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Storm P. havde en evne til at sige kloge ting på en underfundig måde.  
 
Om statistik har han blandt andet sagt ”statistik er som en gadelygte. Ikke særligt oplysende, men god 
at støtte sig til”  
 
Derfor vil vi lægge ud med lidt statistik, der kan kaste lidt lys over dameklubben og sæsonen 2016.  
 
Vi har i 2016 været 65 damer, heraf 7 som ikke tidligere har været en del af vores dameklub. 
Medlemmerne har et handicapspænd fra 5,9 til 54.  
Det svarer til et gennemsnitligt handicap på 28,4. 
Damernes alder varierer også. Vi har således et aldersspænd på 41 år, fra den yngste på 36 til den 
ældste på 77 år.  
I alt repræsenterer damerne 4006 års erfaring og gennemsnitsalderen er 61,63 år.  
Vores 65 linksgrevinder har i perioden 6. april til 28. september booket i alt 691 tider i golfbox.  
 
Så hvis man skal tegne et meget generelt billede af en Linksgrevinde, så er hun 62 år. 
Hun har handicap 28,4 
Hun har spillet onsdagsgolf 11 gange i løbet af sæsonen 2016. 
 
Hun har efter al sandsynlighed også deltaget i vores månedsafslutninger, for de har haft 
rekordtilslutning i år. Gennemsnitligt har vi haft 40 deltagere pr. månedsafslutning.  
I alt 238 deltagere til vores seks månedsafslutninger.  
Måske har hun endda deltaget i alle seks månedsafslutninger, for det er der faktisk adskillige damer, 
der har i år. 
 
Lægger vi månedsafslutningerne og de almindelige onsdagstider sammen, så har I altså spillet golf om 
onsdagen 929 gange.  
Hertil kan vi vel ret beset godt tillade os at lægge de 18 damer, som deltog i fællesafslutningen, selvom 
det var på en lørdag og så er vi oppe på i alt 947 dametider.  
 
Til sammenligning var dette tal i 2015 788.  
 
Procentregning er også godt.  
Vores onsdagstider er steget med 21% fra 570 tider i 2015 til 691 tider i 2016. 
Deltagertallet i månedsafslutningerne er ligeledes steget med 21% fra gennemsnitligt 33 damer i 
2015 til 40 damer i år.  
 
Når man så tager i betragtning, at vi faktisk har været ét medlem færre i år end i 2015, så synes jeg 
godt, man kan konkludere, at I har været forbilledligt aktive for så vidt angår dameklubben.  
 
DMI skriver på deres hjemmeside om sommeren 2016 ”Den korte opsummering af sommeren 2016 
er, at den har været mere solfattig. Ved en del lejligheder i alle tre sommermåneder var der kraftig 
regn og skybrud.”  
 
Man fristes til at sige: ”og hva’ så?”  
- vi har alligevel slået alle rekorder i at spille onsdagsdamegolf i dameklubben Linksgrevinderne.  
 
  



Men inden vi kom i gang med at spille i år, så afholdt vi for fjerde år i træk Åbent Hus. Det skete 
søndag, den 20. marts, hvor alle klubbens damer var inviteret til at komme og høre om Dameklubbens 
kommende aktiviteter. 20 damer mødte op til kaffe og kage. Heraf syv damer, som var helt nye i 
dameklubregi. Det blev til en hyggelig snak om golf og meget andet.  
 
Vi fornemmer at det er en god idé både for nye potentielle medlemmer men også for tidligere 
medlemmer, som synes, det er hyggeligt at mødes igen efter vintersæsonen, så vi gentager Åbent-Hus-
arrangementet i den kommende sæson.  
 
Ved årets seks månedsafslutninger har der som nævnt gennemsnitligt været tilmeldt 40 damer. Ved to 
månedsafslutninger var der intet mindre end 44 damer tilmeldt. Når man arrangerer noget og lægger 
en masse tid og arbejde i det, så er det en stor glæde at opleve at der støttes op om arrangementerne. 
Det skal I have tak for. Det gør, at det er hele arbejdet værd. 
 
