Tirsdagspigerne
Bestyrelsens beretning 2017
Tirsdagspigerne sæsondebuterede d. 28. marts, i år med et rimeligt vejr og
urimeligt godt humør. Vi er ca. 35 medlemmer i tirsdagspigerne, og til
matcherne har vi gennemgående været 20-25 spillere. Vi har spillet
individuelle matcher i to rækker, og den sidste tirsdag i måneden har vi
spillet diverse holdspil, som tilrettelægges fra gang til gang.
Vi har igen i år haft udflugt den første weekend i juli, denne gang til
Juelsminde og Hedensted. Vi var 17 piger afsted. Vejret var fint til golf og
grin, og indkvarteringen på Hotel Pejsegården var som sidst et godt valg.
Pink Cup blev igen afholdt som en søndagsmatch, hvor bestyrelsen og
Alice tilrettelagde matchen som KKK – kønnenes kamp mod kræft – og
med flot deltagelse, over 80 golfspillere. Igen i år fik vi en enestående
hjælp, især skal nævnes Åse og Henning Jürgensen, som stod for en af de
store indtægtskilder, nemlig lotteriet. Og vores ”champagneleder” Gunnar
Sloth holdt orden i champagneteltet. Vi fik sponsoreret både gevinster og
præmier, fra medlemmer af pigeklubben, fra handlende, banker og
firmaer. Derved lykkedes det at indsamle 21.684 kr., som blev videresendt
til Kræftens Bekæmpelse, Pink Cup.
Alice mener nu, at opgaven med Pink Cup-kontakten skal overgå til andre
hænder, og vi tirsdagspiger skal overveje, om eller hvordan vi fremover
skal indgå i Pink Cup. Det har været en flot og kæmpestor indsats fra din
side, Alice, og det har betydet, at vi har kunnet indsamle og videresende
store beløb til den gode sag.
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Vi har også i år deltaget i Sydjysk Damematch, hvor finalen blev afviklet i
Aabenraa fredag d. 15. september. På en dag, hvor vores egen bane var
lukket på grund af for meget vand, tog vore kvalificerede spillere til
Aabenraa Golfklub til finalen. Vejrguderne var med arrangementet, dejligt
solskin, en lille smule regn og en del blæst. Banen stod fint trods de
umådelige mængder regn, der er faldet i september.
Greens var hurtige og svære. Fra Tønder fik Birthe Jakobsen en 3. plads i
A-rækken. Anna Sørensen en hulpræmie og Inger Hansen en hul-præmie i
en ekstra konkurrence, hvor der kunne købes 3 bolde til ”nærmest flaget”
på et af par 3-hullerne.
Bestyrelsen oplever en stor interesse for at kvalificere sig til finalen i
Sydjysk Damematch. Også i år har der været 5 tirsdage med
kvalifikationsmatcher med stor deltagelse. Næste år skal vi i Tønder
arrangere matchen. Det glæder vi os til.
Den sidste match i august blev afviklet som en tag-en-ven-med-match,
hvor der var 54 tilmeldte, og 52 der deltog i matchen, som var en
fourballmatch. Der er ved at udvikle sig en tradition for, at
”vennebegrebet” skal forstås på flere måder: en af dem er, at
tirsdagsdrengene rigtig gerne vil ”tages med” som ven. Vi havde en dejlig
eftermiddag og aften med sommerens bedste vejr.

I maj havde vi besøg af Aabenraas tirsdagspiger, med 25 deltagere fra
Tønder og 13 fra Aabenraa. Vi havde arrangeret Rød bold match, en god
spilleform, hvor både holdets og den individuelle præstation tæller. Der
var en vældig god stemning omkring match og spisning.
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Vi besøgte Sønderborg i maj. Matchen sidste år blev aflyst pga. tordenvejr
– i år var det smukt vejr, men ikke mange af vore medlemmer deltog i
Sønderborg, hvilket kan skyldes, at det er en onsdag? Vi skal måske
overveje om vi skal ”opsige” venskabsforbindelsen med klubben?
Vi skal senere gennemgå regnskabet for 2017, så der vil I kunne
konstatere, at vi har gjort, som vi sagde, vi ville gøre ved
generalforsamlingen i 2016. Matcherne bliver sat op på golfbox, vi spiller
forskellige spilleformer, mest stableford eller hallington, og hver måned
tilrettelægges holdmatch. Vi gennemgår små eller større spørgsmål om
regelstof, ofte efter input fra jer. Vi køber gode præmier ved særlige
lejligheder og spiser god mad ved alle lejligheder, oftest lavet af AnneMarie, og kaffesøstre forbereder og rydder op efter spisningen. Udgifterne
til mad og præmier betyder, at vi også i år har brugt en lille skive af
hovedstolen.
Generalforsamlingen skal foregå den sidste tirsdag i september, og
derefter har vi afslutningsmatch. Mange af tirsdagspigerne spiller golf
videre ind i efteråret, ofte tirsdag formiddag, hvor alle kan booke sig ind
på ledige pladser. Årets sidste Tirsdagsdagspige-aktivitet er
Nissehuematchen d. 9. december med start kl. 10.
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