
Året 2019 
  
  
Referat af Generalforsamling for ½-to pigerne 

Tirsdag den 22. oktober 2019 

1. Valg af dirigent 
Britta Lund blev valgt 

2. Formandens beretning 
Jette – beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Lone – regnskabet blev godkendt. Med en beholdning på kr 4.805,30 

4. Valg til bestyrelsen. 
På valg er Lone (forslag til bestyrelsen modtages) 
Britta Lund blev valgt til bestyrelsen 

5. Valg til suppleant. På valg er Else Andersen 
Else Andersen blev genvalgt for 1 år 

6. Kontingent næste år 
Uændret kr. 450,- 

7. Indkomne forslag. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 8. oktober 
Der var kun indkommet forslag fra bestyrelsen ang. ændringer i vedtægterne. Disse forslag blev 
godkendt. 
Redigerede vedtægter lægges ind på 1/2 to pigers hjemmeside. 

8. Evt. der er stemning for en tur med overnatning 

9. Julehygge/match tirsdag den 3. december 
Arrangeres af afgået bestyrelsesmedlem og nyt bestyrelsesmedlem 
Hhv. Lone og Britta 

M.v.h. 
Bestyrelsen 

 
Formandsberetning - Kære 1/2 to piger 

Velkommen ind – jeg håber alle har haft en god tur. 
Vi har prøvet at spille golf i en anden spilleform end vi plejer, nemlig Texas Scramble. Jeg håber I 
har syntes godt om ideen om at prøve et andet spil. 



Vejret har været meget ustadigt, det har givet rigtig meget vand i år, det er vist første gang vi skal 
spille på banen til en afslutnings-match, hvor vi ikke kan spille hul 1 på grund af store 
vandmængder. 

Vi startede sæsonen med åbningsmatch d 2.april, vi var 36 der deltog. 

d. 14. maj spillede vi Pokalmatch med Jern Ladies og formiddagspigerne. Det var en rigtig hyggelig 
dag, hvor vi spillede på tværs af klubberne. Jernladies løb desværre med pokalen. Det er aftalt, at vi 
prøver igen til næste år, så der lægger vi os i selen og generobrer pokalen. 

Vi har haft 2 udflugter: d. 11.6.2019 tog vi til Skærbæk Mølle Golfklub og spillede i silende regn 
fra start til slut. Men ikke desto mindre var humøret højt, da vi alle samledes til præmieuddeling og 
en dejlig buffet. Der var 30 der deltog 

d. 20.8. gik udflugten til Varde, hvor vi spillede i pænt vejr, men en lille byge skulle vi have. Vi var 
29 der deltog. 

Der er spillet 10 slagspilsmatcher, hvoraf de 6 er tællende, vinderne er fundet. Pokaler bliver uddelt 
under middagen. 

Der er gået en del hulpenge ind i år – det skulle I jo gætte på, så jeg afslører det ikke nu. 
Men det er de penge vi kan nyde vin og kaffe for. 

Vi har været i gennemsnit 27,4 spillere pr gang. Flot fremmøde. 

Vi har haft 3 runde fødselsdage i år: Birthe Iversen, Kirsten Jørgensen, samt Aase Hansen stort 
tillykke skal lyde herfra. 

Vi har fået 2 nye medlemmer i år: Lisbeth V Pedersen og Susanne Nørgård. Velkommen til, jeg 
håber I befinder jer godt i klubben. Vi har sagt farvel til Kirsten Madsen 

Vi er pt 48 medlemmer. Og 2 på venteliste: Jenny Olling og Aase Lagoni, Ribe 

Marianne Nielsen har været skadet hele året – vi har savnet dig, og håber du er klar til at spille til 
næste år. Måske allerede lidt i vinter. 

Jeg synes vi i bestyrelsen har fået en fin opbakning fra jer medlemmer. 

Der har været nogle ting undervejs, hvor vi/jeg har været i tvivl, og der er også sket noget småfejl 
undervejs, men det er blevet taget på en god måde med et smil. 

Klubben 1/2to pigerne er et godt sted at være, jeg tror også at alle føler sig godt tilpas i klubben. 

Stor tak skal lyde til Erling Persson, som har ført vor resultatlister ved slagspil og vedligeholder vor 
hjemmeside. (vingave) 

Tak til Dorthe, Hanne og Lone for dejlig mad og betjening. (Gavekort Matas) 



Tak til Kaj lykke Golfklubs greenkeepere for den smukke og velplejede bane. 

Tak til Susanne for hendes hjælpsomhed på kontoret. 

