
2022. Generalforsamling. Ladies Section. 
 
Så nærmer denne sæson i sin afslutning. 
 
Sæsonen startede den 29. marts. Vi spillede til vintergreen denne dag.  
 
Vejret var fint. Og vi kunne i år begynde på almindelig vis. 
 
Traditionen tro fik vi suppe. 
 
Som noget nyt år, blev A – og B- rækken delt op i 2 lige store rækker. Det betyder, at vi ikke kan 
overføre resultatet af spillet til ”Order of merit”. 
 
4 nye medlemmer mødte op første dag. Så det tegnede godt. 
 
Teestederne ude på banen er  blevet fornyet. Nu hedder det ikke længere  dame- og herreteested.  
Det skal jo være køns neutral i disse tider. Så dameteestedet hedder nu 48. Og herreteestedet 51. 
 
19. april kom Erik Enggård og orienterede om golfregler. Et fint oplæg. Som måske kunne være en 
god tradition at fortsætte med. 
 
26. april var golfbox systemet nede og alt var kaos. Men tingene løste sig. 
 
I bestyrelsen har vi prøvet at tilrettelægge turneringerne sådan, at vi en gang om måneden spiller 
noget andet end stableford. 
 
Vi har blandt andet spillet: 
Slagspil og tælle put. 
Spille ud fra herreteestedet. Eller 51, som det hedder nu. 
3 jern i backen samt putter. 
Svensk slagspil 
Greensome 
 
Af venskabsmatch har vi haft 2. 
 
Den ene mod LS. Brande golfklub . Vi var værter i år. 
Jeg kørte hjemmefra i regnvejr. Men da jeg kom til Gyttegård skinnede solen. 
15 piger var mødt op fra Brande golfklub. 
Mod Brande spiller vi om en pokal. Og den vandt vi denne gang. 
Brande fik 302 point og vi fik 337 point. 
Der er graveret  årstal på pokalen til evigt minde. 
 
 
 
 



Den anden  venskabsmatch er mod LS. Varde Goflklub. 
Det var den 30. august. Og vi spillede i Varde golfklub denne gang. 
Vi var 16 tilmeldte fra LS. Gyttegård. Fra Varde var de også 16. 
Vi startede ud med kaffe, kage og et hyggelig samvær. 
Vejret var perfekt. Sol og ikke for varmt. 
 
11. juni var der planlagt en udflugt til Royal Ouk Golfklub. Jels .Rødding.  
Den blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. 
 
5. juli havde vi damernes kamp mod herrerne. 
Vi mødte 20 op. Men det var desværre ikke nok til at hive pokalen hjem. 
Herrerne vandt igen - igen. Og kaptajn Dolle havde en god dag. 
Men vi havde nogle pæne scores. De 10 bedste gav et resultat  på 351 point. Gennemsnits score 
på 35,1. En spiller fik 41 point. Det var Lis Krog Kristensen. Hun vandt trofæet, som skal stå 
fremme hjemme hos hende det næste år.  
Det var Carsten Dollerup, som vandt trofæet for herrerne. 
 
8. oktober havde vi afslutningsmatch og afslutningsfest.  
En god dag, selv om det var ved at drukne i regn. 
Og så blev spændingen udløst, for hvem der var den heldige vinder af ”hul 3” puljen. Det blev 
Charlotte Volcher. Charlotte er et nyt medlem i klubben. Men mon ikke hun kommer til næste år 
igen. Det tror jeg. 
Hvem der var vinder af Lisbeth´s model af “Order of merit” I A – B- og C- rækken blev 
bekendtgjort. 
Det var Else Jensen – Bente Pedersen og Helga Ludvigsen. 
Lone Aagård fik flest birdie.  
 
I foråret var der reception for Ditte Dam som ny golfmaneger og Nicolaj Klindt som ny træner. Vi 
gav en kurv med vin og chokolade til dem begge. 
 
Jeg synes det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Ditte. Hun er meget hjælpsom. Og 
man bliver set, hørt og anerkendt. 
 
Nicolai er en utrolig dygtig træner og god til at undervise. Jeg kan kun anbefale jer at gå til træning 
hos ham. 
 
Så var der afskedsreception for Frederik Johnsen, hvor vi også gav en afskedsgave. Han  tog med 
Jens Elvang til Kolding Golfklub. Jeg ønsker alt det bedste for dem i Kolding. 
 
Så forlod Torben og Heidi i Cafeen os her til oktober. Det blev ”for meget op ad bakke for dem”. Vi 
gav Heidi en buket blomster som tak.  
 
Heldigvis kunne Mette Nicolajsen tage over og levere maden til os de sidste 3 gange vi havde 
tilbage.  En stor tak til Mette. 
 



 
Sponsorer: 
Der skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer, som har givet mange flotte præmier.  
Som noget nyt lægger Ditte Dam billeder ind på hjemmesiden af vinderne og af sponsorerne. En 
måde at sige tak på og også reklame for sponsorerne. 
Det er Dittes ønske at gøre hjemmesiden mere levende, så flere går der ind og kigger. 
 
Vi er i alt 49 medlemmer.   
38 gamle medlemmer og 11 nye medlemmer.  
 
Jeg vil gerne sige tak til alle I nye medlemmer der er kommet til. Personligt synes jeg, det har 
været en fornøjelse at spille sammen med jer. 
Sender i bolden langt ind i skoven tager I det med et smil og spørger: Hvad skete der lige der? Ja, 
hvad skete der lige der? Who konws? 
 
Og der skal også lyde en stor tak til alle jer der har været medlemmer i mange år, og kommer 
troligt tirsdag efter tirsdag og danner kernen og stabiliteten i klubben. 
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Personligt synes jeg ,der har været stor 
respekt om arbejdet og arbejdsopgaverne. 
  
Else og Jeg har valgt at stoppe i bestyrelsen. Forhåbentlig er der et par nye som vil træde til. 
 
Jeg vil gerne ønske jer alle helt og lykke med golfspillet fremover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


