Formandens beretning 2018
Det har været en god sæson i år. Så kort kan det siges. Vi har vænnet os til tidsbestilling,
vejret har været forrygende igennem hele sæsonen og ugematcherne er forløbet fint.
Ved åbningsmatchen havde vi igen Knap design som sponsor mens vi ikke havde en særlig
sponsor midtvejs. Det er ikke udtryk for at vi ikke har haft sponsorer sæsonen igennem for
Susanne Bengtsen som står for vores sponsorer har samlet masser af sponsorgaver sammen
så vi havde mange præmier både midtvejs samt nu her til vores afslutning.
Vi har i år ligesom sidste år samarbejdet med den Grønne Dameklub om vores udflugter og
busturen til Mølle i slutningen af maj var et scoop. Lynhurtigt var der udsolgt og turen forløb
fantastisk godt.
De 3 øvrige kør-selv udflugter var derimod ikke særlig velbesøgte. Turen til Hornbæk faldt
næsten sammen med Fru Hansens udflugt. Tidspunktet havde vi ikke været orienteret om på
forhånd og da vi havde lavet aftalerne og planen kunne det ikke ændres. Næste år må vi se om
vi kan koordinere det bedre med de andre KIK’ere.
Turen til Asserbo blev flyttet fordi vi fik at vide af sekretariatet at den oprindelige dato faldt
sammen med KIK matchen hvilket senere viste sig at være en fejl. Arrangementet gik fint, men
antal deltagere var begrænset. Vejret var fint som det har været hele sommeren.
Den sidste kør-selv tur gik til Greve hvor tilmeldingen også var begrænset men arrangementet
i øvrigt meget vellykket.
I kik matchen fastholdt vi vores stilling som nr. 3 og bedst af dameklubberne. Igen vandt
herreklubben. I år havde vi været lidt tidligere ude for at kapre spillere men alligevel havde vi
nogle afbud i sidste øjeblik, men det lykkedes at stille et hold.
I Kønnenes kamp vandt dameklubben over Old boys. Der var stor tilslutning især fra os og vi
vandt denne gang men det var tæt 7/6. En stor tak til matchledelsen for et flot arrangement.
Afslutningen i restauranten var meget festlig og vellykket.
Igennem hele sæsonen har vi været opdelt i 2 rækker samt en 9 huls række.
Rækkeopdelingen har været fastlagt fra starten af sæsonen uden hensyn til ændring af Hcp
undervejs og opgjort således at der er lige mange i A og B-gruppen. Alligevel har der været
væsentlig forskel på antallet af spillere i de to grupper til de ugenlige matcher og 9-huls
rækken tæller meget få deltagere. Alle tre rækker indgår i en gennemgående pointliste.
Præmier i de enkelte ugematcher afhænger af antal deltagere og i A og B-rækken er det gerne
1, 2 og 3. Præmie samt nr. 6, men 9-hulrækken kun har mønstret få deltagere.
Matchledelsen ved de enkelte ugematcher har hvis det er relevant indrapporteret EDS. I den
forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på at No Return vil i golfbox medføre en regulering.
Bestyrelsen er derfor blevet enige om at den enkelte spiller skal angive en begrundelse for No
Return hvis man ikke ønsker regulering (eks. Smerter, ødelagt udstyr mm).
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