Til månedsafslutningerne forsøger vi at lave et godt mix af holdspilleformer og individuelle 
spilleformer. Og i år har vi faktisk haft præcis tre af hver slags skiftevis og startede med en 
holdturnering i april.  
 
Det er nemlig nærmest blevet tradition, at vi lægger ud med Texas Scramble. Vi mener denne 
spilleform tilgodeser både nye og gamle Linksgrevinder, da det er en spilleform, hvor alle har en god 
mulighed for at komme til fadet.  
 
I maj var det så tid til en individuel turnering. Vi spillede grevindernes stableford. En sjov spilleform, 
hvor man på forhånd skulle tænke taktisk, idet man inden start skulle markere henholdsvis tre huller, 
hvor scoren skulle ganges med 1, tre huller, hvor scoren skulle ganges med 2 og endelig tre huller, 
hvor scoren skulle ganges med 3. Det resulterede – for nogens vedkommende – i et rent 
drømmescenarie hvad angår resultatscoren. Turneringen blev vundet i 53 point. 
 
Efter turneringen havde vi besøg af Barbro fra Barbro Shoes, som dels fortalte om sin spændende vej 
til at lave og forhandle sko og dels viste hun sine lækre håndlavede sko frem. 
 
I juni gentog vi spilleformen ”pas på den lyserøde bold”. Denne turneringsform blev introduceret i 
2015 og gentaget i år. Her blev der også tænkt taktisk og flere hold kom ind med den lyserøde bold i 
god behold.  
 
I juli var det igen tid til en individuel turnering, norsk stableford, hvor man på hvert hul skulle kaste 
bolden én enkelt gang. 
 
Ved årets næstsidste månedsafslutning i august spillede vi Irish Rumble. Det var en ny spilleform, 
hvor hvert huls score skulle regnes forskelligt.  
 
Ved septembers månedsafslutning havde vi gjort regning uden vært. Vi havde planlagt en flagmatch. 
Vi indså, at det ville blive svært at nå, da denne spilleform ikke så godt kan spilles som gunstart.  
 
Så vi spurgte jer, hvad I kunne tænke jer og det blev snorematch. Ikke en hvilken som helst 
snorematch, men en form, hvor I måtte bruge jeres snor hele ni gange på runden. Det blev til mange 
point! 
 
Lørdag, den 25. juni afholdt vi PINK CUP, som er en landsdækkende turnering, der har til formål at 
indsamle penge til Støt Brysterne. 68 spillere deltog i turneringen. Mange havde taget imod ideen om 
at skaffe personlige sponsorere og alene denne aktivitet indbragte tæt på 6000 kr.  
Herudover var der en række aktiviteter på banen og samlet kunne vi overføre 23015 kr. til Pink Cup. 
Vi var så heldige at få en plads i landsfinalen, som blev spillet i september i Barløseborg på Fyn. Nina 
Smed og jeg selv fik som hhv. vinder af A- og B-rækken lov at deltage i det fantastiske arrangement, 



der var gennemsyret af kvinder, pink, godt humør, skøn stemning, golf og dejligt vejr. Det var en stor 
oplevelse.  
 
I uge 29 gennemførte klubben for tredje gang Linksugen. Tirsdag, den 19. juli var der åben dame-
/herre-/juniordag. Turneringen blev spillet som en individuel turnering med løbende start, så den 
også tilgodeså de spillere, som først kunne deltage efter arbejde. I denne turnering deltog 7 
linksgrevinder. 
 
2016 bød igen på en Sverigestur.  
Fredag, den 16. september drog 9 damer afsted til Sverige. Målet var Hjortsby Torp lidt øst for 
Helsingborg. Damerne spillede banerne Allerum og Söderåsen.  
Det var en vellykket tur, hvor vejret endda også viste sig fra sin virkelig pæne side med smuk 
septembersol og damerne hyggede sig med golf, god mad, vin og ikke mindst socialt samvær. 
 
Lørdag, den 8. oktober var det tid til Kønnenes Kamp, - damerne mod herrerne. Desværre må vi på 
dette punkt – som det eneste - notere en nedgang i deltagertallet. Der var nemlig kun 18 damer, der 
deltog mod 21 damer i 2015. Damerne kæmpede bravt, men måtte se sig slået af de 34 mænd, som 
endte med en lidt bedre gennemsnitsscore.  
 
