
Tale til informationsaften den 29.3. 2022

Velkommen til en ny sæson i Dameklubben.  Hvor har vi glædet os til at komme i gang igen og forhåbentlig

med en sæson som ikke vil være påvirket af corona, altså hvor vi kan afholde alle vores arrangementer. Vi

skal også have godt vejr i denne sæson, så vi kan komme ud og lufte vores bare arme og ben😊og spille en

masse dejlig golf sammen med nogle skønne kvinder.

Aftens program vil være:

1. Vi skal først spise

2. Herefter vil vi fremlægge sæsonens program samt praktisk information

3. Afslutning på aftenen vil være et foredrag/fortælling af Henrik Knudsen

Håber at maden smagte jer!!

Vi sluttede sæsonen sidste år af med at søge nye medlemmer til bestyrelsen og det er heldigvis lykkes os at

få to nye med i bestyrelsen og vores bestyrelse ser således ud.

Nye medlemmer i år er således: Anne-Merete Kissum og Hanne Eckman Quist.

Lotte Errebo, Bettina Nygaard, Mette Gruhn, Pernille Juul og jeg Bettina S. Friis fortsætter i bestyrelsen.

Der er næsten lagt billeder af alle bestyrelsesmedlemmer på vores hjemmesiden, hvor I også kan se hvilke

opgaver vi hver især har påtaget os.

For at forenkle nyhedsstrømmen har vi besluttet følgende:

Golfbox - indeholder turneringsbetingelser og resultater

Hjemmesiden - indeholder information om dameklubben herunder turneringer og enkelte resultater

Facebook - billeder og hygge

Kommunikation med bestyrelsen - kokdamer2970@gmail.com

Vi prøver hvert år, når vi skal i gang med at planlægge næste års sæson at kigge på hvad der har været en

succes og hvad der ikke var så godt. Det kan både være i forhold til antal deltagere og hvad vi har fået af

tilbagemelding fra vores medlemmer osv. Vi har i år valgt ikke at tage på skovtur til Sverige, men holder

fortsat fast i vores årlige udflugt til en bane i nærheden og det bliver i år på Furesø golfklub. Vi har også

forsøgt at lave lidt sjove turneringsformer, så det ikke kun er stableford vil spiller. Alt dette kan I læse om på

vores hjemmeside som Mette lidt senere vil gennemgå.

I år er det 20-års jubilæum for Pink Cup, som er en landsdækkende golfturnering hvor man samler penge

ind til støtte for brystkræft. Vi har tidligere arrangeret dette i Dameklubben med stor succes og har fået

samlet mange penge ind til støtte for brystkræftforskning. De klubber som samler mest ind, der går

vinderne af vores turnering videre til en landsfinale.

Jeg tror ikke at der er en eneste her i aften, som ikke har haft kræft tæt inde på egen krop eller har haft et

familiemedlem eller god ven, som har haft eller har kræft. Vi har derfor valgt i år at vi gerne vil være med til

at støtte op omkring denne indsamling og har derfor meldt dameklubben til årets Pink Cup. Det er en stor

opgave for bestyrelsen at skulle arrangere sådanne en turnering og vi har derfor lavet et pink Cup udvalg



bestående af Hanne Eckmann Quist og Bettina S. Friis fra bestyrelsen samt Didi Møller og Pernille Sagild. Vi

er meget taknemmelige for hjælp at to erfarende medlemmer, så det er et stærkt udvalg.

Pink Cup bliver afholdt tirsdag den 31.05.2022. Det bliver en turnering som kommer til at foregå hele dagen

og der vil være tre rækker i alt. To dame rækker A - række og B - række og en samlet herre række. Der er

mulighed for at invitere en eller flere veninder fra enten Kokkedal golfklub eller andre klubber også selvom

man ikke er medlem af Dameklubben. Max HCP for at deltagere er 45. Der kommer mere information om

turneringen senere via nyhedsbrev.  Jeg vil dog kun opfordre til at I bakker op om dette arrangement i form

af deltagelse, køb af lodder, køb af merchandise, når vi begynder at sælge disse. Hvis I selv vil sponsorere

eller kender nogle som vil dette, hører vi meget gerne fra jer. Alt vil blive modtaget med kyshånd.

