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Beretningen fra formanden. 

 
   Sommertiden 2019 er slut og kalenderen er gået på vintertid, en del 

Onsdagspigerne går også i vinterhi. Vi har haft en sommer med meget 

blandet golfvejr, vi startede sæsonen med OK vejr, men i den sidste 

måneds tid er vi næsten regnet væk. 

   Golfsæsonen 2018 sluttede med julefrokost. 40 var tilmeldt og 12 

spillede golf med 3 jern på en kold dag med vindstyrke 8 – 12. Efter en 

dejlig frokost hyggede vi os med pladespil og rigtig megen snak.  

April: Den 3. april startede golfsæsonen 2019. 40 var tilmeldt og ca. 20 

spillede golf i fantastisk godt vejr. Der blev orienteret om den kommende 

sæson, Anne Mette Carøe prøvede at lære os hvor vigtig, det er at varme 

op, før vi startede en runde!!! 

I resten af april havde vi rigtig flot vejr, måneden sluttede med 

snorematch. 

Maj: 1. maj startede vi på Lokalmatchen, den 19. maj havde 

Onsdagspigerne arrangeret Pink Cup. Der var indsamlet mange flotte 

sponsorgaver. Matchen blev en stor succes med 60 deltager på 18 huller og 

10 på 9 huller. Resultatet 34,492,00 kr. blev overført til Kræftens 

bekæmpelse. 

Juni: I juni måned var Onsdagspigerne inviteret til match med 

Tirsdagsdamerne i Struer, der var 14 piger fra Lemvig, som spillede golf i 

flot vejr på en fin bane. Dagen sluttede med rigtig lækker mad og 

hyggesnak. 

Sidst i juni spillede vi Norsk stableford, med mange flotte scores. 

Juli: Old boys matchen først i juli. Der deltog 19 piger og 39 mænd på 18 

huller. 9 piger og 2 mænd på 9 huller, en dejlig dag med flot golfvejr, der 

var fin stemning, resultatet blev – desværre – som sædvanligt, at Boyserne 

vandt matchen, beholdte pokal.  

I uge 28 - green fee ugen - var der arrangeret udenbys golf for alle. 

Onsdagspigerne tog til Sydthy. 15 spillede 18 huller og 2 spillede 9 huller, 

på en dejlig bane i flot golfvejr, dagen sluttede med et traktement i 

klubhuset og megen hyggesnak. 



Sidst i juli blev der spillet Greensome. 

August: 14. august var der indlagt en holdmatch i runden, d. 21. august 

spillede vi smykkematch. Smykkerne var sponsoreret af Engens – Ure – 

Guld og Sølv, blev vundet af Alice H. Christensen og Birthe Byskov, 

Alexander Ørum var desværre forhindret i overrækkelsen, men den klarede 

vi selv!!! 

Sidst i august havde vi besøg af Dejbjergs Tirsdagsdamer, en dag med flot 

golfvejr, højt humør hos alle, selv om Lemvig tog de fleste præmier, atter 

lækker mad i golfcafeen. 

September: I september var der arrangeret en tur til Tyskland for 

Onsdagspigerne og deres ægtefælle/ samlever, med 7 deltagere, atter en 

rigtig god tur, selv om vejret ikke var i top. 

Med hensyn til regnvejr, kan pigerne der deltog i turen til Morsø Golfklub 

snakke med. En dag der startede med kaffe og rundstykker, kunne gå ud i 

tørvejr, som holdt næsten de 9 huller, men så regnede det også uafbrudt de 

sidste 9 huller, alle gennemførte. Da de fleste var kommet i noget tørt tøj, 

fik vi en god frokost sammen med Struers Tirsdagsdamer. En dag med 

regn, som vi sent glemmer, men alle var i godt humør. 

Oktober: Efter turen til Mors, har der næsten ikke været en dags tørvejr, 

det har været stor betydning for spillerne. 

Der har været 60 medlemmer i klubben, udleveret 12 Birdies, men vi håber 

at få flere ud at flyve næste år. 

Vi har i gennemsnittet været ca. 22 spillere pr. gang, det er færre end i 

sidste år, men vejret har heller ikke været med os på vores onsdage.  

Grethe har igen i år tastet scorekort, vi siger tak for det store arbejde, håber 

på fortsat godt samarbejde.  

Til sidst tak til medlemmerne for trofast fremmøde, tak til Bente Knudsen 

for hjælpen til matcherne, banelukninger m.m. tak til Golfcafeen for god 

forplejning og stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

Tak alle sammen. 


