
   

 1 

 

Årsberetning for 2016 fra Damedagen i Roskilde Golf Klub  

 

Kære alle medlemmer af Roskilde Golfklubs Damedag 

 

Vi ønsker et godt nytår og glæder os, til sæsonen starter igen og bringer sol, varme og masser af golf i 

hyggeligt selskab. 

 

Først og fremmest vil vi sige hjertelig tak til Ayo, som trådte ud af udvalget ved årsskiftet, for en stor indsats 

i Damedagen. 

 

Tilbageblik på 2016 
2016 blev indledt med en modeopvisning fra Daily Sports og vores pro’er, hvor der var et fint fremmøde og 
en hyggelig stemning. 
 
I slutningen af april havde vi inviteret Jørgen Lindelius til at genopfriske vores hukommelse omkring 
golfregler og etikette.  
 
Pink Cup var i 2016 ændret til at være en klubturnering, hvor alle medlemmer kunne deltage. Vi havde et 
flot fremmøde  på 60 deltagere og spillede i den gode sags tjeneste i smukt solskin. Vi fik samlet lidt over 
10.000 kr. ind og har videregivet beløbet til Kræftens Bekæmpelse. Vi vil gerne takke alle, der deltog, 
Restaurant Kontoret og turneringsleder Niels Yde for god opbakning og hjælp. 
 
Celine Donstrup og Pia Brinch gik videre til landsfinalen i august på Barløsegaard og opnåede meget flotte 
resultater. Pia blev nr. 2 i B-Rækken,  i holdkonkurrencen nåede de en 4. plads, og Celine havde længste 
drive – godt gået piger! 
 
Forårsafslutningen fandt sted den 28. juni. 
 
Årets dametur gik i august til Barsebäck, hvor vi boede på resortet og spillede begge baner. Vejret viste sig 
fra sin allerbedste og mest sommerlige side, så vi spillede de smukke og svære baner i høj sol om fredagen 
og skyet, men tørt vejr lørdag. Vi nød en dejlig middag med udsigt over Øresund og fik den flotteste 
solnedgang med i købet.  
 
Venskabskampen mod Hedeland foregik på udebane den 25. august, hvor Hedeland (desværre) vandt. 
 
Vi vil gerne takke alle vores sponsorer og alle i damedagsudvalget, som har gjort et stort arbejde for at få 
det hele til at køre. 
 

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

 

På Damedagsudvalgets vegne 

Lene Rasmussen 
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