Beretning for Nivå Damerne 2014

I denne sæson har vi være 83 medlemme (incl. 1 æresmedlem) mod 90 sidste sæson og
98 forrige. Heraf er 17 nye. Desværre en samlet nedgang, som vi gerne vil have vendt.
For første gang startede vi sæsonen allerede d, 2/4 2014, der desværre blev aflyset på
grund af regn. Turneringen var ikke tællende i april. Vi afsluttede måneden med
Åbningsturneringen, og som noget nyt havde vi inviteret alle kvindelige medlemmer af
Nivå Golf Klub. Der deltog 4 udenfor dameklubben.
Vi har gennem sæsonen i alt haft 5 månedsturneringer med efterfølgende spisning. Heraf
var den ene Fællesturnering med herreklubben.
Til disse har der gennemsnitligt været 38 deltagere (46% af hele dameklubben).
Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer: Nykredit – Golf Experten, Hørsholm - Frisør
Majbritt, Rungsted – Imedeen – Golfino, Magasin, DyrbergKern
I april var der arrangeret Modeopvisning med Abacus, som desværre måtte aflyses på
grund af manglende tilmelding (mindst 30). Der var planlagt lidt at spise og drikke til kr.
75,- og vi ved ikke om det var det tidlige tidspunkt på året eller det, at det kostede noget,
der var årsag til den manglende tilmelding.
I maj mødtes vi med Harekær Golf Klub i Harekær. Der deltog 18 fra Nivå og 32 fra
Harekær. Som sædvanlig en rigtig hyggelig dag – desværre med en flot sejr til Harekær.
Ligeledes i maj havde vi regelaften, hvor Peter Lohse gjorde alt for at få ørenlyd, så han
kunne give os nogle ”fif”, og der var mange, der fik viden om regler, der kan udløse en del
ekstra point. Stor tak til Peter!
En lørdag morgen i juni tog 17 spillere til Møn. Efter en hyggelig, men meget blæsende,
runde på Møn Golf Center gik vi til vores værelser på Præstekilde Hotel, der ligger på
banen. Efter lidt afslapning var det tid til drinks og derefter en dejlig 3-retters middag. Der
var et 2-mands ”orkester”, der spillede op til dans, hvilket vi alle benyttede os af. Der var
ingen herrer at danse med, men det betød ikke noget, for vi kunne da selv (se billederne
på vores galleri på hjemmesiden). Søndag spillede vi atter en runde, hvor vinden havde
lagt sig lidt. Da vi kom ind, var der dækket op med en fin frokost og så var det tid til
præmier og hjemkørsel.
En rigtig hyggelig tur, hvor flere og flere kommer med hvert år.
I juli var der arrangeret en tur til Smørum Golfklub i egen bil, som desværre måtte aflyses,
da der kun var 3, der havde tilmeldt sig.
Vi havde i august vores Venindeturnering, hvor der deltog 44 mod 72 sidste år. Der var 15
veninder fra fremmed bane og Dyrberg/Kern havde igen i år sponseret utrolige flotte
præmier. Hver deltager fik desuden udleveret en lille pose med lidt godt. Stor tak til
Dyrberg/Kern.
Også i år var det en rigtig hyggelig dag, da vi spillede Challenge-turnering mod
herreklubben med efterfølgende frokost. Der var 52 spillere. Desværre vandt herrerne, så
nu har de ”håneretten” et helt år. ØV, det må vi rette op på næste år – evt. ved at flere
deltager i fællestræningen om mandagen.

Det var anden sæson, hvor man kun kunne deltage i den løbende turnering om onsdagen,
hvis man spillede i det faste afsatte tidsrum – i år rykket til kl. 14.45-17.15, for at så mange
som muligt kunne hygge/spise sammen bagefter. Og der har virkelig været mange der har
spist og hygget sammen efter runderne, hvilket har styrket fælleskabet meget.
Det er også andet år, hvor alle vores normale onsdagsturneringer har været tællende,
hvilket jo er med til at sikre at vi får indberettet de 8 scorer, som vi skal iflg. DGU`s regler.
Der har gennemsnitligt deltaget ca. 29% af hele dameklubben mod 28% sidste år.
Tidligere år har der gennemsnitligt været 32%. Bestyrelsen synes det er en alt for lille
procentdel, der deltager, og vi ønsker at finde ud af, hvorfor og hvordan vi kan ændre det.
Som noget helt nyt havde vi handicap-begrænset A-rækken – til og med hcp 24 – og der
skulle spilles slagspil hver gang. Der var i alt 15 spillere da vi startede, hvoraf kun 12 har
spillet. Det har givet nogle begyndervanskeligheder med at finde ud, hvordan vi skulle
finde månedsvinderne og årets vinder, samt hvad vi skulle gøre, når spillernes hcp var
ændret pr. 1/8, hvor vi rykker op og ned på rækkefordelingen.
Resten af spillerne blev inddelt i 3 rækker, hvilket nok var 1 for meget, når man ser på hvor
mange, der har spillet. I B-rækken 18 spillere - C-rækken 7 spillere - D-rækken 10 spillere,
hvorfor det vil blive overvejet meget og evt. justeret næste år.
Som noget nyt 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 32, der deltog over
sommeren med gennemsnitlig 18 spillere pr. gang.
Lige som sidste år har man én gang om måneden selv kunne vælge, hvem man ønskede
at gå med. I gennemsnit har 6 ønsket dette.
Også i år har vi spillet ECLECTIC - en slagspilturnering over 5 runder. 27 har deltaget.
Vi har spillet Hulspil-turnering – 11 deltagere mod 21 sidste år. På grund af den lille
tilslutning, blev der ikke lavet nogen ”taberrække”.
Robin har igen i år haft træning med dameklubbens medlemmer, hvilket rigtig mange har
været glade for.
Ved sidste generalforsamling blev Sussi Kjær sammen med Mette Hartung valgt til
bestyrelsen, da Annette Norden ikke ønskede genvalg og Dorthe Kierkegaard ønskede at
gå uden for tur.
Desværre måtte Sussi Kjær af personlige årsager trække sig kort efter, og Annette
Norden, som var valgt som suppleant, trådte ind i stedet.
Der skal lyde en stor tak til Birgit, Nina, Annette og Mette for jeres store arbejde i
bestyrelsen.
Hanne Sattrup
formand

