Beretning for Nivå Damerne 2017

I denne sæson har vi være 57 medlemme mod 73 sidste sæson, så en pæn nedgang,
som vi ikke rigtig kan finde nogen forklaring på.
Gennem sæsonen har vi haft i alt 5 månedsturneringer med efterfølgende spisning incl.
Fællesturnering med Herreklubben.
Ved den sidste blev der, efter velkomstdrink og en dejlig 3-retters menu, uddelt præmier til
Årets vindere i de 3 rækker. Stor tak til sponsor Din Bilrådgiver v/Marin Norden. Der blev
også uddelt præmier til nr. 1 og 2 i Eclectic-turneringen, Hulspilturneringen og
”Taberrækken”,
Der har gennemsnitligt været 30 deltagere (53% af hele dameklubben). Da vi skal være
mindst 40 deltagere for at lave gunstart, har vi en enkelt gang måtte spille med løbende
start.
I år kom Harekær dameklub til Nivå, hvor vi vanen tro havde en utrolig hyggelig dag. Der
var tilmeldt næsten lige mange fra hvert hold, og det bedste var at vi vandt, så
vandrepokalen kom tilbage til Nivå. Birgitte Rønne fra Harekær lavede Hold in one på hul
8.
I år deltog vi igen i Pink Cup turneringen, hvor vi var 25 spillere, der hver betalte kr. 200,
der gik ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse mod brystkræft. Mange var flot klædt i pink
bluse, købt gennem dameklubben v/Pink Cup. Vi kvalificerede os ikke til Landsfinalen i
Trehøje, men var heldige at vinde efterfølgende lodtrækning og de 2 vindere i A- og Brækken blev inviteret med. Det var Annette Norden og Marianne Lohse (nr. 3, idet Bente
Flatau (nr. 1) eller Lene Lindebjerg (nr. 2) ikke kunne.
Lørdag den 10. juni kørte 17 spillere til Trelleborg Golfklub. Efter indkvartering var det tid til
1. runde spil. En fin bane, der dog virkede lidt lang for nogle. Efter underskrivelse af
scorekort og måske en enkelt drink, var det tid til at gå over på vores fine værelser for
derefter at mødes til Velkomstdrink og dejlig middag. Næste morgen spillede vi atter en
runde, og efter frokost blev der uddelt præmier. Atter en rigtig dejlig tur med hyggeligt
selskab.
Vanen tro havde vi Venindeturnering i august med efterfølgende middag. Der deltog 50,
hvoraf 16 kom fra fremmed klub. Som sædvanlig en rigtig dejlig dag og aften. En stor tak
til sponsor Dyrberg/Kern for de flotte præmier.
Igen i år havde vi en hyggelig dag, da vi spillede Challenge-turnering mod herreklubben
med efterfølgende frokost. Der var 40 spillere mod 28 sidste år. Det blev uafgjort, hvilket
betyder at vi stadig har ”håneretten”.
Med hensyn til vores løbende Onsdagsturnering har der gennemsnitligt deltaget ca. 29%
af hele dameklubben (lidt mindre end sidste år). Vejret har dog været temmelig dårligt her
sidst på sæsonen, hvilket har trukket procenten ned.
I år spillede vi igen kun i 3 rækker: A – B – C, idet der sidste år ikke var stor tilslutning til
kun at spille 9 huller..
Der har været 12 i A-rækken og 10 i B-rækken, der har spillet 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 22, der deltog over
sommeren. Stor tak til sponsor Robins GolfAkademi.
I vores Hulspil-turnering deltog 17 deltagere, og i år oprettede vi også en ”Taberrække” for
9 spillere.
Robin har igen i år haft træning med dameklubbens medlemmer. Tilslutningen har
desværre ikke været så stor, så næste år vil Robin komme med et nyt tiltag.
Alle, der har deltaget i løbet af året, hvad enten det er tit eller måske kun en enkelt gang,
skal have en stor tak for jeres hyggelige selskab både på banen og på ”hul 19”.
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 – BOSCH v/Klaus Priess – Caddie Golfrejser – Dyrberg/Kern
Der skal også lyde en tak til Bente Flatau for i hele sæsonen at have taget billeder til vores
galleri på Nivå Damernes hjemmeside.
Birgit, Kate, Dorte og Mette - I skal alle ha’ en stor tak for det store arbejde i har gjort i
bestyrelsen for Nivå Damerne denne sæson.
Med håbet om at vi alle ses igen til næste år.
Hanne Sattrup
formand

