




Dameklubben – Næstved Golfklub 
 
Årsberetning 2022 
 
År 2022 har været et godt år. Vi har i år været 59 medlemmer. 
Spillerne har også i år været flittige til at møde frem, der har været ca. 30 spillere pr. 
match, men vi kunne godt mærke, at det er muligt at rejse igen. 
Vi har de fleste gange i år spillet stableford fra Rød tee, kun enkelte gange har vi 
spillet slagspil, Dog har der ved månedsmatcherne været andre spilformer, oftest 
forskellige holdspil.  
Vejrmæssigt har vi også i år været heldige. Vi har overvejende spillet i rigtig godt vejr 
og sæsonen igennem har vi set nogle særdeles fine scores. Den tørre bane med meget 
rul på boldene har været medvirkende til dette. 
 
Vi har afholdt venskabsmatcher, først i Vallø hvor vi havde en rigtig hyggelig 
eftermiddag og aften. 
Næste års venskabsklub med Vallø foregår på vores bane. 
 
Dernæst holdt vi i samarbejde med Skovbo og Sydsjælland trekløvermatch. Den 
foregik i år i Næstved, og der deltog i alt 68 spillere. 
Vi blev nr. 1, og vinder af vandrepokalen. 
Næste års match foregår i Skovbo. 
 
Sidste spilledag i september sluttede vi sæsonen af med at spille 9 huller med 3 jern 
efter eget valg + putter. Dagen sluttede med en lækker Lasagne med salat og med 
uddeling af årets sidste præmier. 
 
Den løbende konkurrence om at blive Årets spiller endte med et meget højt 
gennemsnit. 
Årets spiller blev Hanne Midtgaard med et gennemsnit på 36,5 for de bedste 10 af de 
udvalgte matcher.  
I år har vi spillet Eclectic både brutto og netto. Vinderne blev Maria Moestrup 
Gudmandsen og Mette Olsen. Præmierne var flotte gavekurve fra Kræmmerhus. 
 
Fra bestyrelsens side og på vegne af spillerne, skal der lyde en tak til Dameklubbens 
sponsorer: 
Kræmmerhus, Matas i Ringstedgade, Fiskehuset Enø, ENØ KØD, Care Clinic, 
My Heaven, Johs Fashion, Blomstertrylleriet, KLIP14  og Restaurant fjord. 
 
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt 
samarbejde i årets løb. Også tak til Helle Scharla for arbejdet med hjemmesiden og 
tak til Jeannette Christiansen for revidering af regnskab. 
 
 
 
Næstved den 27. oktober 2021 
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