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Tirsdagspigerne AAGK – Formandens beretning 2022 
 

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

Efter nogen tid med corona-bøvl, har vi i år været helt tilbage i den gamle gænge med fuldt program uden 

restriktioner – herligt! 

Så vi har kunnet gennemføre alle aktiviteter på vores årsprogram, og nogle af vores nødvendig tiltag under 

coronaen er nu blevet til ny praksis som fx  selv-indberetning, resultatoffentliggørelse på facebook og 

opslagstavle og ikke-faste handicapgrænser, og det har givet lettelser i bestyrelsesarbejdet, så det 

fortsætter vi med. 

Vi har også (takket være Lisbeths indsats) lavet procesbeskrivelser af meget af arbejdet i bestyrelsen, så det 

bliver lettere og lettere at træde ind som nyt bestyrelsesmedlem – fangede I den???? 

Og så til året, der gik: 

Igen en lille tilbagegang i medlemstallet – mod sidste års 60 er vi nu 59, og der har igen  været rigtig pænt 

fremmøde med ofte over 40 deltagere om tirsdagen. 

Ud over vores ugentlige match har vi i år gennemført: 

• Udflugten blev heldigvis gennemført i år – med dejligt ophold på Hovborg Kro, spil på Gyttegård og 

masser af spas og hygge. Vi kommer snart med udmelding om dato for næste år, og vil igen lave tidlig 

tilmelding med betaling af depositum, så vi kan sikre os nok værelser, banetider osv. 

• Træn og spil dagen med Ronnie – i år med 9-hullers match med elitespillere på hver fligt, så den blev 

gennemført næsten som en pro-AM. Bliver gentaget næste år – og her vil jeres evalueringer blive taget 

med (instruktion på puttegreen, mere ligelig fordeling af først/sidst instruktion på træningsstationerne) 

• Sydjysk Damematch finalen blev afholdt på vanlig hyggelig og god vis – i år i Haderslev, der havde lavet 

en dejlig dag – og man kan kun misunde de klubber, der har en god restaurant. 

Kun én spiller fra Aabenraa gjorde sig bemærket – det må vi gøre bedre næste år. Der er forslag fra 

nogen af vores Tirsdagspiger, at der også bliver indført en klubmatch med en pokal – det tager jeg med 

til møde med de øvrige deltagere i november. 

• I vores årlige matcher mod Herreklubben – kunne vi heller ikke denne gang vinde pokalen, men til 

gengæld sikrede vi os i meget overlegen stil bamsen, så den sidder nu med lyserødt halstørklæde 

sammen med alle de andre ”pokaler” på kontoret. Målet må være at vinde begge dele næste år! 

• Vi havde til en matchdag inviteret alle kvinder i AAGK til match med os Tirsdagspiger – blev desværre 

ikke rigtig brugt, selvom det var ude i Nyhedsbrev, så vi må gøre mere opmærksom på det næste år 

med kontakt til D-turneringer, Klub 37, Seniorklubben og hvad vi nu ellers har. 

• 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 holdfarver (Europa blå og USA røde). Deltagerne var glade,  men trætte… 
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• Og så har vi haft besøg af damerne fra Tønder Golfklub, der som vanligt mødte pænt talstærkt op – så 

husk nu næste år at prioritere dagen, så vi kan gøre gengæld i Tønder. 

• Og endelig fik vi igen liv i en afslutningsmatch, som vi holdt i det mest fantastiske vejr i søndags. Tak for 

den store opbakning – vi vender stærkt tilbage næste år, og finder helt sikker på noget nyt og lige så 

udfordrende. 

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 2022. Vi ses næste år. 

Anne Marie Damgård, formand for Tirsdagspigerne 


