Formandens beretning til generalforsamlingen den 16. september
2020
STATUS PÅ SÆSONEN
Onsdagspigernes golfsæson er snart forbi – 5 ½ måned er gået alt for hurtigt.
Som alle ved, fik vi noget af en mavepuster til sæsonstart. Corona var kommet – og
for at blive.
Det betød jo også, at vi ikke kunne spille åbningsturnering den 1. april, da alle
golfbaner var lukkede. Desuden blev den planlagte turnering, hvor vi inviterede nye
golfpiger, som var meldt ind i Gilleleje Golfklub i 2018, 2019 og 2020, også aflyst.
Øv, så vi måtte vente til den 29. april, hvor vi fik lov til at spille, men med en masse
restriktioner. Møde op 5 min. før starttid, gå ud i max. 3-bolde, holde god afstand og
ikke bytte scorekort. Ikke noget med at mødes bagefter til social hygge –
restauranten var tillige lukket. Ja, meget anderledes end vi var vant til. Trods
restriktioner mødte mange piger op, alle var golfsultne.
Den 29. april mødte 24 piger op, den 6. maj var det 26, den 13. maj var det 24. Som I
husker, havde vi lavet en kasse, som scorekort kunne lægge i til brug for senere
præmieuddeling. Det fungerede perfekt i denne specielle periode.
Først den 20. maj kunne vi spille den første ”normale” turnering med præmieuddeling
for den forrige turneringer. Denne dag var vi 31 spillere.
Corona betød også, at vi ikke kunne spille PinkBall, Ræveturnering og Nordisk
Stableford, ligesom vores venskabsturnering mod Værløse og fødselsdagsturneringen
blev aflyst. Også vores sponsorer på nogle af disse turneringer måtte aflyses.
Foråret 2020 var i hele samfundet præget af ordet CORONA OG AFLYSNING.
MEDLEMMER
40 piger mod 48 i 2019 har været medlem af Onsdagspigerne. Det er 8 mindre end i
2019. Vi har fået 5 helt nye medlemmer, som vi håber, vi har taget os godt af. Vi vil
gøre alt for, at de kommer igen til næste år. Vi ser også frem til, at alle de ”gamle”
medlemmer støtter op om Onsdagspigernes klub.
Der er også forklaring på alle de medlemmer, som ikke har meldt sig ind i år. Vi har
kontaktet hver enkelt for at høre, hvorfor de ikke har meldt sig ind. Vi skal sørge for
at fastholde vores medlemmer og også gøre meget for at få nye.
Vi har 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.
Det er vores opfattelse, at bookingsystemet fungerer fint. Igen i år vil jeg opfordre
jer til at booke tider med forskellige medlemmer, så de nye bliver godt integreret i
klubben. Kun på den måde kan vi fastholde vores medlemstal.

Der har verseret rygter om, at Onsdagspigerne snart skulle nedlægges. Det har vi
ingen planer om, så møder I disse rygter, må I gerne mane dem i jorden.

SPONSORER
I 2020 har vi kun haft 3 sponsorer, men igen p.g.a. Corona. Det har været radiant
professionel og FrisørExperten i Gilleleje og Helene D. Jensen og Ellen Bielefeldt (vin
som klappepræmie)
Stor tak til vores sponsorer.
VEJRET I SÆSONEN
Koldt og frisk vind
Skøn sol og lidt vind
Sol og varme
Sol, blæst og lidt regn
Skøn sol og stærk blæst
Slem vestenvind, men tørt
Regn & torden
SPILLERE PR. GANG
Vi har haft fra 16 til 31 spillere om onsdagen. Gennemsnittet ligger på 22,8 spillere
pr. gang fordelt på 18 spilledage. Regn og torden har en enkelt gang betydet, at vi
ikke kunne spille Pinkball, men i stedet lavede vi en puttekonkurrence i pejsestuen. På
alle spilledage har vi haft to rækker med præmier til de tre bedste samt en månedlig
9-huls vinder.
TURNERINGSPROGRAM
Bestyrelsen har heller ikke i 2020 ikke haft mulighed for at lave særlig mange
forskellige spilleformer. Men vi har haft hidden hole med ukendte huller og med
kendte huller. Vi har haft en ræveturnering, to nordisk Stableford, flagspil, spil med
kort og en turnering, hvor slag i bunker udløste en præmie. Desuden en masse
Stableford- og slagspilsturneringer. Venskabsturneringen blev som nævnt aflyst, så i
2021 skal vi spille i Værløse.
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. Der er en månedlig præmie til den bedste score i måneden
for 9-hullers rækken.
Selv om de piger, der kun har spillet 9 huller, typisk er kommet ind længe før 18-huls
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.

NYT HANDICAPSYSTEM I 2021
Den 1. januar 2021 får vi et nyt handicapsystem, der baseres på de 8 bedste runder
af de sidste 20. Det betyder, at vi hver gang, vi afleverer scorekort, bliver reguleret
op og ned – og ikke bare som i dag, hvor det er faste intervaller, der benyttes.
På Golf.dk ligger der en beskrivelse af det nye system, og der er også en broadcast,
som fortæller indgående om systemet. Går ind og kig på det, det er altså ikke så
svært.
På Golf.dk ligger der en simulator, hvor det er muligt at se sit handicap, hvis systemet
fungerede i dag.
Når vi mødes i april 2021 inviterer vi Karsten Duus til at komme og fortælle mere om
systemet
TAK TIL BESTYRELSEN
Jeg vil her gerne takken bestyrelsen for godt samarbejde også i denne sæson.