Ikke desto mindre var det en hyggelig dag og vejret var nogenlunde med os. Ved samme lejlighed blev 
også vinderne af årets løbende Eclectic-match hyldet. Som noget nyt havde vi i år en eclectic over 18 
huller. Der var kun tre deltagere i denne turnering, som blev vundet af Lene Kristiansen.  
 
Eclectic over 9 huller blev i B-rækken vundet af Ilse Kahlen. I A-rækken var der pointlighed mellem 
Lene Hjerrild, Eva Sønderup og Thea Kaarslev, så der skulle spilles omspil på hul 18 den 8. oktober. 
Desværre var Lene forhindret, så dysten stod mellem Eva og Thea. Eva løb med sejren, da hun lavede 
en sikker par på hul 18. Der var 55 damer, som havde indleveret scorekort til 9-hullers eclectic. 
 
Den løbende hulspilsturnering havde desværre kun 8 deltagere, men det blev til både tætte, hyggelige 
og spændende kampe i de to grupper. Finalen stod mellem Ilse og Thea, hvor Thea løb med sejren.  
 
I sæsonens løb har vi haft et par sponsorer. I april måned var vi så heldige at få fire gavekort fra 
Hudplejecentret, som blev brugt til præmier. I maj var Barbro Shoes præmiesponsor. Der har løbende 
været nogle private donationer. Ved sæsonens begyndelse indkøbte vi atter et parti logobolde, som 
bruges til præmier og derudover har vi anvendt gavekort til shoppen samt vin til præmier.  
 
I september gjorde vi helt rent bord, idet vi ryddede ud i præmiebeholdningen. Alle gik hjem med en 
præmie og dameklubben starter den nye sæson med rent bord bortset fra en pæn beholdning af 
logobolde.  
 
2016 var debutår for betalingsmodulet i golfbox. Det har lettet bestyrelsens arbejde i det omfang at vi 
ikke længere skal tage imod kontanter til månedsafslutningerne. Det koster et mindre gebyr for 
dameklubben, men vi er enige om, at det er pengene værd.  
 
Formiddagsdamerne havde også en form for debut i år. Det var nemlig i 2016 første sæson, hvor de 
ikke trak lod om boldene om formiddagen. Dette tiltag blev indført som et direkte resultat af 
dameklubbens succes, idet der efterhånden er 24-30 damer, der spiller hver onsdag formiddag. 
Antallet af damer gør det vanskeligt at tilgodese alles ønsker og interesser for så vidt angår spilletid, 
antal huller osv. Derfor har formiddagsdamerne i år booket sig på tider i golfbox og spillet på de 
respektive tider.   
Det er bestyrelsens opfattelse, at dette har fungeret fint. Formiddagsdamerne har taget godt imod 
denne ændring og der er fortsat fokus på at inkludere nye damer i fællesskabet i dameklubben.  
 



På kommunikation- og infoområdet har vi udgivet seks nyhedsbreve, hvori vi løbende informerer om 
stort og småt både i dameklubben men også i klubben generelt. Alle nyhedsbreve bliver uploaded på 
hjemmesiden www.linksgrevinderne.dk, som har fået en renæssance i år. Siden er nemlig løbende 
blevet opdateret først og fremmest med resultaterne af eclectic hver uge men også med referater fra 
bestyrelsesmøder og anden relevant information.  
 
Ligeledes har vi indført en infomappe, som ligger i dameomklædningen. Her har vi også sat 
nyhedsbreve ind og i vid udstrækning også eclectic-oversigterne.  
 
Endelig har vi fortsat med vores facebook-side, hvor alle dameklubmedlemmer kan blive medlem. 
Meningen med dameklubbens side er, at medlemmerne frit kan kommunikere og nemt kan komme i 
kontakt med hinanden og måske lave aftaler om at spille eller måske sælge noget udstyr eller noget 
helt andet. Nogle damer lægger billeder ud fra deres runder, hvilket er rigtig hyggeligt. 
 
På det rent administrative plan, har vi i bestyrelsen i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor 
både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter typisk deltager.  
 
