Dameklubben – Maribo Sø Golfklub
Beretning 2020
På grund af corona situationen har vi jo næsten kun haft en halv sæson, og dermed
kunne beretningen jo bare have halv længde i forhold til tidligere, men sådan er det
ikke.
Iflg. vores matchkalender skulle vi have startet sæsonen 31. marts, men Maribo Sø
Golfklubs bestyrelse fulgte Dansk Golfunions anbefaling, om at der ikke blev spillet på
golfbanerne. Så først hen i maj kunne vi begynde at komme på banen – og
Dameklubben havde sin første spilledag tirsdag 12. maj. Og hvilken dag: Blæst og
regn! 16 damer havde tilmeldt sig, men reelt var vi kun omkring 10, som spillede –
møgvejr!
19. maj spillede vi igen, og der var fortsat corona-restriktioner med krav om afstand
og begrænsning i antal af forsamlede - og lukket klubhus. For at vi ikke skulle komme
i karambolage med disse regler besluttede vi – samme dag – at sende folk ud, når et
bold-hold var mødt op. Det gav nogen usikkerhed, og vi fandt ud af, at det var en
forkert måde at corona-sikre os på. Så den måde at gøre det på, skete kun den ene
dag.
Indtil midten af juni spillede vi med ”strenge” corona-restriktioner vedr. afstand,
hygiejne og begrænset forsamlingsforbud, bl.a. mødtes vi ikke til fælles spisning efter
spil. Reglerne vedr. forsamlings størrelse er hen over sommeren lempet, men vi skal
fortsat respektere dem, og det gør vi bl.a. ved at hvert enkelt medlem tænker sig om
og opfører sig coronamæssigt ordentligt. Og med de seneste meldinger fra
myndighederne skal vi fortsat passe godt på – et godt stykke tid endnu!
Coronaen betød, at vi i de første par måneder ikke har kunnet følge vores
matchkalender, og nogle af aktiviteterne har vi valgt ikke at gennemføre i år, men vi
kan forhåbentlig tage dem op i næste sæson. Jeg tænker især på Pink cup, Regler og
etikette, og opgaverne med at søge at skaffe flere medlemmer til Maribo Sø Golfklub.
Venskabsmatch med de øvrige dameklubber på Lolland-Falster blev afviklet 16. juni i
Virket. Vi var i alt 36 deltagere med 11 fra Maribo, 15 fra Falster og 10 fra Marielyst,
Pgra. corona og nogle misforståelser mødte dog ingen frem fra Storstrømmen og
Halsted. Dysten blev vundet af Falster Golfklub og Maribo på andenpladsen. Pokalerne
blev i enighed afskaffet for et par år siden. Storstrømmen havde så sidste år anskaffet
en Kaj Bojesen fugl, som skulle gå på omgang til den vindende klub. Den var
imidlertid ikke dukket op til venskabsmatchen, men det forlyder, at den nu er kommet
til Falster.
Næste år skal vi stå for venskabsmatchen, som er fastlagt til den 3. tirsdag i juni –
dvs. 15. juni. I må meget gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen.

7. juni havde vi Overraskelse på programmet. 24 piger deltog og vi spillede holdspil
og afsluttede med grillpølser og salat.
18. august slog vi ud fra tee 59. 14 damer deltog.
25. august spillede vi slagspil, så vi kunne øve os lidt i den spilleform inden
klubmesterskabet. 13 damer deltog.
9. september inviterede Manneklubben os til match, og vi slog ud fra tee 41. Som
sædvanlig en hyggelig match, og – desværre som sædvanlig – vandt mændene med
28,47 points imod vores 26,39. Hvorfor kan vi ikke vinde over mændene? Er vi for
dårlige i forhold til dem?? Eller er det fordi vi ikke regulerer vores handicap så tit som
mænnerne – de indberetter deres scores HVER uge – vi gør det, når vi selv
ønsker det
.
