
Årsberetning 2022 for Onsdagsdamerne i Odense Golfklub 

  

2022 – et jubilæums år  

I år kunne vi fejre 50 år med Onsdagsdamerne i Odense Golfklub.  

Jubilæet blev fejret med en match tirsdag d. 12. april. Samme dato som 

den første match blev spillet for 50 år siden. Vi var 68 deltagere, der 

spillede 9 huller på Pilebanen med efterfølgende forplejning som for 50 år 

siden. 3 håndmadder og kaffe med kringle. I arrangementet deltog også 

formanden for 50 år siden - Joan Wille, der stadig er medlem af klubben 

og går på Pilebanen.  

I forbindelse med vores jubilæum sponserede vores nye forpagter af 

shoppen, Mathilde, personificerede logobolde til alle de Onsdagsdamer, 

der var registreret ved sæsonstart. En rigtig flot gestus.  

Nye Onsdagsdamer 

I år har vi haft den glæde at byde 12 nye Onsdagsdamer velkomne i 

klubben. Vi ser heldigvis også, at disse nye er meget aktive i vores 

matcher, så denne tilgang tegner godt for fremtiden.  

Som noget nyt har vi i år gennemført en ny betalingsform for deltagelse i 

Onsdagsdamerne. En betalingsform, som blev besluttet på 

generalforsamlingen sidste år. 39 Onsdagsdamer valgte at betale for spil i 

sæsonen, og 41 valgte at betale for spil samt deltagelse i 

efterårsafslutningens middag. Af disse 41 fuldt betalende deltager 36. 

Indskuddet fra de 5 fraværende piger, har vi valgt at købe præmier for til i 

dag.  

 

Sæsonens forløb 

Jævnfør vores program startede vi sæsonen d. 6. april med fælles 

samling, regelgennemgang ved Lea og dejlig gensynsstemning. 



Den 4. maj afholdt vi årets første sponsormatch med vores trofaste 

sponsor ”Nielsen’s”, som igen i år have  meget flotte præmier med til 

vinderne i alle 4 rækker.  

Den 1. juni spillede vi Damernes Kamp om Odense på hjemmebane med 

deltagelse af 43 Onsdagsdamer fra os og 29 damer fra Eventyr. 

Stemningen var høj og pokalen kom igen hjem til Odense. Præmier til 

denne match var delvist sponsoreret af Onsdagsdamernes kasse samt af 

Eventyrs damer, der hver især udover matchfee på 100 kr. havde 

indbetalt 25 kr. til præmier. Fremover vil vi afvikle Damernes kamp om 

Odense den første onsdag i juni måned. 

D. 29. juni holdt vi forårsafslutningen med deltagelse af 52  

Onsdagsdamer. Matchen blev flot sponsoreret af Odense Golfklub og dets 

aktører: Golfshoppen, Restauranten og Trænerteamet, Sport og Profil og 

Volvo ved Vestergaard Auto. I dagens anledning serverede Restauranten 

igen en god grill buffet med gode salater. 

I august blev der spillet Pink Cup med deltagelse af 73 damer, og der blev 

samlet 15.500 kr. ind til støtte for kampen mod brystkræft – et bedre 

resultat end i 2021. Vi var så heldige at vores vindere af A og B rækken 

blev udtrukket til at deltage i Pink Cup finalen i Svendborg. Vibeke 

Henriksen og Lone Meyer deltog i en virkelig god dag med fuld forplejning 

og flotte præmier. Pink Cup arbejdsgruppen består af Lone Jørgensen og 

Bodil Holling Yttesen samt backup fra Kirsten Hausted. Gruppen 

fortsætter også i 2023, og den er nu suppleret med endnu et medlem: 

Vivi Biermann. 

I september deltog 58 Onsdagsdamer i sponsormatchen med 

Allestedlund, der på grund af travlhed desværre ikke selv var til stede i år. 

Til gengæld fik vi besøg af Low Carb Life – en ny webshop, der sælger 

produkter med lavt kulhydrat indhold. Indehaverne præsenterede deres 

program og uddelte smagsprøver på diverse brød. Der var en god 



spørgelyst og interesse for produkterne. Low Carb Life havde 4 gavekort 

med til de fire rækker for ”Mest i vand”.   

Her i dag til vores efterårsafslutning har 50 spillet med og i aften er vi 50 

samlet til generalforsamling og festmiddag. 

