
 

Dameklubben – Maribo Sø Golfklub 
Beretning 2021 

 

 
Vi fulgte traditionen med at starte sæsonen sidste tirsdag i marts, i år den 30. marts. 

40 spillere spillede 9 huller. Vi måtte undvære kaffe og boller, da vi pga. corona ikke 
måtte mødes inde i klubhuset. Coronaen fortsatte med at give os udfordringer, men 
fra den 25. maj har vi kunnet være samlet efter spil inde i klubhuset. At vi igen kunne 

samles, fejrede vi med at spise sammen, og Dameklubben betalte forplejningen – en 
sandwich – da vi indtil denne dato ikke havde haft ret mange udgifter.  

   
Det er dejligt, at vi har kunnet spille fra første dag i sæsonen, men coronaen gav os 
nogle startproblemer, og det lykkedes os da også at fumle noget i starten med 

informationer om, hvad og hvordan vi gjorde de enkelte dage, og det er vi ret 
ærgerlige over, men da det først var kørt ind, virker det til at fungere. Vi tror, at vi 

kom godt ud af det, fik forklaret jer, hvilke problemer vi havde haft, og hvordan vi 
løste dem. Jeg vil kort ridse problemrækken op her:  

 
• Ved sæsonstart vidste vi ikke, hvordan og hvor længe coronaen virkede ind på 

vores golfspil. Men vi havde et ønske om at kunne registrere point til tavlen.  

• I begyndelsen af sæsonen måtte vi spille på banen, men ikke komme i 
klubhuset og ikke selv printe kort ud. Sekretariatet kunne printe kort ud, men 

så skulle vi oprettes på golfbox. 
• Vi kunne ikke registrere os på golfbox når banen var lukket/reserveret til os. 

Derfor måtte vi finde en anden måde.  

• Jeg kontaktede Jan Nyborg for at høre, hvordan de gjorde i Manneklubben – og 
hvad vi eventuelt kunne gøre i Dameklubben – i hvert fald indtil vi kom på den 

anden side af coronaen. I den snak tilbød Jan at oprette vore matcher/tirsdage 
på golfbox, og at indberette scores, så vi kunne registrere point til tavlen. Dette 
kunne så løse vore akutte problemer med at få kortene printet ud og med 

registrering af point.   
• Senere blev vi opmærksomme på, at DGU ønskede at reglerne vedr. 

handicapberegning skulle følges, så scores ved matcher oprettet i golfbox skulle 
indberettes - for at de enkelte medlemmers handicap hele tiden er retvisende. 

• Vi har de tidligere år haft den holdning, at pigerne var så voksne, at de/vi selv 

kunne indberette, men det viste sig, at det langt fra var alle, som indberettede 
sine scores. Hvis vi ville efterleve DGU’s indstilling - og reglerne vedr. 

handicapregulering - så skulle vi sørge for indberetning - og i øvrigt gøre lige 
som de andre klubber-i-klubben.  

• Alt det stod på i den første halvanden måned i sæsonen, og i løbet af de uger 

kom vi til at give lidt forskellige meldinger til medlemmerne. Indrømmet: vi 
fjumrede i det - og det er ærgerligt - men måske forståeligt i betragtning af de 

forskellige ting, vi i perioden måtte forholde os til. Vi var alle usikre på 



coronaen, vi skulle forholde os til restriktionerne, og vi skulle passe meget på 
og undgå smittespredning, både for alle andre i klubben og for os selv.    

 
Fra midten af maj har det stort set kørt upåklageligt, og vi håber også, at 
medlemmerne er glade for den måde, det kører på i dag.  
 
 

Matchkalenderen blev i år tilrettelagt således:  
• Stableford de fleste spilledage  
• Spillet i A- og B-række ca. hver anden gang, og slagspil for A-rækken 1 gang 

om måneden.  
• Præmier de dage, vi har spillet slagspil/stableford, samt ved vore særlige 

matcher. Præmier har været boldpræmier, og præmier købt udefra.  
• Vi har haft 4 dage, hvor vi har spillet andet end ”det vi plejer”: vi har slået ud 

fra tee 41 og 59, spillet holdspil (mexican scramble), og foursome (skulle have 

spillet, men det var heftigt regnvejr og ingen mødte op til spil).    
• Vi har været vært for venskabsmatchen på Lolland-Falster, for matchen med 

Manneklubben, og vi har arrangeret Pink cup.     
• Vi har fået mad udefra 7 gange, jf. beslutningen fra sidste års 

generalforsamling. De øvrige gange har vi nydt egen madpakke.   

 
 

Handicapregulering og snittet mellem A- og B-spillere   
Reglerne vedr. handicapregulering blev ændret ved årsskiftet 2020/2021. Inden da 
lavede vi en oversigt over Dameklubmedlemmernes handicap, og vi fik også en 

oversigt efter årsskiftet. Den nye oversigt viste, at medlemmerne var blevet reguleret 
op med ca. 0,5 - godt 4 point. Enkelte var blevet reguleret ned i hcp.  

 
Sidste år var der i Dameklubben 16 A-spiller med hcp 23 eller lavere. Hvis vi havde 
beholdt denne grænse ville der have været 9 spillere i A-rækken.  Derfor ændrede 

bestyrelsen handicapgrænsen til 25, så der ved sæsonstart 2021 var 15 spillere i A-
rækken.  

 
Vedr. handicap: jeg tror, at vi må sige, at det jo bare er et tal – og i øvrigt må vi nyde 

golfspillet og yde vores bedste.   
 
