
Årsberetning 2020 for Onsdagsdamerne i Odense Golfklub 

 

2020 – Et helt specielt år 

Det har på alle måder været et specielt år, som startede godt med et nyt tiltag - en Nytårskur, hvor mere 

end 100 damer deltog. Alt tegnede lyst for sæson 2020, indtil Danmark lukkede ned i marts pga. Corona 

epidemien, som vi tumlede med hele året. 

Ikke desto mindre har vi efter bedste evne forfulgt vores målsætning for 2020, som vi lancerede på 

Nytårskuren: 

1. Stoppe nedgangen i antallet af OnsdagsDamer > målet var at stabilisere/øge antallet og åbne for 
spil på Pilebanen for OD med handicap 42. Vi har i år registreret 107 aktive OD mod 75 i 2019, og 
der har i gennemsnit været 62 deltagere pr. match fordelt med 55 på Holluf Park og 7 på Pilebanen. 

2. Etablere et samarbejde med begynderudvalget > målet var at få min. 4 begyndere til at spille OD. Vi 
har registreret, at 7 begyndere er startet i OD. 

3. Skabe større synlighed omkring OnsdagsDamerne gennem mere kommunikation > målet var at 
gøre mere brug af direct mail til OD og bruge Facebook mere aktivt. Vi har i år sendt 11 direct mails 
via Golfbox og jævnligt lagt nyheder på Facebook. 

4. Invitere til mere dialog med medlemmerne > målet var at få feedback ifm. sæsonafslutningerne.  
Pga. udsættelser af disse blev denne aktivitet aldrig mulig.  

5. Etablere et ”Experimentarium” > målet var at involvere flere medlemmer og få dem til at bidrage 
med nye aktiviteter, der skulle få effekt fra 2021. Det første resultat blev en medlemsundersøgelse 
med 68 besvarelser, i 2021 kommer der 3 ”matcher i matchen” og senere en tur til Hovborg kro.  
 

Til trods for Corona kunne vi starte sæsonen i april pga. positiv opbakning til en alternativ scoreindlevering 

via mobiltelefon og fjerntastning af scores. Det gik over al forventning. 

Året var præget af aflysninger: De fleste sponsormatcher blev aflyst, Lady Fyn blev aflyst, ”Damernes kamp 

om Odense” blev aflyst og værst af alt vores generalforsamling og efterårsafslutning kunne ikke afholdes.   

Heldigvis lykkedes det at holde en flot sommerturnering med mange deltagere, flotte præmier og super 

grill buffet. Pink Cup blev afviklet en onsdag, hvor der også var en flot opbakning. I alt blev der samlet kr. 

13.700 ind takket være donationer udover matchfee. En enkelt sponsormatch blev det også til, hvor 

Allestedlund præsenterede deres flotte produkter. Selvom vi ikke kunne gennemføre vores sædvanlige 

efterårsafslutning, blev der spillet match med 64 deltagere som afslutning på sæsonen. 

Generalforsamling og middag blev udskudt 

På grund af Corona kunne vi ikke afholde vores Generalforsamling d. 2. oktober. Den blev derfor udskudt til 

d. 24. marts 2021. Igen har Corona lukket samfundet og heller ikke den udskudte generalforsamling d. 24. 

marts kunne afholdes som annonceret. Komitéen har derfor besluttet at springe Generalforsamlingen for 

2020 over og nøjes med en beretning og udsendelse af regnskabet for 2020. De indbetalte beløb, der skulle 

være gået til den gode afslutningsmiddag overgår i stedet til middag i forbindelse med efterårsafslutningen 

2021.  

Lidt resultater fra året 

I alt blev der spillet 19 matcher med deltagelse af 107 forskellige Onsdagsdamer. 59 Onsdagsdamer har 

været i præmierækken. En del mangler stadig at få deres præmier, som vil blive uddelt i foråret 2021. 



 

Årets golfer – Order of Merit 

Der var kamp om pladsen. Faktisk var der pointlighed på 28 point mellem Lene Barret Holm og Annie 

Gerner, men titlen gik til Lene pga. reglen om, at spilleren med lavest handicap vinder. I Pilerækken vandt 

Ina Beck med 41 point. Til lykke til vinderne, som endnu har til gode at få deres præmier udleveret. Lene 

har dog fået udleveret vandrepokalen. 

Eclectic 

Alle spillere deltager automatisk i Eclectic. Runderne spilles over hele året. Det bedste resultat på hvert hul, 

som spilleren har opnået i runderne, samles op i Golfbox og herfra dannes spillerens 18 hullers eclectic 

resultat. Ved sæsonens afslutning har hver enkelt spiller et optimalt scorekort.  

Vinderne blev  

A – rækken: Maj-Britt Egedal med 57 netto  

B – rækken: Ingelise Guldsteen med 59 netto 

C – rækken: Liselotte Lemvig Larsen med 62 netto 

Pilerækken: Kristine Lindhardt med 26 netto 

En Hole-in-One vinder fik vi også i år. Gurli Friis sendte bolden direkte i hul på 9. hul på Holluf Park og blev 

belønnet med en flot bag sponsoreret af OJ Golf.  

Nye tiltag i 2021 

Damekomitéen vil fortsat fokusere på at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af vores dameklub. 

I 2021 laver vi en tur til Hovborg kro 22.-23. august med spil på to baner. Desuden vil der på nogle 

spilledage være ”nye matcher i matchen”, som ikke nødvendigvis betyder, at det er den bedste, der vinder 

disse. I forbindelse med sponsormatcher vil alle rækkeinddelinger blive nulstillet, og rækkerne inddelt i lige 

store grupper i forhold til antallet af tilmeldte spillere. 

Tak til sponsorerne 

Igen i år har vi fået flot opbakning fra vores sponsorer. Vi takker for de mange fine præmier, som de har 

skænket til vores turneringer. Uden deres hjælp kunne vi ikke afvikle vores månedsmatcher. 

Komitéens sammensætning:  

2 nye medlemmer valgt i 2019: Dorthe Bernt Andersen (formand) og Kirsten Hausted (kasserer) og 3 fra 

tidligere: Charlotte Larsen, Helle K Krogsgaard og Marijke Myhring samt 2 suppleanter: Jette Thestrup og 

Ingelise Guldsteen.  

Da vi pga. Corona ikke har kunnet afholde Generalforsamling i 2020, fortsætter den gamle komité med 

uændret sammensætning i 2021 dog med undtagelse af, at Charlotte er blevet erstattet af 1. suppleant 

Jette Thestrup. Tak til Charlotte for hendes deltagelse i Onsdagsdamekomitéen. 

Det har været et spændende år med mange udfordringer og en del møder, da vi ønskede at se på nye 

muligheder for at udvikle vores dejlige Onsdagsdameklub. Det er lykkedes, fordi der har været så mange 

engagerede Onsdagsdamer, der har deltaget og bidraget til den gode stemning. Vi siger jer alle mange tak. 

 

Med venlig hilsen 

OnsdagsdameKomitéen 



 

Liste over sponsorer  

• Allestedlund  

• Heiko Stumbeck 

• Holte Vinlager  

• Jysk 

• Nielsens  

• Odense Golfklub  

• Odense Golfklub: Restauranten 

• Odense Golfklub: Trænerteamet  

• OJ Golf 

• Realmæglerne, Odense   

• Sketchers   

• Sport & Profil  

• SuperBrugensen Højby  

• Tryde Andrés 

 

 


