
 

Bestyrelsens beretning for 2022 – Dameklubben i Sorø Golfklub 

 

Bestyrelsen for dameklubben synes det har været et rigtigt godt år. Vi har fået styr på mange 

praktiske opgaver, blandt andet har vi nu egen bankkonto / foreningskonto og Mobilepay, det har 

medført at vi igen betaler kontingent fra 2022.   

35 medlemmer har betalt kontingent for året, det kan ikke rigtigt sammenlignes med 2021 hvor vi 

ikke betalte kontingent. 

Rammerne for dameklubben i 2022:  

På vores spilledag om tirsdagen har vi haft løbende start mellem kl. 16 og 17. Vi kunne frit vælge 

mellem at spille 9 eller 18 huller på hver spilledag.  

I forbindelse med månedsafslutningerne har vi spillet 9 huller med sjove spil, og efterfølgende 

fællesspisning samt præmier for månedens spil. 

 I april og september bliver det tidligt mørkt, derfor spillede vi kun 9 huller med mulighed for start 

kl. 14 for dem som gerne ville spille 18 huller, det er dog kun hul 1 – 9 som er gældende. 

Vi har spillet slagspil 1 gang pr. måned, ellers har vi spillet stableford fra tee 49 dog en enkelt gang 

fra tee 53. Electric opgørelse er sket de spilledage, hvor der spilles 18 huller. 

 

Vi har arrangeret  2 Weekend-ture:  

• Den 11.og 12. juni var 14 damer på Samsø. 

• Den 10. og 11. september var 8 damer på Møn.  

Vi har igen deltaget i Kræftens Bekæmpelses landsdækkende turnering Pink Cup, således:  

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

12. august: Støt Brysterne /parmatch for alle damer og herrer i Sorø Golfklub med 54 deltagere. 

Fredag den 16. september blev Pink Cup landsfinale afviklet i Svendborg Golfklub for ? damer fra 

hele landet, heriblandt 2 fra Sorø Golfklub ?. 

Årets indsamling til kræftens bekæmpelse blev kr. 36.210,-. Igen et meget flot resultat. 

Det meget flotte resultat hænger sammen med, fin tilslutning til vore matcher, samt at vi igen fik 

sponsorer, som har givet flotte bidrag, både som personlige sponsorater og som præmie sponsor til 

Støt Brysterne. 

 

Til sidst siger bestyrelsen for dameklubben: TAK til alle for sæsonen 2022 og på 

gensyn i 2023. 

 


