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NYT BOOKINGSYSTEM
Det var med bange anelser, vi startede sæson 2017. Vi blev frataget vores blokering
og skulle nu operere med fortrinsret – og ikke mindst booke starttid 96 timer før
ønsket starttidspunkt. Men alle vore bekymringer blev gjort til skamme, for alle
medlemmer havde helt klart forstået det nye system. Så efter den første måned,
hvor vi sad i starterhuset for at sikre os, at alle medlemmer havde bekræftet deres
tid, flyttede vi tilbage til restauranten, så vi også kunne være en del af den sociale
hygge, vi oplever, når I kommer og tilmelder jer.
MEDLEMMER
Nu er onsdagspigernes golfsæson allerede forbi – 5 ½ måned er gået alt for hurtigt.
62 (i 2016 75) piger har været medlem af Onsdagspigerne. Det er 13 mindre end i
2016. Selv om vi er faldet i medlemstal – mange er der forklaringer på, eks. flyttet til
andre klubber, i gang med at studere o.s.v., så er det skønt, at også i år har fået en
del nye medlemmer, ikke mindst nygolfere. Det beviser, at der fortsat er behov for
en underklub, der tilgodeser piger, som stadig er på arbejdsmarkedet. Desværre
betyder det nye bookingsystem, at vi ikke længere kan sikre os, at nyere golfpiger,
kommer til at spille med en ”de gamle piger”, da I selv sætter jer på en bold i
Golfbox.
Vi har dog i vid udstrækning sørget for, at de nye piger er kommet til at spille med en
fra bestyrelsen de første par gange. Vi håber, at de nye spillere har følt, at vi har
taget os godt af dem.
SPONSORER
I 2017 har vi også haft gode sponsorer, nemlig
Golfexperten i Hørsholm
Pernille Baunsøe
DTU v/Pernille Friis
Beauty House i Helsinge
Sirius v/Lise Skjold Jensen
Helene D. Jensen og Ellen Bielefeldt (rødvin som klappepræmie)
Frisør Experten v/Lis Mølvang
Hobnob cashemere
Stor tak til alle sponsorer.
VEJRET I SÆSONEN
Når vi kigger tilbage på sæsonens spilledage lyder det sådan her:
Koldt og blæsende
Regn og meget blæsende
Overskyet og blæsende
Skønt solskin uden blæst

Rusk og regn og kun 9 huller
Solskin og dejligt varmt – vi kunne spise på terassen
Blæst og kraftige byger
Altså en sæson med meget blandet vejr og dage med meget få spillere
SPILLERE PR. GANG
Vi har haft fra 13 til 38 spillere om onsdagen. Gennemsnittet ligger på 27,5 spillere
pr. gang. Det betyder, at rigtig mange gange kun har spillet i en A- og B-række og
enkelte gange kun i en række.
TURNERINGSPROGRAM
Bestyrelsen har i 2017 ikke haft mulighed for at lave særlig mange forskellige
spilleformer. Det skyldes, at vi ikke længere kan sammensætte hold. Så det har mest
været Stableford og slagspil. Vi har dog haft to ræveturneringer, to nordisk
Stableford, Scramble og flagspil.
9 HULLER OG DET SOCIALE
Vi har også i denne sæson haft en del piger, som kun har spillet 9 huller i den periode,
hvor der spilles 18 huller. Vi har i løbet af sæsonen indført, at der er en månedlig
præmie til den bedste score i måneden for 9-hullers rækken. Desværre er det ofte,
at vinderen ikke er til stede, når præmien skal uddeles, ligesom en del ikke afleverer
scorekort.
Selv om de piger, som kun har spillet 9 huller, typisk er kommet ind længe før 18hullers spillerne, har disse dejlige pige oftest ventet på os andre. Det har vi sat
meget stor pris på.
Onsdagspigerne er kendetegnet ved, at vi holder det sociale i hævd, bl.a. ved at hygge
os sammen efter spillet hver onsdag. Det betyder også meget for de nye medlemmer,
som hurtigt lærer alle at kende. Derfor skal der også igen i år lyde en opfordring til
at spille med forskellige piger og ikke de samme hver gang.
Igen i år har vi haft aftale med Dameklubben om, at vi kunne deltage i hinandens
turneringer, herunder Udflugten og Åben Damedag.
TAK TIL BESTYRELSEN
Jeg vil her gerne takken bestyrelsen for godt samarbejde også i denne sæson.
NÆSTE SÆSON
Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi ikke kun skal spille i to rækker p.g.a. medlemstallet
og fremmødet pr. gang. Vi opretholder 9-hullers rækken på samme vilkår, og vil
fortsat arbejde med sponsorerne.

