato 

Det var alt for denne gang – håber I alle også møder op i næste sæson og måske trækker endnu flere 
golfglade piger med i vores lille klub-i-klubben. 

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 det til en vane at spille om tirsdagen og kigge efter, om der skulle være 
andre Tirsdagspiger på spil der. 

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 2021. Vi ses næste år. 

Anne Marie Damgård, formand for Tirsdagspigerne 


