Flying Ladies v. Anette Hammer

Det har jo været den mest fantastiske sæson vejrmæssigt. Vi har tirsdag efter tirsdag kunnet spille i solskin,
og der er vist også rigtig mange, der har måttet afgive slag pga. nogle runder med rigtig flotte scores.
Vi startede sæsonen som vanligt med et godt besøgt infomøde, hvor både John og Pernille præsenterede,
hvad shoppen kunne byde på. Både med hensyn til træning og ekvipering.
I maj startede vi sæsonen med den løbende turnering om at blive årets Flying Lady, og der var også
startskud til årets Fourball Bestball turnering.
Vi tog handsken op fra sidste år og havde årets første Mixdag med god tilslutning, og også i september blev
der mulighed for at spille mixdag. Det er helt sikkert noget, vi vil fortsætte med, da det er en god mulighed
for at lære nye spillere at kende.
Maj blev afsluttet med en månedsmiddag, hvor chefgreenkeeper Nicholas kom og præsenterede sig selv og
fortalte om nye tiltag for banen.
I juni havde vi traditionen tro Åben Damedag med en del gæster udefra, og det blev en rigtig dejlig golfdag i
skønt golfvejr og med en masse dejlige gaver og præmier fra Laura Ella, som var dagens sponsor
Vi havde i år valgt at lægge Flying Ladies Cup, hvor vi spiller Pinehurst, til juli. Vi krydsede fingre for, at
der ikke var for mange på ferie, men der var fin tilmelding, og det virker stadig som om, folk synes, det er en
sjov turnering.
Månedsmiddagen i august blev holdt med besøg af Nykredit, som holdt et meget relevant indlæg og
medbragte en masse dejlige præmier.
I september havde vi så skovtur til Dragsholm på programmet, men desværre var der for få tilmeldte, så vi
måtte desværre aflyse. De 14 tilmeldte havde dog en festlig dag med en hjemmelavet skovtur her i klubben
og med lidt præmier, som shoppen donerede.
I slutningen af september prøvede vi som noget nyt at invitere til et ”summemøde”, hvor vi helt uden
dagsorden kunne komme med ris og ros og frem for alt med nye input. Der var rigtig god opbakning til
dette, og bestyrelsen fik nogle gode input til planlægning af næste sæson. Og forslaget om at vi fremover
afholder et uformelt årsmøde, hvor vi kan vende sæsonen med hinanden, synes vi er en rigtig god ide.
Vores hyggelige sæsonafslutning blev holdt med fin deltagelse, hvor vi nød Birgittes lækre mad og fik kåret
årets vindere:
Årets Flying Lady blev igen Berith Friis i flotteste stil
Vinderne af Fourball Bestball turneringen blev Anita Nissen og
Birgit Dahl
Efter middagen og præmieoverrækkelser blev der spillet op
med Livemusik med Uffe og Kasper, som fik ”damerne” til
både at synge og danse.
Vi måtte desværre sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer ved
slutningen af sæsonen. Her skal lyde en tak for et stort stykke
arbejde til Lis Astor og Elsebeth Kristiansson. Som nye
bestyrelsesmedlemmer kan vi byde velkommen til Elisabeth
Bjørnsen og Karin Borgstrøm.
Til slut en stor tak til Laura Ella, Nykredit og Shoppen, som
har støttet os i denne sæson. Og tak til alle Flying Ladies for
sæsonen 2018. Jeg håber, vi alle ses i den ny sæson sammen
med en masse nye Ladies.

Berith Friis

