
Årsberetning 2021 for Onsdagsdamerne i Odense Golfklub 

 

2021 – Endnu et år præget af Corona 

Også i år har det været et specielt år, hvor vi skulle have afholdt vores 

udskudte generalforsamling for 2020, men endnu en gang snød Corona 

os, og vi måtte aflyse og nøjes med en direct mail med regnskab og 

beretning fra 2020.  

Komitéen fortsatte med følgende besætning: Dorthe Bernt Andersen 

(formand), Kirsten Hausted (kasserer), Helle K Krogsgaard, Marijke 

Myhring og Jette Thestrup, der trådte ind i stedet for Charlotte Larsen, 

der ønskede at udtræde. Ingerlise Guldsteen fortsatte som suppleant. 

Da vi ikke kunne afholde vores fællesmiddag i 2020, besluttede vi at 

ændre på sæsonbetalingen for 2021, således man kun skulle betale for 

spil og IKKE for middag. Til gengæld kunne de Onsdagsdamer, der i 2020 

havde betalt for en hel sæson, så spise gratis i 2021.  

Jævnfør vores program startede vi sæsonen d. 7. april, dog uden fælles 

samling, men i gang med at spille det kom vi. Også fællessamlingen d. 5. 

maj måtte aflyses på grund af Corona. 

For første gang i Onsdagsdamernes historie måtte vi aflyse en match pga. 

regn. D. 26. maj skulle vi spille slagspil, og det silede bare ned med vand 

på green til følge. 

Til gengæld blev det i år muligt at spille Damernes Kamp om Odense På 

Eventyr Golf med deltagelse af 38 Onsdagsdamer fra os. Desværre måtte 

vi aflevere pokalen, men det var et ret tæt løb med stillingen 579 mod 

543. 

Forårsafslutningen blev den første egentlige fællessamling i vores 

Onsdagsdameklub med deltagelse af 56 Onsdagsdamer. Matchen blev 

flot sponsoreret af Odense Golfklub og dets aktører: OJ-golf, 



Restauranten og Trænerteamet samt Sport og Profil. I dagens anledning 

serverede Restauranten igen en god grill buffet med gode salater. 

I august var der flere aktiviteter: en sponsormatch med Nielsens som 

enesponsor, Lady Fyn i Svendborg, og Pink Cup med deltagelse af 60 

damer og en indsamling på 13.305 kr. til støtte for kampen mod 

brystkræft. Pink Cup arbejdsgruppen fik også tilgang af flere frivillige, der 

tager sig af afviklingen af Pink Cup 2022. 

I september havde vi sponsormatch med Allestedlund, der igen i år 

præsenterede deres flotte sortiment af blomster og boligtilbehør. 

 

Nye aktiviteter 

I år har vi haft den fornøjelse at kunne iværksætte 3 nye initiativer, som 

blev idéformuleret sidste år, nemlig ”Matcher i matchen”, blandede bolde 

og en fællestur med ophold. Alle 3 initiativer får I mulighed for at 

evaluere i vores spørgeundersøgelse sidst på året. 

Lidt mere omkring hvem der står bag ”Matcher i matchen” - Ingrid Louise 

Titlestad, Jette Thestrup, og Pernille Storm har været arrangører af denne 

aktivitet, som blev afholdt 3 gange. Idéen med aktiviteten er, at det ikke 

altid er de bedst spillende på dagen, der vinder, men at også mindre gode 

runder kan resultere i præmier. Gruppen stod selv for at sponsere og 

skaffe præmier til de 3 matcher.  

Med hensyn til aktiviteten ”blandede bolde” må vi konstatere, at det også 

var et blandet resultat. Der var mange tilmeldte på de fastsatte 

tidspunkter, men pga. regnvejret i maj, faldt folk fra. Succes eller fiasko, ja 

det kan vi ikke vurdere på nuværende tidspunkt, men vi afventer at se 

hvad spørgeundersøgelsen viser, inden vi træffer endelig afgørelse. 

Sidste aktivitet ”Fællestur med ophold” arrangeret af Ingrid Woetmann 

og Kirsten Hausted var i den grad en succes. Vi spillede Gyttegård og 



Royal Oak med overnatning på Hovborg Kro. Vejret var skønt, humøret 

højt, golfresultaterne kunne diskuteres, men det var en sjov og vellykket 

tur, som 26 Onsdagsdamer deltog i. 

 
Lidt resultater fra året 

I alt blev der spillet 24 matcher hvoraf 19 var tællende. I alt med 

deltagelse af 99 forskellige Onsdagsdamer, og 60 Onsdagsdamer kom i 

præmierækken. Gennemsnitligt har der været 48 deltagere på Holluf Park 

og 5 på Pilebanen. 

 

Årets golfer – Order of Merit 

Susi Larsen blev en suveræn vinder med 37 point på Holluf Park. I 

Pilerækken vandt Ina Beck med 67 point. (Vinder for 2. år i træk). 

Eclectic 

Vinderne blev  

A – rækken: Pernille Storm med 62 point  

B – rækken: Lone Mia Juul Lehrmann med 61 point 

C – rækken: Liselotte Lemvig Larsen med 64 point (vinder for 2. år i træk) 

 

Pilerækken: Ingrid Vorstrup Nielsen med 29  point. 

Bemærk at skifter man række, så begynder pointopsamlingen forfra, da 

Golfbox ikke kan håndtere en sammenlægning af resultater fra flere 

rækker. 

Nye tiltag i 2022 

Da vi i 2021 har igangsat 3 nye initiativer, afventer vi lige nu resultatet af 

spørgerunden, inden vi starter nyt. Der er dog en begivenhed, som vi 

sætter fokus på næste år, nemlig Onsdagsdamernes 50 års jubilæum. Vi 

kan allerede nu sige, at der bliver inviteret til en Nytårskur i starten af 

2022, hvor vi kommer med planen for 2022. 



Tak til sponsorerne 

Igen i år har vi fået flot opbakning fra vores sponsorer. Vi takker for de 

mange fine præmier, der er skænket til vores turneringer. Uden deres 

hjælp kunne vi ikke afvikle vores månedsmatcher. Det skal dog ikke være 

nogen hemmelig, at det er blevet vanskeligere at skaffe sponsorer. 

Tak til alle aktive Onsdagsdamer 

Igen i år har det 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 også mange tak til de frivillige, der har givet en hånd 

med til vores aftentastninger. Vi siger jer alle mange tak. 

 

Med venlig hilsen 

OnsdagsdameKomitéen 

 

Liste over sponsorer – Støt vores sponsorer – de støtter os! 

• Allestedlund  

• Heiko Stumbeck 

• Helle Britt 

• Holte Vinlager  

• MalleMi 

• Nielsens  

• Odense Golfklub  

• Odense Golfklub: Restauranten 

• Odense Golfklub: Trænerteamet  

• OJ Golf 

• Realmæglerne, Odense   



• Rema, Seden 

• Sketchers   

• Skt. Klemens fodplejeklinik 

• Sport & Profil  

• Vestergaard 

 

 

 


