
Old Girls. 

 

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 29. november 2022 

 

 

Så er sæsonen 2022 i Old Girls regi ved at være forbi – et år uden lukninger pga Corona. 

 

Vi startede året med perioder med megen regn.  I januar og februar resulterede det af og til  i  

lukkede huller ( nr. 5 -8) – og ærlig talt, så passede det os vist egentlig ganske godt. Så kom marts 

med strålende vejr . Megen solskin – dejlige golfomgange med naturoplevelse: fuglekvidder – 

spætten arbejdede  godt i træerne ved hul 1 – hugormene vågnede ved nedgangen til bane 12 og 

haren kom på tværs af banen. Foråret var der. - ja selv storkene dukkede op på bane 8 sidst på 

foråret.  

Selvom vi ikke i klubben havde startet sæsonen, var tirsdag ”rød” – ofte 8-10 hold med damer efter 

hinanden og bagefter lidt fællesskab over 1 kop kaffe i klubhuset. 

 

Den 5. april startede så officielt sæsonen 2022 for Old Girls – med 40 spillere.  Efter spillet var 

der ”smør selv madder” og 1 glas vin. En god start. 

 

Udflugter/arrangementer: 

14. juni spillede vi i Varde med 26 deltagere i fint vejr  og nød  lidt mad bagefter i restaurationen. 

16. august gik turen til Holsted  - 20 deltagere. Her spiste vi snitter i klublokalet. 

27. september spisning i klubhuset efter runden. Pålægskage.  

29. november – generalforsamling og julefrokost. 

 

Afviklingen af tirsdagen: 

Vi har haft 34 spillegange i løbet af sæsonen – og har, når jeg kigger i vore optegnelser, kun haft 2-3 

gange med voldsom regnvejr – den 7. juni var der vist kun 3 spillere, der gennemførte runden. 

Ellers har sæsonen budt på  ganske fint golfvejr. Antallet af spillere har varieret mellem 27-45 

spillere.  

Når der er over 30 spillere, spilles i 3 rækker  

Der er altid en flaske til birdies på par 3 hullerne. Der har i år været scoret 19 birdies. 

 

Spilformer: 

 

Bestyrelsen har forsøgt at lave et varieret program. Vi har mest spillet Stableford, men også gange 

med forskellige former for holdspil og slagspil.  

 

Tilmelding over Golf Box: 

Det fungerer efter vor mening fint med fristen – mandag kl. 12. Man har jo også muligheden for  at 

melde afbud på spilledagen til matchlederen ( se spilleplanen  på SMS, hvis man bliver forhindret.  

 

Ved Torbens hjælp bliver holdopstillingen så oplyst på nettet i løbet af mandagen.  

 

Gun start: 

Sidste år var hul 1 lukket 2 timer – så blev det ændret  til ½ time ved starten i år. 

Så møder mellem ”klubber i klubben” og repræsentanter for Hovedbestyrelsen – derefter ændret til 

1 time sen forår.  Ofte problemer ved hul 1 med ventetider. Nu er det så besluttet efter evaluering af 

ordningen, at hul 1 bliver lukket 2 timer fra næste år.  Det bliver dejligt.  

 

Vi har på nuværende tidspunkt  68  medlemmer.  



 

Bestyrelsen er af den  opfattelse, at vi i det store hele har en god klub, og at vore matcher bliver 

afviklet i god tone. Det har været vort mål  at uanset resultatet – går alle medlemmer veltilpasse    

hjem  efter en runde golf:  med   – frisk luft – god motion -  naturoplevelser- og  hyggelig snak over 

en kop kaffe i klubhuset bagefter.  

 

 

       

 

 

 

 

Ribe, den 21. november 2022 

 

Aase Lindstrøm 

 

 

 

 


