[Skriv her]

Årsberetning for 2020 fra Damedagen i
Roskilde Golf Klub
Kære alle medlemmer af Roskilde Golf Klubs Damedag
Vi glæder os til en ny sæson og håber, at vi alle kan mødes under lidt mere normale forhold i år.
Coronakrisen ramte også damedagen og en del af vores aktiviteter.
Informationsmødet i marts måtte aflyses og klares med hjælp over telefonen eller mails.
Den traditionelle modeopvisning, som Lasse plejer at arrangere, blev desværre aflyst i april.
2020 var året, hvor vi indførte, at vi spillere selv skal indtaste egen score efter endt runde. Vi havde lidt
udfordringer med GolfBox og skulle lige lære det nye system at kende, men det blev hurtigt en vane og en
kæmpehjælp for damedagen. Det betyder nemlig, at Gitte ikke længere skal taste over 100 scores ind hver
uge.
Da der blev åbnet igen, kunne vi afholde den første fællesspisning d. 26. maj. Det var en fornøjelse at kunne
samles igen og med virkelig stor tilslutning.
Endagsudflugten gik til Nivå grundlovsdag, hvor vi spillede deres dejlige bane og sluttede af med en fin
frokost bestående af en lun ret, 2 kolde anretninger, salat og brød. Interessen for turen var høj, så vi var 22
damer på tur.
Damedagsudflugten skulle have været en 2 dages tur med spil på Hillerød og Helsingør Golf Klub, men blev
ændret til en endagsudflugt på grund af de få tilmeldte. Vi havde en vellykket tur til Helsingør og nød spillet
på den meget smukke og udfordrende bane i det flotteste sommervejr.
Venskabsmatchen mod Køge blev udskudt fra maj til august, men da tilslutningen var meget lille, blev den
aflyst, og begge klubber var enige om ikke at fortsætte samarbejdet.
Efterårsafslutningen d. 24. september bød på en match over 11 huller, hvor vi spillede norsk stableford, der
giver et frit kast pr. hul. Der var præmier til de 3 bedste scores på dagen, tættest på hullet på hul 5 og 7
samt længste drive. Efter matchen havde vi præmieoverrækkelser og nød den gode mad.
Lasse sponsorerede birdie bolde, og Restaurant Birdie, Majblomsten og Roskilde Golf Klub sponsorerede
klappepræmier, så der blev delt gavekort ud til restauranten, blomster og greenfee billetter.
Coronaen satte desværre en lille kæp i hjulet igen, da forsamlingsforbuddet ikke tillod os at være mere end
50 personer. Forhåbentlig kan vi i 2021 have fuldt hus til både forårs- og efterårsafslutningen.
Vi vil gerne takke vores sponsorer, matchudvalget, sekretariatet og restauranten for god opbakning og
indsats i år.
På Damedagsudvalgets vegne
Lene Rasmussen
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