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Klubbens forhold 

Vi har haft 23 almindelige matcher med bedre vejr end sidste år og også et større 

fremmøde. Fremmødet har været så stabilt at vi kun to gange har fået kold mad fordi 

køkkenet gik hjem. Det har fungeret fint med den aftale vi har haft med køkkenet om 

billigere og lettere mad. Vi håber vi kan få lov til at beholde den ordning med 

køkkenet.  

Der er lavet 10 birdies fordelt på seks spillere. Mere om det i aften.   

Medlemstal 

I år har vi været 48 medlemmer. Vi har i bestyrelsen været aktive for at få nye 

medlemmer. Vi har bl.a. besøgt kaninklubben en onsdag aften og talt for vores sag. 

Der er da også kommet et par nye medlemmer fra Kaninerne, og der er flere som 

nærmer sig de magiske 50 i handicap. Husk at I får en præmie hvis I skaffer et nyt 

medlem. Husk også at det er tilladt at have en gæst med en mandag aften. Det kan 

måske give gæsten lyst til at blive medlem.  

Venskabsmatcher 

Dragsholm, ude. 20 deltagere fra Kalundborg. Dragsholm vandt med 187 mod vores 

179 point. En forskel på 8 imod sidste år hvor vi tabte med en forskel på 14. Det går 

fremad! 

Korsør, ude. 20 deltagere fra Kalundborg. Korsør vandt med 183 mod vores 158. 

Odsherred, hjemme. 29 deltagere fra Kalundborg. Det var forfærdeligt vejr, voldsom 

blæst og regn, men gæsterne tog det med godt humør!  Ikke overraskende vandt vi 

med 193 mod 180 til Odsherred, og vores navn er blevet indgraveret på trofæet. Se 

det i aften! 

Dame/herredag 

Det var mændenes arrangement i år, og det gik godt, vi vandt! Vi var 21 damer til at 

slå 25 mænd. I snit fik vi 31,6 mod herrernes 30,6.  

Ture ud af huset  



På weenkendturen til Rønnede Golfklub var vi 12 deltagere. Det viste sig at være et 

udmærket antal for vi kunne sidde fint samlet både til middagen og når vi hyggede 

os. Og det blev en fin tur. I skal ikke holde jer tilbage næste år, selvom 12 var et godt 

antal, men det var rart at opleve at det også går fint selvom vi er var så mange.   

Endagsturen gik i år til Trelleborg med dejligt golfvejr. Det er en velholdt bane i et 

smuk landskab, OG det er en usædvanlig lang bane. Lange huller og langt mellem 

hullerne.  

Så vi 16 der var med, fik rigtigt motioneret. 

Pink Cup  

Dagen startede med øsregn! Da jeg bød velkommen kunne jeg dårligt se folk. Alle 

stod og skuttede sig i porten og under halvtaget. Jeg tænkte: Det bliver en lang dag! 

Men efter de første par huller skete miraklet, det klarede op, og dagen sluttede i fin 

stemning. 99 deltog. Vi var 44 mænd og 49 kvinder. Resultatet for 2016 er en rekord 

for Dameklubben med 23.165kr, næsten 5.500 kr. mere end sidste år.  Det samlede 

resultat for Den landsdækkende indsamling var også rekordstort i år. 4.200 kvinder 

fordelt på 104 klubber deltog, og der blev samlet 3.285.000 kr til kampen mod 

brystkræft. Det største beløb indtil nu. Godt at have været med til, og vi deltager 

selvfølgelig også næste år.  

Festugematch 

Festugematchen var et nyt initiativ i år fra Storklubben. Vi havde flere gæster, og det 

var hyggeligt at se nogle spillere som enten var gamle medlemmer, eller nogle som 

gerne vil være medlem. Et par af gæsterne ville gerne komme flere mandage, mens 

de havde ferie. Det har inspireret os til det forslag som vi stiller om et juli-

medlemsskab. 

Toyota Match  

Bruno stillede igen i år op til en Toyota-sponsormatch med fine præmier. Vi var 33 

deltagere, hvilket var godt. Det blev en hyggelig dag. Vejret holdt sådan lige, Bruno 

spiste med, og han gav tilsagn om at være med igen næste år. Tak for det!  

 

Tak 

Vi kan ikke komme ud og spille om mandagen og deltage i ture og fester hvis ikke 

der er en lang række personer som bakker op om vores klub. Derfor skal der også i 

dag lyde en særlig tak til alle der er aktive og hjælpsomme omkring klubbens 

virksomhed.  



Vores sponsorer er særlig vigtige for uden dem ville der ikke være meget at kæmpe 

om. Stor tak til dem! 

Som jeg tidligere har nævnt har vi været meget tilfredse med den ordning og det 

samarbejde som vi har haft med køkkenet. Senere i aften får vi lejlighed til at sige tak 

direkte til Sanne og Ann. 

Bente var straks parat da Karen Margrethe gerne ville stoppe med at arrangere  

hulspilsmatchen. Stor tak til jer begge. Resultatet af årets match vender vi tilbage til.  

Som I kan se af dagsordenen vil Jette gerne træde ud af bestyrelsen. Jette har været 

med i tre år, det første år under stort besvær med en brækket arm, det andet år som 

græsenke, og alligevel blev du i bestyrelsen og det skal du have stor tak for.  

Jeg vil også takke hele bestyrelsen for denne sæson, og jeg vil gerne personligt takke 

for et særdeles godt, hyggeligt og tillidsfuldt samarbejde. Frivilligt arbejde skal helst 

være lystbetonet, og det er vores samarbejde helt bestemt. 

Endelig – hvad var en klub uden medlemmer? Stor tak til alle hver og en. Alle 

medlemmer er skattede i klubben. Dem der kommer lidt nu og da, og dem der troligt 

stiller op selvom vejrudsigten ikke er den bedste.  

Tak for en fin sæson og til alle medlemmer og alle aktive omkring vores klub – 

på rigtig godt gensyn i 2017! 

 

 

Karen Vilhelmsen 

September 2016 

 

 

 

 


