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Årsberetning 2016

Ved sæsonslut havde 115 piger tilmeldt sig den Grønne Dameklub. 14 piger meldte sig ud og 12 nye kom til.
Sæsonen gik i gang den 5. april med en Texas Scramble på hhv. 9 og 18 huller med 57 spillere og 55 deltog i
åbningsmiddagen. Det må vist siges at være acceptabelt så tidligt på sæsonen.
Så var vi i gang, og der blev spillet flittigt hver tirsdag på trods af det noget omskiftelige ”sommer”vejr, som ret
uheldigt hyppigt faldt på en tirsdag.
Den 7. juni drog 31 piger med bus til Holbæk Golfklub. Den ligger helt åbent ud til fjorden og kan være ret barsk at
spille i blæsevejr. Men vi havde det smukkeste vejr og nød den flotte bane og meget lækre frokost bagefter. Vivi
havde atter sponsoreret de flotte præmier. Stor tak!
Den 21. juni spillede 20 piger i Asserbo efterfulgt af en hyggelig frokost.
Den 5. juli havde vi vores midtvejs arrangement med en holdturnering og bagefter deltog 37 piger i middagen. Et flot
antal midt i sommerferien.
Den 9. august blev den årlige – og efterhånden traditionelle - Pink Cup afviklet i dejligt sommervejr. Atter i år var der
stor opbakning til turneringen med deltagelse af 100 piger (heraf 18 udefra og 50 fra DGD). Der blev i alt samlet ca.
24.000 kr. ind til brystkræften. Tak til alle for jeres opbakning og specielt til Vivi og Russell. For første gang blev
Furesø’s to vindere i A og B rækken udtrukket til deltagelse i Pink Cups landsfinale.
Den traditionelle KiK turnering fandt sted den 24. august. Vi fik en 6. plads. De første 5 pladser gik til herrerne, dvs. vi
var bedst af damerne. Men der er bestemt plads til forbedring til næste år.
Den 31. august var det Dameklubbens tur til at arrangere den årlige dyst mod De Grønne. 60 piger havde tilmeldt sig,
og vi spillede en hyggelig fourball i det smukkeste sensommervejr. Stemningen om aftenen til middagen var høj – og
maden dejlig. Resultatet var uafgjort. Det var den 6. dame-venskabsturnering, som næste år arrangeres af Den
Grønne Dameklub – og dermed på en tirsdag.
Den 6. september blev den sidste udebaneturnering afviklet på Helsingør golfbane. 10 piger deltog og fik en skøn
sensommerdag på den smukke bane.
I gennemsnit EDS’ede omkring 49% af spillerne i løbet af sæsonen. Om dette tal er acceptabelt, vil jeg overlade til
HCP-udvalget at bedømme. Der skal sættes et kryds i feltet for EDS inden, man går ud, og ikke efter. Dette
efterkommes ikke af alle!
2017 kommer til at byde på en ny udfordring, idet der – som omtalt i Furen – bliver indført en prøveordning med
tidsbestilling med start på alle tre sløjfer og mulighed for elektronisk boldrende. KIK-formændene indkaldes til møde
omkring implementeringen. Medlemmerne orienteres, når der foreligger nyt.
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Vores økonomi er sund og god, derfor foreslår vi et uændret kontingent på kr. 350 for sæson 2017.
Bestyrelsen takker alle medlemmer for stor opbakning til vores arrangementer og en dejlig sæson 2016 og ønsker på
gensyn til april 2017.
Pbv.
Ulla Sonne-Holm
Formand

