Beretning for Nivå Damerne 2018
Vi har haft en god sæson med 57 medlemmer lig sidste år. Der er indmeldt 7 nye medlemmer i
sæsonen, som alle bydes hjertelig velkommen i Nivå Damerne.
Med hensyn til vores løbende Onsdagsturnering har der gennemsnitligt deltaget ca. 34% af hele
dameklubben (lidt flere end sidste år). Vi spillede i 3 rækker.
Som noget nyt var der også mulighed for at spille om formiddagen, idet vi har fået tildelt tiden kl.
10.30 – 10.50. Der har gennemsnitligt deltaget ca. 5-6 spillere hver gang.
Der har været 11 i A-rækken, 10 i B-rækken og 4 i C-rækken, der har spillet Eclectic (slagspil) i hele
perioden, hvor vi spillede 18 huller.
Gennem sæsonen har vi haft i alt 6 månedsturneringer med efterfølgende spisning incl.
Fællesturnering med Herreklubben. Stor tak til sponsorer på disse turneringer: Golfexperten –
Hobnob Copenhagen – Allerød Vinhandel – Tupperware v/Hanne Nielsen – Juhldal –
Portlageret.dk
Den sidste var årets Afslutningsturnering, hvor der efter spil, velkomstdrink og en dejlig 3-retters
menu blev uddelt præmier til Årets vindere i 3 rækker ved sponsor Din Bilrådgiver v/Martin
Norden. Årets vindere blev:
A-rækken Dorte Klitgaard,
B-rækken Marianne Lohse
C-rækken Carina Augsburg
Der blev også uddelt præmier i Eclectic-turneringen ved sponsor Nivå Golf Center. Vinderne blev:
A-rækken - nr. 1 Susanne Fagerberg - nr. 2 Annette Norden
B-rækken - nr. 1 Marianne Lohse - nr. 2 Anne Hedebo Andersen
C-rækken - Jeanne Dawids - nr. 2 Carina Augsburg
Der var også præmie til vinderen i Hulspilturneringen, hvor Ann Kiehn Grønborg vandt over Jeanne
Dawids, og i ”Trøsterækken” hvor Bente Svenningsen vandt. Sponsor Brillgaard ApS.
En stor tak til alle sponsorerne.
Der har gennemsnitligt været 31 deltagere (54% af hele dameklubben). Da vi skal være mindst 40
deltagere for at lave gunstart, har vi måtte spille med løbende start på nær åbningsturneringen..
Vi startede allerede i januar med Bowling-turnering, som desværre måtte aflyses pga for få
tilmeldinger. Bedre gik det med indendørs Minigolf i Herlev sammen med Herreklubben. Vi var 9
herrer og 15 damer, som havde en fantastisk hyggelig aften sammen.
I år foregik den årlig match mod Bunnierne i Golf Club Harekær i Harekær, hvor vi som altid havde
en rigtig dejlig dag. Desværre måtte vi overrække pokalen til Harekær-piger.
Igen i år deltog vi i Pink Cup turneringen, hvor vi var 34 spillere, der hver betalte kr. 200, der gik
ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse mod brystkræft. Vi kvalificerede os ikke til Landsfinalen i
Harekær og var desværre ikke så heldige at vinde efterfølgende lodtrækning om at komme med.
Vinder i A-rækken blev Marie Louise Klagenberg og i B-rækken Anni Nielsen.

Vores årlige weekendtur i juni gik igen til Trelleborg Golfklub ved Slagelse, hvor 18 piger havde en
rigtig skøn weekend med masser af spil og hygge. Vejret var fantastisk, så drinks efter middagen
blev nydt på terrassen i selskab af 4 herrer fra Asserbo Golf Klub.
Desværre måtte vi aflyse den planlagte eendagstur i august til Skjoldenæsholm Golfcenter pga for
få tilmeldinger. I stedet blev der hurtigt arrangeret en tur til vores fritspilsklub Værebro med
turnering og frokost. Der deltog 9 spillere.
Traditionen tro afholdt vi Venindeturnering i august med efterfølgende middag. Der deltog 48,
hvoraf 13 kom fra fremmed klub. En rigtig dejlig dag og aften. En stor tak til sponsor Dyrberg/Kern
for de flotte præmier samt Bosch for præmier til tættest flaget på alle par 3 huller.
Også i år spillede vi Challenge-turnering mod herreklubben med efterfølgende frokost. Der var 40
spillere. Det blev uafgjort, hvilket betyder vi stadig har ”håneretten”.
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 20, der deltog over sommeren. Stor tak til
sponsor Robins GolfAkademi.
Vi sluttede af med DanFiber-turnering over 3 onsdage i september, hvor vi kun spillede 9 huller.
Stor tak til DanFiber som var sponsor på denne turnering.
I vores Hulspil-turnering deltog 24 deltagere, og i år oprettede vi også en ”Trøsterække” for 10
spillere.
Robin har igen i år haft træning med dameklubbens medlemmer. Tilslutningen har desværre ikke
været så stor.
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 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 Marianne - I skal hver have en kæmpe tak for det store arbejde I har gjort i
bestyrelsen for Nivå Damerne, for at vores medlemmer har haft en dejlig sæson.
Med håbet om at vi alle ses igen til næste år.
Hanne Sattrup
formand

