
Ladies Section - Formanden beretning 2019

År 2019 er til ende og har budt på mange slag, match´s, perfekt vejr og ikke mindst dejligt samvær.

Der har over sæsonen været ret stabilt 16-18 spillere til matchene med yderpunkter på 10 og 22. 
Det har været hyggelige runder med mange gode slag, og enkelte slag, der ikke helt levede op på til 
forventningerne. Vejret har flere aftener været helt perfekte til golfspil.
Der er i årets løb prøvet to nye spilleformer i form af tre køller & tælle puts. Der var mange ytringer
om at tre jern i baggen for 18 huller blev for meget, så et andet koncept skal findes frem til en næste
gang.
Den nye gunstart har fungeret godt og medført at boldene næsten ern kommet i klubhuset på samme
tid. Dette gav mulighed for udvidet fælles snak både før og efter runderne i forhold til forrige år 
OG, sådan en mulighed benytter damerne da. 

Solheim Cup mod Skærbæk Mølle er en dejlig tradition som prioriteres. Vi lagde ud med besøg af  
Skærbæk Mølle og vi vandt på hjemmebane. Spørgsmålet var så, om vi kunne vinde samlet på 
udebane. Det gjorde vi og hjulpet på vej da Grete Axelgaard lavede Hole i One. Varde vandt 
dermed cuppen samlet. Næste år får de jo en god træner i Nicolei, så vi er spændte på 2020.

Mens & Ladies section har traditioner for at spille Hyggematch og Pokal turnering. Vi var ikke 
mange spillere de to aftener hvilket er rigtig beklageligt . Måske regnvejeret til pokal aftenen kan 
have haft indflydelse herpå. De var to gode aftener. Herrene stod til Pokal revanche og fik den med 
mindste margen mulig. Vi var på andet decimal for at finde vinderen, så et til to slag færre dameslag
kunne have ændret det. Tillykke Mens.
            
Det var i år Vardes tur til at besøge venskabskubben Gyttegård. Denne gang var der ikke med hagl 
på banen, men der var dog varslet lyn. Det viste sig nu, at det kun var golfslag der lynede denne 
aften. Vi havde en god aften med dejlig snak og mad bagefter.

Sæsonens betaling til fælleskassen for stregede huller og nærmest flaget blev brugt på en lukrativ 
tur til Breinholdtgård sidst på sæsonen. Flere deltagere kendte ikke banen på forhånd, men det bar 
spillet nu ikke præg af. Vi kan måske sige, at vi kom lidt sent igang, vi endte i mørke, så de sidste 
bolde blev puttet med hjælp fra  mobilen.

Bestyrelsen har i året 2019 arbejdet med :
• en Ladies folder til brug at tiltrække nye medlemmer er lavet – været på opslagstavlen og 

vist overfor mandagsmix, blev lidt glemt som golf blev spillet. Næste år skal den bruges 
med hjælp fra kontroet som tilbud overfor nytilkomne damer til Varde Golfklub.

• prøvet den nye gunstart, og evalueret, at vi gerne fortsætter med den
• prøvet nye spilformer (tre jern / tælle puts) – kan prøves igen, men i andet format 
• prøvet med præmieuddeling en gang per måned – bagdelen heri var, at matchene er “glemt” 

for spillerne til præmieuddelingen, men aftalen vedholdes da det letter matchlederne samlet 
set for dagen.

• rundet ønsker for flere starter på matchdagen – megen snak herom omkring fordele / bagdele
og hvorfor. Snak herom senere i aften 

• Pink cup & Slag for kuglerne (mens) -  var i planen men mislykkedes grundet 
kalenderproblemer

Bestyrelsen vil sige tak for godt samarbejde med sponsorene til: Sanne – Lingerihuset – Helsam - 
Anton - Kirk & Ascanius – Vin m/Mens

Tak til alle damer for alle jeres slag for golfen
Tak til hjælpen i bestyrelsen

2. oktober 2019 - Helle Nedergaard


