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Halvvejs gennem sæsonen 
Nu er vi halvvejs gennem sæsonen 2020, som har været en del anderledes, end vi havde 
forestillet os. Jeg tror de fleste af os har nydt at komme ud og spille i Dameklubben, og vi har 
været over 100 damer ude og spille hver tirsdag. Vi er nu 200 medlemmer i Dameklubben og vi er 
rigtig glade for, at så mange nye spillere melder sig ind i Dameklubben. Vi håber og tror på, at vi i 
efterårssæsonen kan komme i gang med vores fællesmiddage igen.  

Nyheder fra bestyrelsen 
Isa Keller Andreasen har valgt at træde ud af bestyrelsen, da hun ikke har tid til 
bestyrelsesarbejdet pga. stor arbejdsbyrde på sit arbejde. Vi har været utrolig glade for Isa´s 
arbejde i bestyrelsen gennem mange år og hendes ihærdige arbejde med at få vores hjemmeside 
til at fungere, som den gør i dag. Hun skal have en stor tak, og vi regner med, at vi kan takke Isa 
på behørig vis, når vi forhåbentlig snart kan samles. Soile Friis har takket ja til at træde ind i 
bestyrelsen, og vi glæder os til samarbejdet. Soile´s ansvarsområder bliver nye medlemmer i 
dameklubben, samt sociale medier sammen med Mette.  

 
Efterårs turneringerne  
Efterårsprogrammet er vedhæftet dette nyhedsbrev. Vi afholder ikke fællesmiddag efter den sidste 
regnbue turnering den 21. juli, men der vil være præmier overrækkelse kl. ca. 21. Vi opfordrer til, 
at man støtter Cafe BackTee ved evt. at spise i klubben den aften. Vi udsender mere information 
herom, når vi nærmere os datoen. Sidste Tee off til Regnbueturneringen den 21.07 er kl. 16.30. 
Sidste Tee off for 9 huller er kl. 18.00. Sponsor er Jytte Stahl.  
 
Scorekort  
Hvis du kan og vil, beder vi dig om at udfylde alm. scorekort + elektronisk scorekort.                         
Vi vil gøre endnu et forsøg i Dameklubben med det elektroniske scorekort, da dette kan hjælpe 
bestyrelsen kolossalt ifm. registrering af scorekort for hver tirsdag. Du kan med fordel evt. hive fat 
i et andet medlem i klubben, som benytter elektronisk scorekort og få hjælp til at lære det.                                                
Se den vedhæftede vejledning for elektronisk scorekort.                                                                                                       
 
Hvis man på ingen måde ”er til elektronisk scorekort”, kan scorekort naturligvis føres på 
almindeligvis vis og afleveres i postkassen i damernes omklædning.                                               
Se den vedhæftede vejledning for alm. papir scorekort.  
 
 
 
 



 
Regnbueturneringen 
Ved Regnbueturneringen spiller vi fra henholdsvis Tee 59, 55 og 49. Vær opmærksom på dette (vi 
sætter skilt med turneringsbestemmelserne som altid på disken) når I udskriver scorekort den 
pågældende dag. I skal selv ændre teested (Tee 59 og 55) inden I udskriver jeres scorekortet. I 
får derved flere slag på banen end I plejer at have "#$%.   
 
Rigtig god sommer til alle. 
 
                                                                                                  

 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 


