Beretning for Nivå Damerne 2016

I denne sæson har vi være 73 medlemme mod 74 sidste sæson.
Gennem sæsonen har vi i alt haft 6 månedsturneringer med efterfølgende spisning. Heraf
var den i juni Fællesturnering med Herreklubben.
Der har gennemsnitligt været 29 deltagere (35% af hele dameklubben). Det var samme
niveau som sidste sæson. Da vi skal være mindst 40 deltagere for at lave gunstart må vi
indstille os på at skulle spille løbende start næste sæson, hvilket betyder at efterfølgende
spisning bliver meget sent, hvis det ikke ændrer sig.
Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer: Robins GolfAkademi - Din Bilrådgiver v/Martin
Norden - Elmer & Partnere, v/Jacob Goldschmidt - Allerød Vinhandel – Hobnob
Copenhagen – La Parfumerie – Blicher & Fuglsang – BOSCH v/Klaus Priess – Caddie
Golfrejser – Skodsborg Spa – Sidney Nivå – Dyrberg/Kern
I maj tog 14 piger til Harekær Golf Klub. Som sædvanlig en utrolig hyggelig dag – men
desværre tabte vi, så vandrepokalen blev overrakt til Harekær.
Ligeledes i maj havde vi regelaften med Peter Lohse, hvor vi fik genopfrisket reglerne. Stor
tak til Peter!
I år deltog vi ikke i Pink Cup, da vi ikke kunne finde plads i turneringsskemaet til denne
turnering.
Lørdag den 11. juni kørte 14 spillere til Skyrup i Sverige for 2. år i træk. Efter indkvartering
var det tid til 1. runde spil på den flotte bane. Efter spillet fik vi champagne og fejrede
Jeanne’s fødselsdag. Derefter var det tid til velkomstdrink og dejlig middag. Næste morgen
spillede vi atter en runde, og efter frokost og uddeling af præmier, var det tid at køre mod
Nivå. Igen en rigtig dejlig tur, og det vil være hyggeligt, hvis der kom nogle flere med
næste år.
Vanen tro havde vi vores Venindeturnering i august med efterfølgende middag. Der deltog
48 mod 45 sidste år. Som sædvanlig en rigtig dejlig dag og aften.
Også i år havde vi en rigtig hyggelig dag, da vi spillede Challenge-turnering mod
herreklubben med efterfølgende frokost. Der var desværre kun 28 spillere mod 36 sidste
år. Vi besluttede at gennemføre, og efter en spændende turnering blev resultatet, at
dameklubben vandt igen. FANTASTISK.
Med hensyn til vores løbende Onsdagsturnering har der gennemsnitligt deltaget ca. 29%
af hele dameklubben (det samme som sidste år. Det er ikke mange, og derfor er det svært
at sætte holdene, så vi kommer til at spille med forskellige hver gang.
I år spillede vi i 4 rækker: A – B – C – 9-hulsrække.
Det var et nyt tiltag, at man kunne melde sig til kun at spille 9 huller, da vi gennem vores
spørgeundersøgelse i efteråret 2015 havde erfaret, at der var flere der ønskede denne
mulighed. Desværre må vi sige, at det ikke har været den store succes, idet der kun har
været 7 tilmeldt og kun 4, der har spillet..
Et andet nyt tiltag var, at A-rækken ikke skulle spille slagspil, men til gengæld kunne alle
med handicap op til 42 spille Eclectic (slagspil) i hele perioden, hvor vi spillede 18 huller.

Også i år spillede vi Sommerturnering i hele juli måned. Her kunne man spille på alle
tidspunkter, og man skulle selv finde makkere og booke tid. Der var 25, der deltog over
sommeren. Sponsor var Robins GolfAkademi.
I vores Hulspil-turnering deltog 19 deltagere mod 17 sidste år.
Robin har igen i år haft træning med dameklubbens medlemmer, hvilket rigtig mange har
været glade for.
Alle, der har deltaget – hvad enten det har været tit eller sjældent – skal have en stor tak
for jeres hyggelige selskab både på banen og på ”hul 19”.
Birgit, Nina, Dorte og Mette - I skal have stor tak for det store arbejde i har gjort i
bestyrelsen for Nivå Damerne.
Hanne Sattrup
formand

