Beretning for 2020 – Dameklubben i Sorø Golfklub
2020 blev er helt specielt år for dameklubben, vi troede vi skulle ændre spilledag fra tirsdag til
mandag, stadig med gunstart kl. 16.30 samt at vi skulle dele banen med herreklubben.
Men så fik Danmark besøg af Corona med alle de forandringer det medførte. Coronaregler
medførte blandt så meget andet, at ingen kunne spille med gunstart. Golfklubbestyrelsen
besluttede derfor at herreklubben skulle spille om mandagen og dameklubben om tirsdagen og at
dameklubben kunne starte sæsonen den 28. april.
Bestyrelsen for dameklubben besluttede derefter:




Dameklubben i 2020 skulle spille med løbende start mellem kl. 16.00 og 17.00.
Alle tilmeldte sig i golfbox, senest mandag kl. 16, hvorefter vi udsendte startlister og tog
hensyn til dem som pga. arbejdet kun kunne spille sent.
Man kunne bestille et let måltid inden spillestart og spise sammen straks efter spillet.

Dameklubbestyrelsen synes at året er gået fantastisk godt, vi har både spillet meget golf og vi har
styrket mulighed for socialt samvær på det 19. hul, og vi må konstatere at løbende start har
medført flere som spiller damedag og det går rigtigt godt med tilmelding på golfbox.
Efter generalforsamlingen har vi en åben drøftelse af rammerne for spilleplan for næste år.
Vi har i 2020 haft en tilgang af medlemmer fra 30 til 41, dermed er vi oppe på samme
medlemsniveau, som vi havde i 2018.
Vi har spillet 18 huller hver tirsdag indtil 1. september, hvor det blev tidligere mørkt, og vi måtte
ændre til at spille 9 huller.
Vi har igen deltaget i Kræftens Bekæmpelses landsdækkende turnering Pink Cup, således:
19. juni: Pink Cup for alle damer Sorø Golfklub med 26 deltagere.
14. august: Støt Brysterne /parmatch for alle damer og herrer i Sorø Golfklub med 64 deltagere.
Årets indsamling blev kr. 40.000,- til kræftens bekæmpelse. Det er et meget flot resultat.
Det meget flotte resultat hænger sammen med, flot tilslutning til vore matcher, samt at vi fik
sponsorer, som har givet flotte bidrag, både som personlige sponsorater og som præmie sponsor til
Støt Brysterne.
Fredag den 9. oktober var det planen at afvikle Pink Cup landsfinale i Sorø Golfklub, for 80 damer
fra hele landet, heriblandt 2 fra Sorø Golfklub, men den er aflyst pga. Corona. Vi kan oplyse at Sorø
Golfklub i stedet er vært for VIP turnering og Landsfinale i 2021.
Vi har været på 2 Weekend-ture:
Den 13.og 14. juni var 14 damer på en vellykket tur til Fyn, hvor vi først spillede i Vestfyns Golfklub,
dog i tordenvejr, så vi måtte afbryde spillet på hul 9, samt Svendborg Golfklub i fint vejr
Den 12. og 13. september var 19 damer på endnu en vellykket tur, som gik til Sønderjylland, hvor vi
spillede i Benniksgårds golfklub begge dage.
Til sidst siger bestyrelsen for dameklubben: TAK til alle for sæsonen 2020 og på gensyn i 2021.
Hanne Jensen, formand, den 29. september 2020.

