
Formandens beretning oktober 2022 
 

”Sommeren er forbi nu, den nærmest fløj afsted” 

Og Tirsdagsdamerne her fra Nordborg Golfklub, ja vi fløj med. 

 

Traditionen tro startede vi først i april med 9 huller og efterfølgende suppe. 

Det var koldt, og vi var pakket ind, så vi hver især følte os som en puppe 

Men ellers har vejret oftest været solrigt, varmt og godt 

Og fremmødet har generelt været flot 

 

I år har medlemstallet i Dameklubben været 21 kvinder  

– det er fint, og sammen har vi kunnet skabe minder 

Vi har lavet mange sjove og udfordrende ting,  

Vi har flittigt brugt vores flotteste sving 

 

Efterhånden som sommeren skred frem blev vores dejlige bane mere og mere 

tør, -Det er vist sjældent sket før. 

Fairway var nærmest som et kokostæppe, 

og om det høje græs var der mange der kunne bjæffe 

Bolden hoppede hid og did, 

og gemte den sig, var det det rene vanvid. 

 

Årets match mod herrerne:  

Den var hyggelig, og tonen var bestemt ikke snerrende. 

Herrerne de vandt, -ja, vi kan næsten ikke tro, at det er sandt 

Men næste år så er det os der arrangerer, så må vi lidt mere aggressivt agere 

Vi vil gøre os ekstra umage, så vi igen pokalen kan tage. 

 

I Sønderborg spillede vi Norsk Stableford med kast og kyt,  

Vi vandt ikke, så vi må sige pyt.  

Næste år er det vores tur til at invitere.  

Vi håber at arrangementet ikke med andet vil kollidere. 

-at Sønderborg damerne vil møde op – og få bevæget sind og krop, 

 

 

 



Sydjysk Damematch i Haderslev var et fint arrangement, 

vi sluttede med et lækkert traktement.  

Men det bedste var, at vi havde tre spillere i vinderrækken  

som hver tog en præmie med hjem i gavesækken. 

  

Vore sponsormatch med Ravnsborg var en succes, 

I hvert fald for de få, der var meldt til. 

Matas og Ravnsborg solgte cremer til hudpleje, 

Og tjente lidt mere end bare en rød reje. 

 

Hvad virker, og hvad virker ikke: 

Mentorordning ser ud til at være en af de gode skikke 

Men indkrævning af puttepenge på mobilpay, 

Det har ikke virket okay. 

Det gør vi i bestyrelsen noget ved 

For med puttepenge vil vi ikke tage afsked. 

 

Stableford, slagspil, trekøllematch,  

Hallington, Hidden hole og Rævematch 

Næste år da starter vi igen fra scratch. 

 

I bestyrelsen håber vi, at hver og en af de 21 gode kvinder 

Vil føle sig som vinder og har fået gode og brugbare minder 

hver og en kan nu gå i velfortjent golfhi  

og starte igen til april med opladet batteri. 

 

Tak til medlemmerne af bestyrelsen, til Marianne til Joan til Lene og til Jytte 

De har alle været til kæmpe stor nytte 

Tak til Nordborg Golfklub og til sponsorer 

De har været grundlag for vores gode score. 

Tak til medlemmerne af klubben her!  

Jeg håber, I har nydt det, -nu er der ikke mer` 

 

Ulla Tønder Kjærgaard 

 

 


