
Dameweekend 14.- 15. juni 2019 

En tradition (lat. tradere overgive) er en procedure, som gentages igen og igen, fra generation til 

generation, år efter år. 

Med denne definition må man vist sige, at vores Dameweekend er blevet en fasttømret tradition. 

2008 september: Aabenraa Golfklub 

2009 september: Hjarbæk Golfklub 

2010 oktober: Søhøjlandets Golfklub 

2011 maj: Hjarbæk Golfklub 

2012 juni: Holmsland Klit Golfklub 

2013 maj: Brundtland Golfcenter 

2014 juni: HC Andersen Golf 

2015 juni: Brundtland Golfcenter 

2016 juni: Hjarbæk Golfklub 

2017 juni: Benniksgaard Golf Klub 

2018 juni: Hjarbæk Golfklub 

2019 juni: Blokhus  Golfcenter 

 Efter de første tre år med Dameweekend i september/start af oktober, blev vi enige om at flytte den til om 

sommeren.  

 Vi har vist prøvet mange slags vejrtyper, og måske husker man bedst de ekstreme  

 Året 2012 vil vi huske som meget kold, regn der piskede ned på banen, og bolden bevægede sig knap nok 

fremad i vinden. 

 2018 vil vi huske som en meget, meget tør og varm weekend, hvor en lille regnbyge ville være velkommen, men 

dog med grønne fairways i Hjarbæk. 

2019 vil vi huske som en weekend, hvor vi var heldige at spille golf to dage med sol og tørvejr, mens der om 

aftenen og natten var uvejr med torden, skybrud, haglvejr. 

BLOKHUS Golfcenter var så den nye bane i 2019. I HGC er vores korteste runde 45 med 4554 meter, mens deres 

korteste er 50 med 5003 meter, så allerede der var der nogle ekstra meter, der skulle spilles. Deres bunkers er 

nogle steder meget dybe med meget stejle vægge, det man i udlandet kalder Pot Hole Bunkers. Strafområder 

med vand findes i rigelige mængder, og bunkers er pænt strøet ud rundt på banen. Ikke desto mindre er det en 

spændende bane at spille. 

Weekenden bød på : 

• Masser af træning med putteren i en stor puttekonkurrence (træner Michael Juhl Dalsgaards gode råd in 

mente) 

• Masser af golfspil med nogle flotte scores ind imellem. 

• Hygge på tværs af alder og handicaps. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Procedure
https://da.wikipedia.org/wiki/Anetavle
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85r


• Udveksling af livserfaringer. 

• Verdens små og store problemer blev vendt og sat på plads. 

• Nye golfregler blev repeteret og diskuteret. Tilfældigt vand var der masser af. 

• Gode råd om golfgrej og elvogne. 

• Nye blå, lyserøde, mørkerøde drinks blev udvekslet 

• Mange spændende varianter af chips, nødder og hjemmelavede ting blev prøvespist. 

• Gode historier blev fortalt, og Charlotte overraskede alle med en fantastisk vise med mange vers om 

Henry på 11 år. 

• Hanne Munk viste os fleksible bevægelser til sangen My Bonnie is Over the Ocean med Kamma som 

hjælpelærer. 

• Fredag aften viste sig fra den flotteste side: Lyse timer til midnat, mosekonens bryg og næsten Fuldmåne. 

Ja. Sådan en weekend går hurtigt, når man er i godt selskab. Hvis man skulle komme med et lille 

forbedringsforslag til Blokhus Golfcenter, skulle det være bedre lyd akustik i husene og i restauranten (Ja, gad vide 

hvorfor monstro!!!) 

Resulater fredag 

A række: 

1. Jane Bach Sørensen 39 p 

2. Oda R. Jensen 34 p 

3. Elin Kristensen 31 p 

B række: 

1. Majbritt G. Christensen 34 p 

2. Hanne Munk 32 p 

3. Karen-Lise Nyengaard 31 p 

Puttekonkurrencen: Asta Qvist, Susanne S. Petersen, Greta Friis, Hanne Rasch 

Resultat lørdag: 

1. Jane B. Sørensen 38 p 

2. Dorthe Nielsen 37 p 

3. Oda R. Jensen 35 p 

4. Birte Nielsen 34 p 

5. Rita Thykær 30 p 

Nærmest flag på hul 2: Charlotte Nitschke. 

Holdkonkurrence: Inge Prang, Birte Nielsen, Oda R. Jensen og Susanne S. Petersen 

Nu er det så tilbage til hverdagen og til vores egen dejlige bane på HGC. 

 

NB: Husk månedsmatch d. 25. juni og Venindegolf d. 5. juli. Tilmelding i Golfbox. 

 

På Dameudvalgets vegne  

Kamma Dickson 



 

  


