
Dameweekend – Hjarbæk Fjord Golf 

Center – 8. juni – 10. juni 2018. 
  

2018 weekendturen gik til Hjarbæk Fjord Golf Center. Vi har været der før – flere gange – men 
det er et besøg værd hver eneste gang. Ikke mindst når man har det fineste vejr, grønne 
fairways, der bliver vandet med overskudsvand fra en nærliggende gård, en veltrimmet bane, 
dejligt selskab og det dejligste spil: nemlig GOLF. 

Vi spillede stableford i to rækker begge dage, og selvfølgelig også holdspil, som giver en eller 
anden ubeskrivelig kampgejst og sammenhold på holdet.  Om fredagen spillede vi  summen af 
de tre bedste scores på holdet. Om lørdagen spillede Multiply – de to bedste scores 
multipliceres.  Vi havde taget PEDRO med denne weekend, og han spillede lidt ustabilt. Lige 
fra 5 point til nul point. Ja, sådan går golfspillet op og ned. 

A række 

1. Conny Christensen 67 p 
2. Randi Larsen 63 p 
3. Hanne Rasch 60 p 
4. Christina Christiansen 59 p 
B række 

1. Majbritt Christensen 70 p 
2. Oda R. Jensen 65 p 
3. Gitte Vistisen 64 p 
4. Karen-Lise Nyengaard 62 p 
Nærmest flag: Christina Christiansen, Kirsten Jørck, Susanne S. Petersen og Asta Qvist. 

Holdspil: 

Vinderen fredag: Asta Qvist, Christina Christiansen, Susanne S. Petersen og PEDRO 115 p. 

Vinderen lørdag: Karen-Lise Nyengaard, Helle R. Hansen, Gitte Vistisen og PEDRO 109 p. 

Puttekonkurrence med 18 huller: Christina Christiansen med 33 puts. 

  

Endnu en gang. Tak for en dejlig weekend, hvor mange snakke går på kryds og tværs, der 
bliver grinet og taget lidt gas på hinanden, der bliver diskuteret golfregler og 
verdenssituationen, lidt fremtid og lidt fortid. Helt sikkert går vi alle derfra med nye oplevelser, 
nye indtryk og større forståelse for livet på og udenfor golfbanen. 

Næste års Dameweekend er planlagt til Blokhus, og p.g.a. pinsen ligger det en uge senere. D. 
14. juni – 16. juni 2019. 

På Dameudvalgets vegne Kamma Dickson. 

  



   

https://ny.himmelbjerggolf.dk/wp-content/uploads/2018/06/FB_IMG_1528623116960.jpg
https://ny.himmelbjerggolf.dk/wp-content/uploads/2018/06/IMG_2630.jpg


   

 
 

https://ny.himmelbjerggolf.dk/wp-content/uploads/2018/06/IMG_2641.jpg