Tak til Danske Bank v Britta Lund for sponserede bolde til vore matcher. 

Tak til bestyrelsen for et hyggeligt godt samarbejde. Tak til dig Lone som har siddet i 3 år, det har 
været dejligt at arbejde sammen med dig. 

Tak for i år til jer alle sammen, vi glæder os til at se jer alle igen til foråret 

  

 
Udflugt til Varde d. 20. aug. 2019 

29 friske damer tog på udflugt til Varde golfklub d. 20.8.2019. 

Vejret tegnede rigtig fint, så humøret var højt. 
De fleste var mødt op i god tid, så vi kunne nå at hygge lidt inden 1. hold gik ud kl. 12:00 
Da alle scorekort og holdkort var delt ud, havde bestyrelsen sørget for en lille én til halsen, hvilket 
blev vel modtaget. 

Susanne fra kontoret har været behjælpelig med at sætte holdene i Golfbox og sekretæren i Varde 
Golfklub havde udskrevet scorekortene på forhånd, så det var nemt for bestyrelsen. Mange tak for 
det. 

Det blev fint vejr, men regn undgik vi desværre ikke helt, da mit hold var på hul 10, stod det 
pludselig ned i tove. 
Vi stod i læ under træerne og ret hurtigt var det drevet over og blev pænt vejr igen. 

Hul 11 var som sædvanlig en svær nød at knække, med en sø lige foran green. Vi er godt nok vant 
til vand på vores egen hjemmebane, men den her er udfordrende på en anden måde. Den må 
efterhånden være fyldt op med bolde. 

Der var en god rytme på banen, så alle var inde før planlagt tid, så vi ventede lidt på maden, men 
det gjorde vist ikke noget, da vejret var rigtig fint, og man kunne nyde det på terrassen. 

Vi fik buffet med kylling, oksefilet, salat, kartoffelsalat og brød, appetitten var stor, så fadene blev 
stort set tømt. 
Grethe havde bagt småkager og taget dem med, det var populært med sødt til kaffen. 

Resultatet blev følgende: 
Sokrates: 
1. 98 p Edith - Birthe I.-Merete 
2. 98 p Ingrid- Sonja – Margit – Jytte Starup 
3. 90 Kirsten B.- Ella -Anne Grete Ankersø – Else Christensen 



Individuel: 
1. a. 33 p Anni Clausen 
2. a. 31 p Karin Spangsberg 
3. a. 31 p Ingrid Madsen 

1. b. 28 p Merete 
2. b. 27 p Else Andersen 
3. b. 26 p Anne Grete Ankersø 

Længste drive: Hul 18 
A Karin Spangsberg 
B Rose Hansen 
Nærmest flag: 
Hul 2 - 
Hul 6 Edith 1,15 
Hul 10 Bodil 6,35 
Hul 16 Lissi 0,30 

Inger Lisbeth vandt den sidste flaske vin ved lodtrækning. 

Tak til Britta Lund for sponsering af bolde til præmierne. 

Tak for en god tur og god opbakning til det hele. 

  

Golfudflugt til Skærbæk Mølle Golfklub 11.6.2019 

30 friske kvinder tog glad til Skærbæk Mølle golfklub til den årlig udflugt. 

Holdene var sat 8 i alt – alle mødte i god tid (næsten da) og humøret var højt. 
Men allerede på vejen dertil kunne vi se de mørke skyer – og vejrudsigten lovede heller ikke for 
godt vejr. 

Vi fik pakket grejet ud, allerede på vej til første Teested anede vi de mørke skyer drog hen over os. 

Det begyndte så småt at regne, så vi fik regntøjet på og håbede på det ikke blev så slemt. 

Der var vindstille så paraplyerne kunne være opslået, uden de blev blæst omkuld, det var da en lille 
hjælp. 

Men regnen tog til og inden længe stod det ned i tove. 
Et enkelt lyn blev det til. 

Vi overvejede om vi skulle gå hjem – vi var ude på 9. hul, men besluttede at se det an. Det blev kun 
til det ene lyn, så vi fortsatte i silende regn. Et hold vendte om. 



Marianne Nielsen som ikke kan spille lige i øjeblikket, havde valgt at tage med på udflugten, hun 
gik sammen med bestyrelsen på hold 1. Det var rigtig hyggeligt Marianne – du rev i bunkeren efter 
os, og tog vognen og hjalp til undervejs, og bød på bolsjer og chokolade, dejligt med en caddie og 
godt selskab. 