15. september spillede vi Foursome, holdspil med 22 deltagende damer.
29. september og 6. oktober har vi kun spillet 9 huller, da det allerede bliver mørkt
ved 18-19 tiden.
Og vi skal ikke glemme Julefrokostmatchen med Manneklubben. 23. november 2019
mødtes 12 damer og 19 mænd. Resultatet er til denne match mindre væsentlig, til
gengæld er hyggen og det gode humør i højsædet. Også denne dag.
Ud over disse ”særlige” spilledage har vi spillet efter den normale plan: nogle gange
lodtrækning og nogle gange i A og B rækken, og nogle gange med præmier. Vi har
dog ikke spillet så mange gange i A og B rækken, og det vil vi rette op på til næste år.
Vi har droppet Åben damedag da der er stort arbejde forbundet med det – bl.a.
indhentning af tilbud fra sponsorer - og der har de seneste mange år ikke været ret
mange deltagere.
Alternative spilleformer: vi lægger enkelte alternative spilleformer ind (lidt leg osv.)
Men vi tror at vi de fleste gange kommer for at spille golf, og for gerne at blive bedre
til det.
Det var Matchkalenderen. Så nu lidt om de emner, som bestyrelsen har gået og tænkt
på og på forskellig måde drøftet i løbet af sæsonen:
Deltagertallet på de enkelte spilledage har svinget noget. Umiddelbart ser det ud til,
at de dage, hvor vi laver lidt ud over det sædvanlige, så er deltagertallet højere end
på de ”sædvanlige” dage. Vi har i alt haft 23 spilledage siden 12. maj, og der har i alt
deltaget 415 damer, dvs. i gennemsnit 18 pr. spilledag. I forhold til at vi er 45
medlemmer er det et relativt lavt tal. Det kan der være rigtig mange gode grunde til.
Børnebørn som skal passes – vejret som måske ser ud til regn og blæst, og mange
andre grunde som kun I kender. Men som ansvarlig bestyrelse er det selvfølgelig
noget vi lægger mærke til og reflekterer over.
Vi opdaterede golfboxens liste over medlemmer i Dameklubben, og vi er i år 45 på
listen, som har betalt kontingent. Sidste år var vi 54, så nogle har forladt
Dameklubben, og nye er kommet til. Af de, der har forladt Dameklubben er nogen
flyttet, andre er indmeldt i Seniorklubben og andre er ”kun” medlem af den store
klub. På et møde for klubberne i klubben blev det oplyst, at ca. 300 af Golfklubbens
medlemmer ikke er medlem af nogen klub – det er lidt under halvdelen af klubbens
medlemmer – så der er mange, der blot ønsker at betale det ”store” kontingent og så
ellers bare gå og passe sig selv eller spille med sin egen lille gruppe.

Kommunikation: Pgra corona har vi i de første måneder af sæsonen ikke kunnet
mødes i klubhuset, og vi har derfor måttet kommunikere til jer medlemmer pr. mail
via golfbox. Det har vi så fortsat med over resten af sæsonen, og det er en nem form
for kommunikation for os i bestyrelsen. Det håber vi at I er godt tilfredse med.
Ligeledes har vi valgt, at I tilmelder jer på golfbox – det er en stor lettelse for os i
bestyrelsen, men vi er dog altid åbne for at I kan komme på, hvis I har glemt at
tilmelde jer. Sekretariatet printer kort ud – også en stor hjælp – og det er faktisk pgra
corona, så vi undgår at skulle bruge touch-skærmen.
Handicapregulering: Vi har hidtil valgt, at det enkelte medlem selv indberetter sin
score på golfbox, og så er vi gået ud fra, at vi nogenlunde har det handicap, som vi
spiller til. Vi har i bestyrelsen valgt, at indberetningerne skulle gøres af det enkelte
medlem, og det mener vi fortsat må være det rigtige – det er jo en nem tasteopgave
for os voksne mennesker
Med de nye regler for handicapregulering fra nytår
anbefaler bestyrelsen, at alle indberetter sin score hver gang, vi spiller.
