
Ja tænk så er endnu en sæson ved at være slut og som altid bliver vi 

overrasket. Når vi står her i dag (beklager jeg ikke kan være til stede) er der 

mange gode golfoplevelser at se tilbage på. 

 

Vi kan heller ikke i år sige, at vejret har været med os hver tirsdag – det kan 

flere af jer sikkert bekræfte. Jeg vil blot siger til alle jer kære golfpiger ”I er 

bare for seje” der er intet - ikke engang vejret som kan ødelægge jeres gode 

humør og lyst til golf.  

 

Sæsonen begyndte ellers rigtig godt, hvor jeg ved tøsernes tyvstart i 

slutningen af marts, var så modig at sige ” det gode vejr var bestilt for resten 

af sæsonen”. Jeg skal kun beklage, at jeg ikke holdt ord overfor jer 15 piger 

som deltog, men ønsket var ærligt ment. 

 

Hvordan er året så ellers gået? Vi startede ligesom de sidste år med lidt 

champagne, dog valgte vi i år, at nyde det inden middagen, men vi kan vel 

godt sige at det er blevet en god tradition som start på en ny sæson? 

 

Vi har en dejlig sæson vi kan se tilbage på med stolthed og gode oplevelser.  

 

Vi var i maj måned på besøg i Juelsminde, hvor os 11 Skanderborgpiger 

kæmpede mod de 23 Juelsmindepiger. Vi gjorde hvad vi kunne men det 

lykkedes desværre ikke, at få pokalen med hjem til Skanderborg – dertil var 

der for stor ulighed. Jeg kan blot ønske at det vil lykkedes os til næste år, hvor 

de forhåbentlig kommer på besøg hos os! 

 

Igen i år har vi afholdt venindematch, det var en super hyggelig dag hvor vi 

var 21 deltager. Vi kan håbe på at udviklingen fortsætter, så vi i 2017 bliver 

endnu flere. 

 

Pink cup udvalget har igen i år gjort et stor stykke arbejde for en god sag! I år 

var der 37 deltager og hold op nogle slotte score der blev på dagen.  

Vinderen   A-rækken blev Vibeke Walde med 45 point 

                B-rækken blev vundet af Anna Grethe Sørensen med 40 point 



Pink cup udvalget gjorde endnu en stor indsats ved auktionen, for at samle 

penge nok ind så pigerne kunne komme med til finalen. Godt arbejde for det 

lykkedes! Jeg ved det har været en god dag for Vibeke og Anna Grethe. 

Vi har i år kunne fejre klubbens jubilæum og til tirsdagsmatchen deltog 44 

medlemmer af Skanderborg Golfklub. Der blev spillet Texas Skramle og det var 

en super dag, på tværs af klubbens medlemmer. 

 

Så kommer vi til stolthed!  

I august havde vi besøg af Odder. Jeg vil godt erkende at jeg meget længe var 

bekymret for hvordan det skulle gå☺ 61 deltager var vi og tusinde tak fordi i 

støttede op og ja vi gjorde det!!! Pokalen kom i hus (Odder har haft den side 

2012) og ikke bare kneben så godt gået – sikken sejr.  

 

Næste sejr som alle forhåbentlig har bemærket var, at Bamsen kom i rødt/pink 

i år. Godt gået piger super vi var 27 piger der kunne stille op mod de 21 herre. 

Vi må godt rose os selv og anstrenge os for, den forbliver i rødt/pink til næste 

år. Så lad os møde talstærkt op også næste år!  

 

Årets weekendtur gik til Volstrup Golfklub hvor 16 piger havde en rigtig god 

weekend og ja! også godt vejr.  

 

Tilmelding i Golfbox er nu indarbejdet hos os alle –  stor tak til Karin, som for 

det meste står for dette arbejde!  

Vi har forsøgt løbende at sende informationer og små påmindelser rundt – og 

vi tror på det hjælper. Vi tager gerne mod ris/ros for dette!! Sender vi for 

meget eller lidt rundt? Er der noget I savner så hører vi det gerne. 

 

Så vil jer gerne på hele LS-bestyrelses vegne gøre en ting klart (jeg ved der er 

snak rundt omkring) – der er kun EN klub i LS og den dækker ALLE dem der 

spiller om formiddagen og dem der spiller om eftermiddagen. Vi har i 

bestyrelsen INTET ønske om det skal være anderledes. Skulle nogen være 

uenig gør jeg opmærksom på, at det vil kræve en vedtægtsændring.  

Jeg vil dog gerne opfordre til, at en af de faste formiddagsdamer melder sig til 

bestyrelsen- for på denne måde kan vi bedst tilgodese alle! 



Medlemssituationen i år er på niveau med sidste år. Det betyder at vi er 58 

medlemmer. Også i år har vi glæde af flere nye medlemmer - velkommen til 

jer! Vi håber fortsat på flere nye medlemmer, så husk at spred kendskabet til 

LS. 

 

Vi har i år ført forsøg med en 9-hullers match, for dem som ikke kan nå det 

tirsdag eftermiddag. Vi har talt om at have det med fra sæsonstart - viser det 

sig at efterfølgende at der ikke er opbakning, må vi tage det op til revision 

efter et par måneder. 

 

Afslutningsvis vil jeg takke alle for nogle dejlige hyggestunder og gode golf 

oplevelser. Tak til alle jer i bestyrelsen for den kæmpe indsats i alle bidrager 

med. Jeg glæder mig til den ny sæson.  

 

Gitte Haagemann 