Anne Risum Kamp blev valgt ind i bestyrelsen i november 2013. I første omgang var det på en 
suppleantpost, men Anne trådte i foråret 2014 ind som almindeligt medlem, da Susan trådte ud for en 
pause. Sidste år valgte Anne at trappe ned og ønskede således kun en suppleantpost. Anne har en 
dejlig evne til at se tingene i det rette perspektiv. Vi takker Anne for et konstruktivt samarbejde i 
bestyrelsen. Anne ønsker i år ikke genvalg. 
 
Lise-Lotte har siddet i bestyrelsen i én valgperiode. Det seneste år på kassererposten. Lise-Lotte 
tænker i kasser – på den gode måde - og har med hård hånd styret de knap 20000 kr, som vi hvert år 
får ind på kontingenter samt de penge, der hver måned kommer ind for deltagerbetalingen ved 
månedsafslutningerne. Lise-Lotte ønsker ikke genvalg. Tak til Lise-Lotte for et udbytterigt samarbejde 
i bestyrelsen.   
 
For mit eget vedkommende, så blev jeg valgt ind i bestyrelsen i 2009. Jeg var næstformand fra starten 
af sæsonen 2010, indtil den daværende formand i foråret 2012 ønskede at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet og jeg så overtog formandsposten. Jeg har siddet i bestyrelsen i syv sæsoner heraf 
fem sæsoner som formand. Mit fokus har især været på det kommunikative. Jeg har således bla. 
redigeret hjemmesiden og belemret jer med spandevis af informationer.  
 
Det har været syv spændende år, hvor de siddende bestyrelser har bygget dameklubben op fra 27 
medlemmer i 2010 til i dag at være 65 medlemmer. Antallet af dametider i golfbox er langt mere end 
fordoblet i samme periode. Så ikke alene er vi blevet flere medlemmer, men lysten til at spille golf er 
tilsyneladende også steget, hvis man måler ud fra hyppigheden af damernes spil. Især antallet af 
damer, der spiller om eftermiddagen har udviklet sig positivt. Når man læser de gamle referater, så 
kan man gentagne gange se, at der efterlyses damer til at spille om eftermiddagen. Jeg mindes mangt 
en onsdag, hvor der kun har været 3-4 damer om eftermiddagen. Nogle gange var der simpelthen slet 
ingen, der spillede om eftermiddagen. Det har heldigvis ændret sig i takt med bredden i 
medlemssammensætningen.  
 
At dømme på længden af mine beretninger, så tror jeg, det er på tide, jeg stopper, for mine beretninger 
bliver længere og længere for hvert år.  
 
Jeg vil dog afslutningsvis citere en amerikansk skuespiller, der engang udtalte at ”Golf er godt for 
sjælen. Du bliver så gal på dig selv, at du glemmer at hade dine fjender”.  
 
Golf er jo netop en sport, hvor man hovedsageligt spiller mod sig selv, men når det er sagt, så er der 
også en stor grad at fællesskabsfølelse og klubånd i golfsporten. Det er præcis her dameklubben har 
sin berettigelse. Fællesskabsfølelsen og det sociale er netop klubberne-i-klubbens fornemmeste 

http://www.linksgrevinderne.dk/


opgave. Vi skal sørge for det sociale blandt medlemmerne og her må vi alle 65 godt klappe os lidt på 
skuldrene, for denne opgave har vi i høj grad lykkedes med de seneste år. Jeg tror og håber, at alle 
føler sig velkommen og kan finde nogen at spille med. For lysten til at spille og til at være sammen 
med andre damer i klubben er afgørende. Det at netværke er vigtigt både på det faglige plan, men også 
noget så almindeligt som at udveksle madopskrifter eller historier om børn og børnebørn. Det er det 
vi kan bruge hinanden til i dameklubben Linksgrevinderne. 
 
Det er fantastisk livsbekræftende og befriende, at dameklubben kan samle en skøn gruppe af vidt 
forskellige kvinder med intet mindre end 4006 års livserfaring til samvær og golf.  
 
 
 
Inge Larsen  
Formand for dameklubben i Greve Golfklub 
27.10.2016 
 
 