Dametur 8.-9. august blev gennemført med 10 tilmeldte – en måtte dog melde fra i
sidste øjeblik. Det er ikke mange, men vi havde en rigtig god weekend. Holdspillet på
førstedagen blev vundet af Guada, Bente Jørgensen og Kirsten Frederiksen med
tilsammen 101 stableford-points. Anden dagen blev afgjort efter de individuelle points
og Guada vandt - med Kirsten Nyborg og Bente Jørgensen på hhv. 2. og 3. pladsen.
Så Guada blev matchvinder og fik fåret med hjem. Korsør er en dejlig bane, som vi
klart kan anbefale. Og vi havde en dejlig tur, flot vejr og masser af humør – både på
og uden for banen. Tak til Bente Jørgensen for en veltilrettelagt tur.
Udslagstider – behandles særskilt under punkt 5, hvor der er indkommet forslag, så
drøftelserne om dette må vente til det punkt. Dog en enkelt bemærkning om
udslagstider generelt: Dameklubben har udslagstid tirsdage kl. 16. Men både
Dameklubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne vil derudover gerne spille
flere gange om ugen. Så skriver vi os på golfbox på de tider, som passer en. MEN: for
god ordens skyld skal det nævnes her: det er private tider og har intet med
Dameklubben at gøre. Jeg nævner det, fordi vi hører, at ”…Dameklubben også spiller
ud på mange andre tidspunkter end tirsdage kl. 16…”. Så for at være klar i mælet:
disse tider er IKKE i Dameklub regi.
Endelig har vi bidraget til folderen om Dameklubben, som nu står i klubben, og som
medlemmer bare kan tage.
Dygtige piger: vi hygger os og vi prøver at spille bedst mulig golf (og nogle gange
lykkes det da) – men vi har altså nogle stykker, som er rigtig gode til at ramme
bolden – på de rigtige tidspunkter. Iris og Susanne Rasmussen har deltaget i nationale
turneringer, og Iris blev danmarksmester i rækken for veterandamer. Til
klubmesterskaberne vandt Susanne Rasmussen i rækken for old girls, og med
Susanne Clausen som runner up. I rækken for veterandamer vandt Iris med Lykke
Kirstein som runner up. Herfra skal lyde et stort til lykke til vore gode piger.
Bestyrelsen: Siden sidste generalforsamling har vi haft 10 bestyrelsesmøder. På det
konstituerende møde fordelte vi posterne således: formand Bente K, næstformand:
Birgit, kasserer: Hanne, sekretær: Bente J, indkøb af gaver: Kirsten N, og Kirsten F:
alm. bestyrelsesmedlem. Vi har haft et herligt samarbejde og god stemning på
møderne – og mange gange har vi lige afklaret noget pr. mail – også med højt humør.

Jeg siger tak til jer i bestyrelsen for godt samarbejde, og jeg er glad for, at I ved
meget mere om golf, end jeg gør, og også noget om, hvad ”…vi plejer”. Ikke fordi vi
skal dyrke ”plejer-stien” men vi kan jo ikke lave om på noget, uden at vide, hvad der
ligger forud.
Tak til golfklubbens personale både de ansatte og de frivillige – som alle er med til at
vi kan møde op på en dejlig bane og have det hyggeligt omkring det at spille golf. Og
tak til Manneklubben, som vi har flere matcher med - og gerne fortsætter med det.
Og endelig en stor tak til Jan Nyborg for at være vores IT-person på golfbox.
Her fra Dameklubben vil vi også gerne sende en særlig hilsen til Claus i sekretariatet,
som altid har serviceret os med et smil og til stort UG, og vi sender ham en hilsen
med ønsket om rigtig god bedring og håb om, at vi snart må se ham her i klubhuset
igen.
Bente Kaspersen

