
   
 
Årsberetning for 2021 fra Damedagen i Roskilde Golf Klub  
 
Kære alle medlemmer af Roskilde Golfklubs Damedag 
 
Vi glæder os til en ny sæson med masser af aktiviteter og ingen aflysninger. 
  
Informationsmøde 

Vi startede 2021 med at aflyse det planlagte informationsmøde d. 16. marts og inviterede til nyt 

informationsmøde den 8. april kl. 17.00 -18.00. Selv om vi måtte holde mødet udendørs, var der stort 

fremmøde og mange gode spørgsmål. 

 

Fællesmatch med spisning den sidste tirsdag i maj 

Den 25. maj holdt vi en fællesmatch med gunstart over 9 huller kl. 17.00 og fællesspisning kl. 19.00. Der var 

stor tilslutning fra alle, både fra dem, der spiller formiddag og eftermiddag og fra damerne, der spiller 9 

huller sidst på eftermiddagen. Vi var alle glade for at kunne samles igen, så vi var hele 50 damer til match 

og spisning. 

 

Udflugter 

Vi var på tur til Skovbo Golfklub d. 19. maj, hvor vi havde løbende start fra kl. kl. 13.00 Prisen 295 kr. der 

inkluderede greenfee, 2 flotte stykker smørrebrød, 1 lille fadøl, baneguide og frie bolde på driving rangen 

og selvfølgelig det hyggelige samvær lokkede 24 med til Skovbo. Vi havde en skøn dag i flot sol og en meget 

smuk bane med hurtige greens. 

Vi havde arrangeret en ekstra tur i 2021, som gik til Mølleåens Golfklub lørdag den 7. august 2021. Vi lagde 
ud med regnbyge, der heldigvis blev afløst af lidt sol og tørvejr. Vi sluttede turen af med en god frokost, lidt 
at drikke og hyggeligt samvær på klubbens terrasse. 

Forårsafslutning 

Vi sluttede forårssæsonen den 29. juni med gunstart over 18 huller og var 72 tilmeldte til matchen og 75 til 

middagen – så mange har vi ikke været før. 

 

Restaurant Birdie havde lavet dejlig mad, og det var en hyggelig aften med uddeling af præmier til dagens 

bedste hver tirsdag i sæsonen, til Order of Merit og dagens turnering. 

Damedagsudflugt 

Damedagsudflugten gik til Enjoy Resorts på Rømø i samarbejde med “Vi elsker golf” og dermed Andreas 
Hartø og Brian Vester. Vi var afsted fra lørdag d. 5. juni til mandag d. 7. juni og havde en dejlig tur med 
masser af golf, gode grin og hygge. 

Lis Sørensen gav koncert søndag aften, og vi blev også underholdt af Lune Carlsen, som spiller Kim Larsen 
hits og masser af gode danske hits. De 28 deltagere spillede 3 runder golf og havde 2 overnatninger i de 
lækre feriehuse, aftensmad, adgang til spa og show med Andreas Hartø.  



   
 
Vi havde prøverunde om lørdagen, hvor vi havde vores egen individuelle stableford turnering. Lene Gliese 
vandt turneringen med hele 41 point, skarpt forfulgt af Anne Vinter med 40 point og Tutter Blume med 39 
points. 

Om søndagen var der holdturnering, og her slog Aase Sørensen tættest på hullet på hul 17 med 67 cm og 
vandt den fantastiske præmie at få stillet en Audi til rådighed i en hel måned. 

Mandag spillede vi foursome, hvor vi fik to hold i top fem, nemlig Inge Nicolajsen og Lene Gliese på 2. 
pladsen med 42 points og Tutter Blume og Ulla Ayotte på 4. pladsen med 39 points. 

Efterårsafslutning 

Vi afsluttede sæsonen den 28. september med gunstart over 11 huller kl. 15.00. Vi spillede individuel 

stableford med lidt finurligheder. Teestederne var rykket lidt rundt på par 3 hullerne, således at dem med 

højest handicap havde kortere afstand til flaget.  

 

Vi var igen heldige med vejret og nød den sidste turneringsdag i 2021. Vi sluttede dagen med en meget 

lækker middag, som Restaurant Birde havde kreeret, og præmieoverrækkelser til dagens bedste hver 

tirsdag i sæsonen, til Order of Merit, Eclectic og dagens turnering. 

 

Sponsorer: 
Jan Kvist 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. 
 
 
Vi vil gerne takke vores sponsorer, matchudvalget, sekretariatet og restauranten for god opbakning og 
indsats i år. 
 
 
På Damedagsudvalgets vegne 
 
Lene Rasmussen 
Formand 


