
Resultater Dameklubbens Afslutning den 08-10-2019 
 
Det er næsten ikke til at holde ud at være nået til årets sidste turnering for Tirsdagsdamerne. Håber at I har 
efterladt en masse gode oplevelser og golfrunder derude. Kamma var rejst til Norge, så resten af 
Dameudvalget måtte for alvor trække i arbejdstøjet for at hamle op med hendes sædvanlige overblik, men 
vi klarede det vist nogenlunde. Et citat slipper I da heller ikke for ”Vær stærk nok til at bort fra det, der ikke 
er godt for dig. Vær tålmodig nok til vente på det gode, som du fortjener”.  
 
Det var det fineste solskins efterårsvejr, dog krydret med et par små regnbyger, men det lod vi os nu ikke gå 
særligt på af, når man tænkte på al den regn, der ellers er faldet i den sidste tid. 
 
42 spillere deltog i matchen og 7 dukkede op senere til vores fælles spisning og præmieoverrækkelse. 
Dagens sponsor var Butik Kate K, Borgergade i Silkeborg som berigede de dygtige vindere med gavmilde 
gavekort til hendes modebutik, så det er bare om at komme af sted og blive godt klædt på. 
 
Vi spillede almindelig Stableford i tre rækker og multiply-holdkonkurrence.  
 
Vinderne blev 
 
A-Rækken: 
Pia Lambertsen, 37 p 
Merete Giver, 34 p 
Randi Larsen, 31 p 
 
B-Rækken: 
Lisbet Gregersen, 37p 
Greta Friis, 35 p 
Birgit Haarbo, 34 p 
 
C-rækken: 
Susanne Nielsen, 29 p 
Hanne Steffensen, 28 p 
Hanne Munk, 28 p 
 
Holdkonkurrencen (de 2 bedste scores ganget med hinanden) 
 
Merete Giver, Greta Friis og Susanne Nielsen med en samlet holdscore på 88  
 
Jytte Bach Andersson, Birgit Haarbo og Susanne Fjordside med en samlet holdscore på 80 
 
Nærmest Flaget: 
Bente Jensen, Hul 2 
Lisbeth Esman, Hul 7 
Inga Niebuhr, Hul 12 
Merete Giver, Hul 15 
Susanne Fjordside, Hul 18 
 
Længste Drive hul 4: 
A-rækken, Asta Qvist 
B-rækken, Helle R. Hansen 



C-rækken, Inge Prang 
 

 
 
Årets vinder Order of Merit, sponsor Brasserie Underhuset v/Birthe Jørgensen, Silkeborg 
 
Det gik hen og blev lidt spændende til sidst. Merete Giver og Judith Jensen var a-point den sidste spilledag 
med hver 111 p og lavede begge 36 p denne dag. Regnestykket regner Golfbox ud på baggrund af de 15 
runder som er tællende og det faldt ud til Meretes fordel, så Judith måtte nøjes med en flot 2. plads. 
 



 
 
Årets vinder Order of Merit, Slagspilsklubben 
 
Også her blev det Merete Giver, der blev vinder,  men her var der tale om en suveræn sejr med 148 p og 
115 p til den nærmeste forfølger, Pia Lambertsen – tror at Pia har kridtet skoene til næste år.  
 
Merete har haft en fantastisk golfsæson og det er ikke ufortjent, at hun i tirsdags kunne stå med begge 
pokaler graveret med hendes navn på, så et stort tillykke skal der lyde til Merete fra alle Tirsdagsdamerne.  
 

--------------------- 
 
 
Vi siger tak for i år til alle Tirsdagsdamerne og glæder os allerede meget til at byde velkommen til næste 
sæson 2020. Vi er i hvert fald allerede gået så småt i gang med planlægning heraf. 
 
Tak til Dameklubbens mange sponsorer – uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre at dele så mange 
præmier ud hen over en golfsæson.  
 
Tak til Michael for velkomst-bobler og en fantastisk - men desværre - afskedsbuffet. Vi ønsker Michael al 
mulig godt i fremtiden og tak for dejlig mad. 
 
 
Jane Bach Sørensen på vegne af Dameudvalget i HGC 
 
 