 

Hjemmesiden 
Vi har nedlagt den oprindelige hjemmeside. Den var besværlig at opdatere og vi 

havde indtryk af, at den ikke blev besøgt ret meget. Vi undersøgte forskellige 
muligheder og valgte at benytte os af Susanne Kellers tilbud om, at vore dokumenter 
kunne lægges på Golfklubbens hjemmeside – under Medlemmer og Dameklubben.  

Der ligger de nu, og efterhånden vil flere dokumenter blive lagt på, bl.a. 
matchkalenderen og materiale vedr. generalforsamlinger. Stor tak til Susanne for 

hendes tilbud og indsats.  
Vi har i stedet valgt at sende mail ud til jer, bl.a. vedr. hver spilledag – det har vi 
indtryk af er en god reminder til jer, og det har vi har fået mange positive reaktioner 

på.   
 



Venskabsmatchen 15. juni samlede 68 piger – 29 fra Maribo, 20 fra Marielyst, 10 fra 
Falster, 6 fra Halsted og 3 fra Storstrømmen. Vi havde det flotteste vejr, og vi vandt 

med 31,7 pts. Nr. 2 blev Falster med 29,1 pts, derefter fulgte Halsted, Storstrømmen 
og Marielyst. Trofæet er Kaj Bojesen fuglen, som står på hylden, indtil næste års 
matchvinder skal have den.   

 
Pink cup blev spillet 4. juli, og vi var 62 deltagere – 33 piger og 29 mænner. Igen en 

flot dag vejrmæssigt, og vi endte med at sende 19.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse.  
 
Vi var også værter i matchen med Manneklubben 31. august. Vi deltog 21 piger og 20 

mænd, spillede holdmatch på den måde, at det var os piger mod mændene. Og det 
blev en meget lige match. For første gang scorede begge hold lige mange points, og 

delt med antal deltagere betød det, at mændene vandt med mindst mulig margin – 
30,4 mod 28,9 pts.   
 

Vi har ikke afholdt arrangementet Tag en ven med. Det var planlagt til 11. maj, men 
da havde vi stadig corona-restriktioner. Vi forestillede os vi kunne mødes med ”vore 

venner” i klubhuset, fortælle dem lidt om golf, og bagefter kunne vi spille på par-3 
banen og på puttebanen. Efterfølgende hygge og spise i klubhuset. Det arrangement 
satser vi på til næste år.  

 
Årets dametur gik 14.-15. august til Fåborg og Svendborg. Den lå senere i sæsonen 

end tidligere, men pga. coronaen kunne vi først komme i gang med planlægning og 
foreløbige aftaler hen i juni måned.  
Vi var 10 deltagere, og der har været røster fremme om, at det er for få deltagere til 

at tage på dametur. Men hvad er problemet? Bestyrelsen fastlægger en dato og 
undersøger muligheder og laver foreløbige aftaler. Derefter kan folk tilmelde sig, men 

det er jo for egne penge. Der er ikke klub-økonomi i turen, så kan det ikke være 
ligegyldigt, om vi er 10 eller flere på turen?  

  
I år gik turen til Sydfyn. Vi boede på Hotel Fåborg og spillede Fåborg og Svendborg 
baner – ingen af banerne var ledige begge dage, derfor 2 baner.  

Fåborg er en kuperet bane, men OK at spille. Vi fik et par regnbyger men ellers alt 
vel. Dagen efter spillede vi Svendborg, lidt kupereret – men også meget OK at spille.  

 
Holdspillet på førstedagen blev vundet af Hanne Kobbernagel, Bente Jørgensen og 
Guada med 84 stableford-point. Anden dagen blev afgjort efter de individuelle point, 

og Kate Schifter vandt med i alt 62 point - og fik fåret med hjem. Igen en dejlig tur, 
og stor tak til Bente Jørgensen, som igen stod for en veltilrettelagt tur.   

 
 
Medlemmer  

Ret hurtigt i sæsonen kom vi op på det nuværende medlemstal 53. Og vi har været i 
kontakt med jer hele tiden – har sendt mail til jer via golfbox om den kommende 

tirsdag, og vi har i gennemsnit været 25 pr. gang.  
 
Sidste år besluttede vi at ville forsøge med at have en dag om måneden, hvor vi slog 

ud kl. 14, og hvor vi bagefter spiste mad udefra. Vi har i alt haft sådanne 7 dage, 
heraf var den ene vores venskabsmatch og en anden dag var matchen med 

Manneklubben. De resterende 5 dage har der været ca. 24 i gennemsnit, så det at vi 



slår ud tidligere giver ikke flere deltagere, men vi får lov til at nyde banen et par timer 
tidligere, end de øvrige dage.  

Antallet af spillere, som melder sig på senere – dvs. hovedsagelig de, der er i arbejde 
– ligger nogenlunde stabilt på 2-3 spillere. Dem søger vi selvfølgelig at holde øje med 
og indregne dem til maden, hvis de er interesseret.  

Bestyrelsen har ingen planer om at lave om på den ordning med at have en tidlig dag 
om måneden.     

 
Bestyrelsen: Siden sidste generalforsamling har vi haft 9 bestyrelsesmøder, og 
enkelte ting er klaret pr. mail. På det konstituerende møde fordelte vi posterne 

således: formand Bente K, næstformand: Birgit, kasserer: Hanne Kobbernagel, 
sekretær: Bente J, indkøb af præmier: Kirsten N, og indkøb af mad: Hanne Larsen. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til jer i bestyrelsen for samarbejdet og for gode 
indspark.    
 

Tak til sekretariatet og til golfklubbens øvrige personale og de frivillige. I er alle 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.  
 

 
Dameklubbens bestyrelse / Bente Kaspersen 
 

 