Vi holder fortsat fast i vores 9 hullers turnering og igen i år har vi forsøgt at 9 hullers turneringen spiller den

samme turneringsform som 18 huller. Sidste år havde vi nogle gange problemer med at spillere som gerne

ville spille 18 huller havde sat sig på en bold hvor de to andre spiller kun ville spille 9 huller. Den spiller som

ville spille 18 huller mangler så en markør efter 9 huller. Dette problem er måske løst ved at man fra i år skal

tilmelde sig til de fleste turneringerne, så derved kan I jo se om de spillere der er i jeres bold spiller 9 eller

18 huller ved at gå ind på turneringerne i golfbox.

Vi fortsætter med elektronisk scorekort, da vi oplever at det letter vores arbejde i bestyrelsen og

fornemmer egentlig også at det fungerede rigtig fint sidste år. Vi har dog valgt at stramme skruen i år og

derfor kan man ikke deltage i de fleste af Dameklubbens turneringerne, hvis man ikke indtaster elektronisk

scorekort. Det betyder at man SKAL huske at tilmelde sig turneringerne senest mandag aften kl. 20.00 for at

modtage  linket til elektronisk scorekort. I år bliver linket både sendt som sms og som mail.  Alle turneringer,

hvor man skal udfylde elektroniske scorekort er i dag den 29/3 åbnet for tilmelding. Det betyder at I har

mulighed for at gå hjem nu og tilmelde jer alle turneringer, hvor der skal udfylde elektronisk scorekort. Hvis

det viser sig, at man alligevel ikke kan deltage i en af turneringerne, sletter turneringsledelsen jer fra

turneringen, hvis der ikke er udfyldt et elektronisk scorekort. Der ligger på vores hjemmeside vejledning i

elektronisk scorekort og Mette vil lidt senere også gennemgå det heroppe på skærmen.  Der vil være

turneringer som Pink Ball, Las Vegas, Scrambel for 2 personer, irish Rumble, hvor man ikke kan udfylde

elektroniske scorekort. Disse turneringer vil ikke blive åbnet for tilmelding på noget tidspunkt, her skal man

”bare ” bestille en tid i golfbox.  De turneringer feks udflugt til Furesø, Pink Cup sender vi nyhedsbrev ud når

der er åbnet for tilmelding. Hvis man går ind og læser turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer vil

det fremgå om der er elektronisk scorekort eller ej.

Resultaterne af de forskellige turneringer findes som hovedreglen på golfbox. De turneringer, hvor vi ikke

har elektronisk scorekort, skriver vi resultatet på vores hjemmeside.

Præmier

Antallet af præmier afgøres af turneringsledelsen (sponsor bestemmer antallet af præmier i

sponsorturneringer).



Hvis Dameklubben er sponsor uddeles 1. præmie gavekort kr. 200,-, 2. præmie gavekort kr. 150,- og 3.

præmie 3 bolde med logo i 3 rækker for 18-hullers turnering og 1 præmie gavekort kr. 200,- for

gennemgående 9-hullers turnering. Præmierne uddeles i forbindelse med fælles middag.

Ved sponsorturneringer skal en præmietager være personligt til stede ved præmieoverrækkelsen for at få

sin præmie. Er dette ikke tilfældet, afgør sponsor alene, om præmien går videre til den næste i rækken eller

uddeles som en "klappepræmie".

Sponsorere, hjælp os med at skaffe sponsorere. I må meget gerne have øre og øjerne åbne og giv os et hint,

hvis I kender nogen som måske kunne have lyst til at sponsorere Dameklubben med lidt eller gerne meget.

