
Beretning for 2019 – Dameklubben i Sorø Golfklub.         

Vi starter med lidt Historie. De senere år kunne dameklubben spille på 3 forskellige tidspunkter om 

tirsdagen. For ca. 10 år siden var der mange damer, som spillede kl. 16, men efterhånden som 

damerne gik på pension, valgte de at spille om formiddagen, eller kl. 13, og der var til sidst næsten 

ingen som spillede kl. 16. Ved sidste generalforsamling bad vi medlemmerne om forslag til hvordan 

vi kunne udvikle dameklubben, herunder tiltrække nye medlemmer, samt fremme vilkårene for et 

godt klubliv, vi fik mange gode ideer. 

Disse ideer var grundlaget for, at vi ændrede spilleplanen for tirsdagsspil i 2019, fra 3 

spilletidspunkter til kl. 16.30:   

Vi kan komme til damedag, uden tilmelding, senest 16.10, vi har gunstart og sidst men ikke mindst 

er det muligt, at alle kan være sammen på det 19. hul efter spillet. 

I Dameklubbestyrelsen vurderer vi, at forandringen er blevet en succes, vi har fået tilgang af nye 

medlemmer både erhvervsaktive og seniorer og mange af vores erhvervsaktive medlemmer 

kommer oftere om tirsdagen, samtidigt er der et godt fællesskab og klubliv efter spillet 

Vi har haft en nedgang af medlemmer fra 40 til 30, men den procentvise deltagelse er blevet 

højere. Vi tror, at det vil lykkes, at få flere medlemmer de kommende år, især hvis vi alle hjælper 

med at udbrede kendskabet til vores klub. 

I 2019 har vi gennemført 19 dage med Tirsdagsspil, 17 x stableford og 2 x slagspil: 

Ved månedsafslutningerne har vi spillet 9 huller med ”sjove spilleformer” og efterfølgende 

fællesspisning og hyggeligt samvær.  

Vi har gennemført følgende matcher:  

28. maj: Pink Cup for alle damer Sorø Golfklub med 26 deltagere. 

28. juni: Støt Brysterne /parmatch for alle damer og herrer i Sorø Golfklub med 60 deltagere. 

20. august: Venskabsmatch i Holbæk, med 15  damer fra Sorø og 36 damer fra Holbæk. Vi er enige 

med Holbæk dameklub om, at det var vores sidste venskabsmatch. 

Vi har i år indsamlet kr. 47.525,- til kræftens bekæmpelse. Det er vores hidtil flotteste resultat. 

Det meget flotte resultat hænger sammen med, at der har været et samarbejde med de andre 

underklubber om indsamlingen, samt at vi fik sponsorer, som har givet flotte bidrag. 

Andre arrangementer: 

 Weekend-ture:  

Den 15. og 16. juni var 12 damer på en meget vellykket tur til Holbæk, desuden spillede vi 

Skjoldnæsholm, dog i tordenvejr så vi måtte afbryde spillet på hul 7. 

Den 7. og 8. september var 14 damer på endnu en vellykket tur, som gik til Sverige, hvor vi spillede i 

Ørestad golfklub samt i Barsebäck . 

Vi har spillet Søndagsgolf: Den 12. maj i Sorø og 22. september i Skovbo 

Golf-gymnastik hos Malene Busk i vinterperioden med 10 deltagere. 

Til sidst siger bestyrelsen for dameklubben: TAK til alle for sæsonen 2019 og på gensyn i 2020. 

Hanne Jensen, formand, den 24. september 2019. 