Efter 18 huller og et scorekort lige til papirkurven, nåede vi klubhuset. 

Der ventede to lokale spillere på os alle, og var klar med maden, når vi alle var samlet igen. 

Vi fik en lækker damemenu fra Hotel Hjedding, appetitten var stor efter strabadserne på banen. 

Alt om vejr var glemt og vi havde det rigtig hyggeligt. 

Jeg har aldrig (tror jeg) spillet i så meget regnvejr – her i skrivende stund – dagen efter, er mit cover 
og bag stadig vådt, selvom den skulle være regntæt. 

Trods vejret var der nogle der havde en god score. 
Individuel A: 
1.pl Edith Persson 30 p (laveste hcp) 2. pl. Lissi Sørensen 30 p 

Individuel B: 
1. pl. Merete Tolsgaard 30 p 2. pl. Else Andersen 29 p 

Sokrates: 
1. pl. 92 point :Hold 2: Birthe Sørensen, Sonja Birkebæk, Erna Thøgersen og Lissi Sørensen 
2. pl. 91 point :Hold 5: Ingrid Madsen, Merete Tolsgaard, Susanne Nørgård, Anne Grete Ankersø 
3. pl. 89 point :Hold 4: Karin Frandsen, Karin Spangsberg, Else Andersen, Inger Mortensen 

Nærmest flag: hul 5: 14,28 Lissi Sørensen, hul 8: Else Christensen 3,00 m, hul 10: Kirsten 
Burmeister 4,79 
Hul 18: Susanne Nørgård 6,14 

Længste drive hul 6 A: Kirsten Burmeister 
Længste drive hul 6 B: Anni Brølling 

Stort tillykke herfra. 

Tak til alle jer seje piger for en rigtig god dag. 

Vi ses igen på tirsdag. 

Med venlig hilsen 
Jette og bestyrelsen. 

 Pokalmatch 

Tirsdag d. 14.maj 2019 fik vi afviklet pokalmatchen for 2019 



Vejret var perfekt – sol, 15 grader, ingen vind og skøn velplejet bane. 

Vi havde sat nogle rigtig gode hold, hvor vi blev blandet med formiddagspigerne og Jernladies. 

Alle havde en god dag, og der var en rigtig god stemning ved fællesspisningen. 
Menuen var enebærgryde, med kartoffelmos, lækker salat og hjemmebagt brød. 

Alle var enige om, det er en god ide, at alle hold starter fra hul 1, selvom det kan give lang ventetid 
for de første der kommer ind, og det sidste hold først skal ud 16:24, og spisningen bliver sent (kl. 
21). 

I år var vi 20 hold. 77 deltagere Flot! 

Desværre måtte ½ to pigerne afgive pokalen til Jernladies, efter vi har haft pokalen 7 år i træk. 

Resultatet var følgende: 
Formiddagspigerne: 315 p 
½ to pigerne: 351 p 
Jernladies: 362 p 

De 5 bedste individuelle scorer for ½ to pigerne: 

Edith Persson 38 p 
Anne Grete Ankersø 38 p 
Karin Spangsberg 36 p 
Kirsten Iversen 36 p 
Ingrid Madsen 36 p 

  

½ to pigerne har tirsdag d. 2.april spillet åbningsmatch. 

Alle glædede sig til at komme i gang med sommerspillet – vi var 36 der deltog. 

Billeder fra åbningsmatchen er indlagt under gallerier. 

Vi startede med en lille skarp, idet et af medlemmerne i vinterens løb har rundet et skarpt hjørne. 

Alle var i godt humør – der blæste en frisk vind, og vi nåede heldigvis alle ind i tørvejr. 

Vi fik lækker indonesisk kylling med juvelris og en skøn salat til, lige noget vi alle kunne have, 
efter en god golfrunde i den skarpe vind. 

På tirsdag d. 9.4.19 har vi slagspil nr. 1. 

Husk du er velkommen, selv om du ikke deltager i slagspillet, men spiller stableford, venligst noter 
det på scorekortet, så turneringslederne ikke er i tvivl. 



Stableford spillere deltager i nærmest flag præmierne. (Husk at måle) 

Vi er fuldt hold, 48 spillere med en på venteliste. (Husk du er altid velkommen som gæstespiller 
mod et gebyr på 30 kr.) 

Turneringsplanen og medlemslisten er sendt ud til alle medlemmer pr. mail, og ligger her på 
hjemmesiden, samt hænger på tavlen i klubhuset. 

Rigtig god golfsæson 

Mvh 
Jette Davidsen 

 