 

Lidt andre aktiviteter 

Også i år er der blevet spillet ”Matcher i Matchen” og igen i år er det 

Ingrid Louise Titlestad, Jette Thestrup, og Pernille Storm, der 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. Tak til de 3 piger. 

Vi forsøgte os igen med aktiviteten ”blandede bolde” i maj måned, men 

måtte konstatere, at der ikke er opbakning omkring dette.  

Sidste aktivitet ”Fællestur med ophold” arrangeret af Ingrid Woetmann 

og Kirsten Hausted var igen en stor succes. Vi spillede Gyttegård og Kaj 

Lykke, og overnattede på Hovborg Kro. Der kom en del vand om 

søndagen, til gengæld var vejret strålende om mandagen. Humøret højt, 

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

som 28 Onsdagsdamer deltog i. 

 
Lidt resultater fra året 

I alt blev der spillet 26 matcher hvoraf 22 var tællende. I alt med 

deltagelse af 105 forskellige Onsdagsdamer, og 60 Onsdagsdamer kom i 

præmierækken i de ordinære matcher, som ikke omfatter 

sponsormatcher, Pink Cup, Matcher i Matchen og tættest flaget. 

Gennemsnitligt har der været 47 deltagere på Holluf Park og 5 på 



Pilebanen. Det giver i alt 1.300 runder, hvoraf 1177 er spillet på Holluf 

Park og 123 på Pilebanen. 

Et rigtig jubilæumsår bød også på Hole-in-one – 3 stk.: Jane Olsen, Mona 

Skaarup og Betina Erhardtsen. Vi siger tak til Bon Fire v. Rene Stage som 

fik lov til at uddele 3 stk. hængekøjer.  

 

Årets golfer – Order of Merit 

Der var tæt løb om titlen Rikke Henningsen blev vinder med 35 point på 

Holluf Park. I Pilerækken vandt Edith Kjengaard med 63 point.  

Eclectic 

Vinderne blev  

A – rækken: Majbritt Thomsen med 64 point  

B – rækken: Rikke Henningsen med 69 point 

C – rækken: Lise Lotte Lemvig Larsen med 66 point (vinder for 3. år i træk) 

Pilerækken: Ina Bech med 35 point. 

Nye tiltag i 2023 

Vi gennemfører endnu en spørgerunde i slutningen af 2022 for at få 

inspiration til næste år. Vi forventer at invitere til en Nytårskur i starten af 

2023, hvor vi kommer med planen for 2023. Når vi skriver ”forventer”, så 

skyldes det usikkerheden omkring,  hvordan Corona vil udvikle sig i løbet 

af vinteren. 

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 

Det har været en fornøjelse at se 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, og 

pyntning i forbindelse med afslutninger. Vi siger jer alle mange tak.  

En særlig tak til Helle Kaa Krogsgaard, som har valgt at stoppe i vores 

komité . Helle  har været medlem af komitéen af flere omgange og har i 

alt deltaget i 8 år ”on and off” siden 2013. Helle har ydet et særdeles stort 

arbejde i forbindelse med at skaffe sponsorer. Senest med 

Juvelergruppen som ny Hole-in-One sponsor. Vi er så heldige, at Helle 

stadig vil være en del af vores aktive arbejde, og hun vil fortsat være 

tovholder på Damernes Kamp om Odense i 2023.  

Komitéen har i år fungeret med følgende besætning: Dorthe Bernt 

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

Marijke Myhring og Johanne Skaanes-Allo. Ingelise Guldsteen og Jette 

Thestrup som suppleanter. 

 

 

Med venlig hilsen 

OnsdagsdameKomitéen 

 

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

• Allestedlund  

• Golfshoppen 

• Heiko Stumbeck 

• Holte Vinlager  

• Low Carb Life 



• Nielsens  

• Odense Golfklub  

• Odense Golfklub: Restauranten 

• Odense Golfklub: Trænerteamet  

• Realmæglerne, Odense   

• Sport & Profil  

• Vestergaard Auto 

Hole-in-One sponsorer: 

• Bon Fire v. René Stage 

• Juvelergruppen 

 

Matcher i matchen: 

•  Ingrid Louise Titlestad 

• Jette Thestrup 

• Pernille Storm 

 

Øvrige Onsdagsdamer: 

• Birthe Milwerts – 7. Hul til efterårsafslutningen 

• Helle Britt – cognac 

• Helle Kaa Krogsgaard – 4 caps 

• Lonni Rasmussen – 2 glasvaser til tættest hullet 

• Susi Larsen – 4 flasker rødvin 
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