
NYTÅRSKUR 
2020

René og OnsdagsDamerne

ønsker alle 

et Godt Nytår



Aftenens program

• Velkomst og Godt nytår 

• Restauranten – input til dagens ret om onsdagen

• En ny komité

• Fokus og målsætning for 2020-21

• Matcher 2020

• En hilsen fra Morten

• Opsamling - Tak for i aften



En ny komité og vores primære opgaver

• Formand: Dorthe Bernt Andersen

• Kasserer: Kirsten Hausted

• Web/Facebook: Helle Krogsgaard

• Golfbox/tasteplan/reg. onsdagsdamer: Marijke Myhring

• Forplejning ifm. matcher/kontakt til begynderudvalg: Charlotte Larsen

• Sponsorarbejde: alle



Fokus Nr. 1

• Det skal være sjovt og hyggeligt at være i fællesskabet – og vi skal 
være flere
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Værdier Nedre tillidsgrænse



Målsætning for 2020 - 21

1. Stoppe nedgangen i antallet af Onsdagsdamer

2. Etablere et samarbejde med begynderne

3. Skabe større synlighed omkring OnsdagsDamerne gennem mere 
kommunikation

4. Invitere til dialog med medlemmerne

5. Etablere et ”Experimentarium”



Målsætning for 2020 - 21

1. Stoppe nedgangen i antallet af Onsdagsdamer
1. Min. samme antal som i 2019 > 75 unikke spillere

2. Etablere en ny række ”Pilerækken” – spil 9 huller max handicap 42

2. Etablere et samarbejde med begynderne
1. Skabe dialog via de piger, der både spiller OnsdagsDamer og går med 

kaninerne

2. Være synlige hos begynderne ifm. deres matchdage

3. Mål: 4 begyndere bliver onsdagsdamer i 2020



Målsætning for 2020 
- 21

3. Skabe større synlighed 
omkring OnsdagsDamerne
gennem mere kommunikation
1. Facebook opslag og brug af 

opslagstavlen ved 
omklædningsrummet

2. Direct mail ifm. 
sponsorarrangementer



Målsætning for 2020 - 21

4. Invitere til dialog med medlemmerne
1. Forud for sæsonafslutningerne vil vi bede om input via direct mail

2. Alle henvendelser på mail for at sikre, at vi fokuserer på dialog

5. Etablere et ”Experimentarium” 
1. 1. møde afholdes i foråret 2020

2. Involvere flere, der gerne vil bidrage til et udvikle OnsdagsDamerne

3. Effekt med aktiviteter i 2021



Pilerækken – hvem 
tænker vi på?

• Er for alle til om med hcp 42, men især for:

• de piger, der er i arbejde og først kan gå ud sidst på 
dagen

• de piger, der fysisk ikke kan gå 18 huller

• de piger, der stadig synes, at 18 huller på Holluf Park 
er for stor en mundfuld

• de piger, der endnu ikke har opnået spillehandicap 36, 
men ligger fra 37-42 og gerne vil deltage i 
OnsdagsDamerne



Pilerækken – de vigtigste 
turneringsbetingelser
• 9 huller på Pilebanen

• Handicap max 42

• Samme pointtildeling som for spil på Holluf Park

• 1. og 2. plads i alle matcher, dog skal der min. være 7 deltagere for at 
udløse en 2. plads

• Eclectic vinder kåres også i Pilerækken

• Fortrinsret formiddag kl. 10:00-10:30 og eftermiddag kl. 16:20-16:50

• Og naturligvis også en selvstændig række i sponsormatcher

• Pris som for øvrige Onsdagsdamer: 25 kr. pr. match + gebyr / sæsonbetaling 
500 kr. + gebyr incl. stor efterårsafslutningsmiddag



Samarbejde omkring 
begyndere

• Samarbejde med begynderudvalget

• Være synlige ifm. matchdage hos begynderne

• Samarbejde med onsdagsdamer, der spiller med 
kaniner

• 5 Onsdagsdamer spiller med kaninerne

• Charlotte bliver den faste kontaktperson i dette arbejde



”Experimentarium”

• Et bobleværksted – hvor vilde ideer luftes og afprøves

• Formål: at skabe nye aktiviteter, der kan give ny energi til 
Onsdagsdamerne

• Hvem: vi søger 10-15 interesserede, der også vil være udførende

• Hvornår: søndag d. 23. februar og derefter efter behov

• Hvordan: brainstorming og diskussion af ideer

• Hvad får vi så ud af dette initiativ? 

• Forhåbentlig nogle aktiviteter, der kan præsenteres til 
efterårsafslutningen og sættes i værk i 2021



Matcher 2020

• 1. april – sæsonstart

• 6. maj – sponsormatch – Nielsens

• 13. maj – Kampen om Odense hos Eventyr

• 3. juni – Pink Cup

• 17. juni – jernladies

• 24. juni – forårsafslutning

• 5. august – sponsormatch

• 2. sept. – sponsormatch

• 2. okt. – efterårsafslutning – Heiko Stumbeck



Pink Cup 2020 - 2021

• I 2020 afholdes Pink Cup d. 3. juni som en 
onsdagsdamematch

• I 2021 vil vi gerne tilbage til en klubmatch for 
alle

• Ny Pink Cup arbejdsgruppe med Charlotte og 
Bettina Erhardtsen søger medlemmer



Matchprogram / turneringsbetingelser

• Sæsonstart 1. april – uanset vejr og vind så mødes vi!

• Endeligt matchprogram klar 1. marts

• NYT: Dagens menu til sponsormatcher klar 14 dage før og bestilles i 
Golfbox

• Ændringer i turneringsbetingelser:
• Præmier for ”Nærmest flaget på par 3 huller” tilgår den spiller, der er tættest 

på.
• Der skal min. være 7 spillere i en række for at det udløser en 2. plads 
• A, B og C række justeres til ca. lige antal



Og lige en hilsen fra Morten…

• Vi mangler damer til regionsgolf - Fyn

• En hyggelig turneringsform med det sociale som det primære

• Sjovt at prøve kræfter med hulspil

• Du bliver en del af et hold

• Du kommer ud at spille andre baner

• Du lærer nye klubmedlemmer at kende

• Og så er det sjovt med lidt konkurrence

• Vi mangler damer til næsten alle hold



Pilerækken/Onsdagsdamer 
– jeg vil gerne være med 

• Kontakt Marijke på e-mail og tilmeld dig 
OnsdagsDamerne

• E-mail: marijke.myhring@hotmail.com



Vi har brug for hjælp til flere 
arbejdsgrupper:

• Begynderarbejde: Tilmeld dig til Charlotte på E-mail: 
cl8893@gmail.com

• Experimentarium: Tilmeld dig Dorthe på e-mail
dba2008@live.dk

• Pink Cup: Tilmeld dig til Charlotte på E-mail: 
cl8893@gmail.com

mailto:cl8893@gmail.com
mailto:dba2008@live.dk
mailto:cl8893@gmail.com


Opsamling

1. Stoppe nedgangen i antallet af Onsdagsdamer

2. Etablere et samarbejde med begynderne

3. Skabe større synlighed omkring OnsdagsDamerne gennem mere 
kommunikation

4. Invitere til dialog med medlemmerne

5. Etablere et ”Experimentarium”

Til efterårsafslutningen vil vi se, hvor meget vi er lykkedes med.



Tak fordi I kom og 
lyttede

Vi ses til foråret


