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Årsberetning for 2017 fra Damedagen i Roskilde Golf Klub  

 

Kære alle medlemmer af Roskilde Golf Klubs Damedag 

 

Vi ønsker glædelig jul og godt nytår og glæder os til den nye sæson, som forhåbentlig bringer masser af sol, 

ingen vind og lune dage på tirsdagene i 2018. 

  

Tilbageblik på 2016 
 
2017 blev indledt med en modeopvisning fra Daily Sports og vores pro’er, hvor der som sædvanlig var stor 
opbakning, hyggelig stemning, flot tøj og dejlig mad fra Restaurant Kontoret. 
 
Vi har i år oprettet en række for de spillere, som ikke kan nå ud at spille 18 huller om tirsdagen. Damerne i 
denne række spiller 9 huller sidst på eftermiddagen og kan på denne måde være med i fælleskabet, 
herunder fællesspisningerne den sidste tirsdag i hver måned.  
 
Damedagens udflugt holdt flyttedag fra august til juni og gik i år til Korsør, hvor vi boede på Comwell og 
spillede Korsørs udfordrende bane i en match over 2 dage. Vi havde et par dejlige dage med god golf, skøn 
mad og hyggeligt selskab. 
 
Forårsafslutningen fandt sted den 27. juni. 
 
Pink Cup var igen en klubturnering for alle medlemmer og var planlagt til samme weekend som 
Roskildefestivalen, hvilket gav udslag i et meget beskedent deltagerantal. Vi flyttede derfor turneringen til 
tirsdag d. 8. august, hvor der var et flot fremmøde på næsten 80 deltagere af begge køn og i alle aldre. 
Anne-Marie Vinther–Larsen donerede et maleri, som hendes mor havde malet, mens hun kæmpede mod 
kræft. Det blev solgt på auktionen efter matchen. 
 
Vi fik samlet godt 14.000 kr. ind og har videregivet beløbet til Kræftens Bekæmpelse. Vi vil gerne takke alle 
deltagere, Restaurant Kontoret og matchudvalget for god opbakning og hjælp. 
 
I år blev vores klub desværre ikke blev udtrukket til finalen. 
 
Efterårsafslutningen bød på en match over 11 huller, præmieoverrækkelser og god mad den 19. 
september.  
 
Vi vil gerne takke vores sponsorer, sekretariatet og restauranten for god opbakning og indsats i år. 
 

Regnskabsmæssigt har det været et fint år, da regnskabet balancerer. 

 

På Damedagsudvalgets vegne 

Lene Rasmussen 
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