
 Formandsberetning i Dameklubben 2020 

 

Forår med forhindringer: 

Det blev en forårssæson med mange forhindringer, og vi måtte desværre aflyse de første fire 

spillerunder i april på grund af Corona-restriktioner. 

Men vi fandt en måde at gøre tingene forsvarligt på – og selv om vi har spillet en del Stableford 

matcher i starten, var det da bedre end ingenting. 

Alle sociale tiltag måtte udskydes eller aflyses og først omkring Midtvejsmiddagen turde vi ”baske 

lidt mere med vingerne” og nærme os normale tilstande. 

På trods af alle forhindringer strømmede det til med nye medlemmer – 19 i alt – og det er vi 

naturligvis meget glade for! 

 

Travlt andet halvår: 

Hvis foråret var stille og forsigtigt, gik det virkelig løs hen over efteråret med masser af matcher og 

udflugter. 

I august blev der spillet både Pink Cup og KIK-match i samme uge. Sidstnævnte blev afviklet over 9 

huller efter et dobbelt skybrud – og resultatet blev derefter for Dameklubbens vedkommende. Vi 

må forsøge at gøre det bedre næste år! 

September blev den travleste måned med fire alm. Damedage, èn ny turnering – 4-klub-

turneringen – og hele TO udflugter! 

4-klub-turneringen var et forsøg på at lave noget socialt på tværs af KIK-erne med deltagelse af 

Old Boys, Dagdriverne, De Grønne og Dameklubben i en gunstart. Der var stor tilslutning af damer, 

men mindre af herrer – og der skal vist evalueres og tilrettes lidt i konceptet, hvis matchen skal 

gentages næste år. 

Både udflugten til Helsingør og Kokkedal havde virkelig fin tilslutning, og vi var usædvanligt heldige 

med vejret begge dage, så humøret var højt! 

 

 

 



 

 

 

Bestyrelsens arbejde: 

Bestyrelsen blev jo fra starten af sæsonen stillet over for dilemmaer og beslutninger, som vi aldrig 

havde troet, vi skulle tage stilling til. Turneringsprogrammet er blevet tilrettet ad flere omgange, 

og der blev ikke plads til så mange forskellige spilleformer, som vi havde håbet på. 

Rent administrativt måtte vi udtænke nye måder at håndtere scorekort forsvarligt på – og vi vil 

gerne takke medlemmerne for jeres velvillige indstilling til alle de forskellige tiltag henover 

sæsonen. 

Samtidig vil jeg personligt takke resten af bestyrelsen for alle input, opmuntrende kommentarer 

og hjælp til at træffe hurtige beslutninger. Det gør det mere trygt at sidde som formand i sådan en 

situation, som Coronaen sætter os i. 

 

Fremtiden i Dameklubben: 

Selv om vi alle håber på en mere normal sæson i 2021, skal vi nok indstille os på i længere tid 

fremover at undgå større forsamlinger. Og vi må nok også opretholde forholdsregler m.h.t. 

spilleformer og scorekort. 

Men nu er vi forberedt på, hvad der venter os, og kan bedre planlægge ud fra forholdene. 

Det er formandens plan i løbet af vinteren at sætte sig bedre ind i brugen af Golfbox, så vi evt. i 

løbet af næste sæson kan gøre mere brug af medlemmernes egen indrapportering af scores. 

Ellers er der blot tilbage at sige tak for en hektisk sæson og ønske jer alle en dejlig vinter, pas godt 

på jer selv - vi glæder os til at se jer igen til april! 


