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Irish Rumble 
Den 13. august havde Dameklubben inviteret damerne fra Mandagsklubben til Irish Rumble. Trods 

kraftig regn spillede 76 kvinder golf i 19 hold med højt humør med gunstart kl. 14. Hobnob 

Copenhagen var sponsor, og havde transformeret terrassen til show room med meget lækre 

cashmereuldvarer i høj kvalitet. Sponsor havde også generøst sørget for meget fine præmier til holdene 

på 1. og 2. pladsen, mens Dameklubben sørgede for 3. pladsen. Café Backtee serverede lækker 

kalveculotte med rodfrugter, broccoli og blomkål på spinatbund. Meget dejligt på en våd dag :-)  

Polo-shirt 
Det er nu lykkedes at finde en hvid polo-shirt fra Abacus samt et sted hvor vi kan få lavet et 
broderi af dameklubbens logo på det ene ærme. Prisen på sådanne polo-shirt vil blive 200 kr.     
Man kan allerede nu bestille Dameklubbens polo-shirt via golf-box eller via dette link : 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2132346 
Inden bestilling er der naturligvis mulighed for at prøve størrelse så derfor er der hængt tre 
forskellige størrelser nede i damernes omklædningsrum. Ved bestilling skal man svare på hvilken 
størrelse man ønsker M 38/40, L 40/42 eller XL 42/44. Sidste frist for bestilling er den 9. 
september. Efterfølgende bestillinger er ikke muligt, da vi afgiver en samlet ordre.  
 

Telefonliste 
Mette Gruhn arbejder fortsat på at færdiggøre telefonlisten. Når den er klar, vil hver især, der har 
tilmeldt sig listen, modtage et login via deres mail.  
 

Victoria-turneringen 
Den 27. august spillers der Victoria-turnering med efterfølgende fællesmiddag. Prisen for 
middagen er 120 kr. Der er åben for tilmelding via Golfbox eller via dette link 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2130615   Sidst tilmeldingsfrist er søndag kl. 20 
Husk at sidste bold, hvis man spiller 18 huller, er kl. 16:30, hvis man vil deltage i fællesmiddagen.  
Sponsor er Jyske bank, og man skal være tilstede for at modtage præmie.  
 

Ecco-Tour 
Der er nu fundet de 15 spiller, som ved lodtrækning har vundet en Ecco-Tour billet. Hvis man ikke 
ønsker eller ikke kan spille den 16. september, må man gerne videregive sin billet. Det skal dog 
være til et medlem af Dameklubben samt man skal give besked til undertegnede. Vinderne kan 
findes på vores hjemmeside.  
 

Bloktider  
Der har igen været klager over, at vi i Dameklubben booker tider udenfor vores bloktid, når der er 
ledige tider i bloktiden. Dette medfører at andre spillere ikke kan komme ud og spille selvom der er 
ledige tider. Løsningen bliver formentlig at bloktider, som ikke er booket mandag aften kl. 24, 
bliver frigivet, dog med en henstilling til at det kun er trebolde som bliver booket. Samtidig har vi 
snakket om at ændre vores bloktider (men først fra 2020) så de bliver kl. 9-11 og kl. 15-17.  
 

Scorekort 
Der er klart sket en bedring i udfyldelse af scorekortene. TAK 😊 

På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 
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