Beretning for Nivå Damerne 2015

I denne sæson har vi være 74 medlemme mod 83 sidste sæson og 90 forrige. Heraf er 14
nye. Desværre atter en nedgang..
Vi har gennem sæsonen i alt haft 6 månedsturneringer med efterfølgende spisning. Heraf
var den ene Fællesturnering med Herreklubben.
Til disse har der gennemsnitligt været 29 deltagere (35% af hele dameklubben). Det er
ikke tilfredsstillende og betyder desværre, at hvis det fortsætter næste år, kan vi ikke lave
gunstart, der ifølge klubbens regler kræver 40 spillere.
Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer: Frisør Majbritt, Rungsted - Robins
GolfAkademi - Golf Experten, Hørsholm - Imedeen - 2EYES – Guldsmed Blicher &
Fuglsang – Din Bilrådgiver v/Martin Norden.
I april forsøgte vi igen at arrangere Modeopvisning med Abacus eller Daily, men desværre
kunne ingen af firmaerne.
I maj mødtes vi med Harekær Golf Klub i Nivå. Der deltog i alt 33, hvoraf der var 18 fra
Nivå og 15 fra Harekær. Igen en stor nedgang i deltagere. Som sædvanlig en rigtig
hyggelig dag – og det bedste var resultatet – Nivå vandt. Som en overraskelse for
Harekær havde vi indkøbt en vandrepokal, hvor vi nu står som den første vinder.
Ligeledes i maj havde vi regelaften med Peter Lohse. Der var 16 deltagere, der fik
genopfrisket reglerne. Stor tak til Peter!
I år genoptog vi vores deltagelse i Pink Cup, dog kun i selve turneringen, men uden
diverse lotteri og salg af varer. Der deltog 38. Vinder var i A-rækken Anne Seierø og i Brækken Britt Risom Harder. Desværre blev vi ikke udtrukket til at deltage i Landsfinalen.
Lørdag den 20. juni kørte 13 spillere til Skyrup i Sverige. Efter indkvartering i rigtig fine
værelser var det tid til 1. runde spil på den meget flotte bane. Efter velkomstdrink og fin
middag sluttede vi aftenen af i den hyggelige bar. Næste morgen spillede vi atter en runde
og efter en god frokost og uddeling af præmier, var det tid at køre mod Nivå. En rigtig
hyggelig tur, som vi håber at gentage næste år og meget gerne med flere deltagere.
Vi havde i august vores Venindeturnering med efterfølgende middag. Der deltog 45 mod
44 sidste år. Der var 15 veninder fra fremmed bane.
Også i år havde vi en rigtig hyggelig dag, da vi spillede Challenge-turnering mod
herreklubben med efterfølgende frokost. Der var desværre kun 36 spillere mod 52 sidste
år. Efter en spændende turnering blev resultatet, at dameklubben vandt 5-4.
FANTASTISK.
Med hensyn til vores løbende Onsdagsturnering har der gennemsnitligt deltaget ca. 29%
af hele dameklubben (det samme som sidste år, mens gennemsnittet de tidligere år har
været ca. 39%). Det er ikke mange, og derfor er det svært at sætte holdene, så vi kommer
til at spille med forskellige hver gang.
For 2. år spillede A-rækken – til og med hcp 24 – slagspil hver gang. Der var i alt 16
spillere, hvoraf 14 har spillet.

Resten af spillerne blev inddelt i 2 rækker. B-rækken 28 spillere (16 har spillet) og Crækken 30 spillere (10 har spillet).
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 31, der deltog over
sommeren med gennemsnitlig 20 spillere pr. gang. Sponsor var Robins GolfAkademi.
Som tidligere har man i år 3 gange selv kunne vælge, hvem man ønskede at gå med. I
gennemsnit har 3 ønsket dette.
Vi har også spillet ECLECTIC - en slagspilturnering over 5 runder. 22 har deltaget mod 27
sidste år.
I vores Hulspil-turnering deltog 17 deltagere mod 11 sidste år. Den pæne tilslutning betød,
at der blev oprettet en ”taberrække”.
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, Annette og Mette - I skal have stor tak for det store arbejde i har gjort i
bestyrelsen for Nivå Damerne.
Hanne Sattrup
formand