Vi har allerede nu fået en del nye medlemmer i Dameklubben og vi skal alle være med til at sørge for at de

bliver glade for at være med i vores klub. Så tag i mod med åbne arme og spil gerne med mange forskellige i

løbet af sæsonen. Til alle nye medlemmer 2022 laver vi igen i år en 9 hullers speciale informations

turnering. Mere om denne senere

Mange steder i samfundet fungerer Betalingsservice fantastisk til glæde for såvel afsender samt for

modtager. Ideen med Betalingsservice er at simplificerer og identificere en betalings transaktion. Hos os er

det ikke helt sådan. Vi har været i gang med Betalingsservice nu på 2. år og der er desværre op mod 20 % af

dameklubbens etablerede medlemmer der ikke har fået sig tilmeldt.

Det giver os en masse ekstra administration og ekstra omkostninger så fra næste år vil en manual

indbetaling/opkrævning formentlig blive pålignet et gebyr i omegnen af kr. 50,00. Er der tvivl om hvordan

man tilmelder sig betalingsservice vil vi gerne fremsende vores tidligere udsendte vejledning endnu engang

Nå ikke mere halvsure opstød herfra😊

Vi har arbejdet på at vi i år skal have mulighed for at købe nye poloer med Dameklubbens logo, og har taget

kontakt til Lindeberg. Vi havde håbet at vi kunne vise jer dem i dag, meeen det er er desværre ikke muligt. Vi

håber måske til vores Åbningsturnering at kunne fremvise dem. Vi skriver selvfølgelig også om det i

nyhedsbrev.

Vi er blevet kontaktet af Iben Tinning, som forsøger at opstarte en turnering som hedder Iben Tinning

Trophy (ITT), som er en order of Merit for dameklubber rundt om i landet. Det grundlæggende princip for

ITT er at belønne regelmæssig deltagelse og gode præstationer i dameklubben i hele sæsonen. Vinderne af

de tre rækker bliver inviteret til at spille med i en afslutende Iben Tinning Trophy sidst på sæsonen. Der skal

mindst være 30 deltager pr klub. Det koster 650 kr.pr deltager. Ud over en vandrepokal til de tre rækker vil

Iben Tinning komme og holde et foredrag i klubben, hvor man kan invitere en veninde med til dette

foredrag. Vi synes at det kunne være spændende, men der er ingen i bestyrelsen, som har overskud til at

skulle holde regnskab på sådanne en turnering. Hvis der er nogen som har lyst til at kaste sig over dette

projekt, bakker vi gerne op fra bestyrelsens side. Der er lagt kopi af det brev vi har modtaget fra Iben

Tinning på hver af bordene, så I kan læse om det.



Regnskabet fra sidste år er færdigt og lagt på vores hjemmeside. Vi har som bekendt kun en indtægtskilde i

Dameklubben og det er vores kontingent. Det er ikke blevet nemmere at finde sponsorer til vores

turneringener og vi oplevede sidste år at der var flere turneringer, hvor vi selv måtte købe gaver, der er flere

udgifter til Nets, MobilePay de senere år. Vi har derfor valgt allerede nu at annoncere at vores kontingent fra

næste år bliver 400 kr.

Jeg vil til slut bare sige at jeg håber vi alle får en rigtig god sæson. Vi har forsøgt at skabe rammerne for en

god sæson og så er det op til jer hver især at få det bedste ud af det. Vores opfodring skal igen i år lyde at

man skal huske at behandle andre som man gerne selv vil behandles, så kan det ikke gå helt galt.

Med de ord vil jeg give ordet til Henrik Knudsen. Vi har løbende haft kommunikation med Henrik om et

foredrag siden før corona og hvor det skulle handle om de ny golfregler. De regler er efterhånden ikke nye

længere og så vi har aftalt at Henrik vil fortælle lidt omkring hans arbejde og lade os komme lidt ind bag ved

Europa touren.


