Årsberetning for 2018 fra Damedagen i Roskilde Golf Klub
Kære alle medlemmer af Roskilde Golf Klubs Damedag
Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til den nye sæson med samme flotte sommervejr som i 2018.
2018 blev indledt den 3. april 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 Birdie.
Der var god opbakning til den nye række med damerne, der spiller 9 huller fra kl. 17.00. Damerne i denne
række kan dermed også være med i fællesskabet, herunder fællesspisningerne den sidste tirsdag i hver
måned.
Vi spillede venskabsmatch mod Køge tirsdag den 15. maj 2018, hvor solen skinnede og gav gode betingelser
for godt spil. Vi var 15 fra Roskilde og 52 fra Køge og var blandet, så Roskildes damer var fordelt i forskellige
bolde.
Vi sluttede matchen af med præmieoverrækkelse, hvor Køge havde sponsoreret fine præmier for de tre
bedste og tættest på pinden på par 3 hullerne. Anita Andersen blev nr. 1 fra Roskilde med hele 47 points og
vi er glade for at kunne fortælle, at Roskilde løb med sejren, da gennemsnitspointene pr. spiller var 34 for
Roskilde og 30 for Køge.
Tirsdag den 5. juni var vi 23 damer på endagsudflugten til Skjoldenæsholm Golfklub, hvor vi blev udfordret
på den lidt svære Robert Trent Jones bane. Vi sluttede dagen på klubbens terrasse i dejligt solskin med
smørrebrød på tallerkenen og øl i glasset.
Forårsafslutningen fandt sted den 26. juni.
Pink Cup fandt sted søndag d. 5. august 2018 og var en klubturnering for alle medlemmer med fin
tilslutning.
Vi fik samlet et pænt beløb ind og har videregivet det til Kræftens Bekæmpelse. Vi vil gerne takke alle
deltagere, Restaurant Birdie og matchudvalget for god opbakning og hjælp.
Damedagsudflugten gik til Svendborg fredag og lørdag d. 24. og 25. august. Vi slog ud sidst på formiddagen
på Svendborg Golf Klubs bane og spiste en dejlig middag på Hotel Ærø, hvor vi overnattede. Efter
morgenmaden om lørdagen spillede vi endnu en runde på Svendborgs bane.
Efterårsafslutningen bød på en match over 11 huller, præmieoverrækkelser og god mad den 18.
september.
Vi vil gerne takke vores sponsorer, matchudvalget, sekretariatet og restauranten for god opbakning og
indsats i år.
Regnskabsmæssigt har det også været et fint år.
På Damedagsudvalgets vegne
Lene Rasmussen
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