
                                                                                                                          September 2021. 

Seniordameklubben Gof’inderne i Holbæk Golfklub. 

Generalforsamling den 24. september 2021. 

 

Beretning for perioden september 2020 – oktober 2021. 

 

Gof’inderne har nu afsluttet 11. vintersæson og 12. sommersæson.  

 

Vores medlemstal er i år på 50 medlemmer. Det er 8 flere end sidste år. 

 

Vi har bestræbt os på at arbejde videre med det bestående koncept, da vi synes, det er et godt 

koncept, hvor vi har det rigtig hyggeligt og vil også gerne, at det sociale kommer i højsæde.  

 

Vi ved i bestyrelsen, at det ikke kunne lykkes, hvis vi ikke havde jeres positive opbakning og 

medvirken dertil. Så tak for det.  

 

Året har været med rigtig mange udfordringer, og der er sendt mange informationsmails ud 

vedr.: 

• Corona/lukning af Albatros/mundbind/test/vaccination. 

• Ny kontingentindbetalingsmetode. 

• Vintersæson med 2 starttider for 18 huls spillerne som forsøg. 

• Nyt handicapsystem. 

• Aflysning af den planlagte Golftur. 

• 1 dags golftur. 

Vores vintersæsonen startede op d. 2. okt. 2020 med en spilleplan med 20 spilledatoer, som 

dog ikke alle kunne spilles, p.gr.af vejret og Corona. På generalforsamlingen sidste år blev 

det vedtaget som et forsøg, at 18 huls spillerne kunne vælge 2 forskellige starttidspunkter 

med lodtrækning kl. 8,25 eller kl. 10,15. 9 huls spillerne havde lodtrækning kl. 10,25. Vi 

forsøgte at starte tidligere, men dette kunne ikke lade sig gøre, da GOFferne ikke kunne nå at 

være igennem 1. hul førend tidligst kl. 10,15. Beslutningen om den senere starttid medførte 

yderligere 6 ny indmeldte GOF`inder, dog med ½ kontingent. 

Der har været fra 0-6 spillere på 18 huller kl. 8,25 og fra 0-8 spillere kl. 10,15. Samlet er 

antallet 0-12. 0 -14 GOF´inder + 0-3 GOFfere på 9 huller. 

Da spillerne kom ind på forskellige tider, blev kortene gemt og præmieuddelingen blev gjort 

ved vores første samlede match.  

Konditionerne på spilleplanen var stableford, Norsk stableford med både kast og spark samt 

nærmest hullet i 2. slaget på hul 5, men desværre fik vi kun spillet nogle af spillene p.gr.af 

Corona nedlukning. 

Øen har også været lukket, og den provisoriske Kipling bane med spil på 14 huller blev taget 

i brug, så de mest våde områder blev undgået. Der skulle ligeledes bruges måtter på fairway. 

Efter Jul kunne vi først starte spillet op igen d. 5. marts 2021. 

 

Juleafslutning d. 4. dec. 2020. blev p.gr.af Corona restriktioner ændret til kun stableford spil. 

 

Sommersæsonen startede d. 9/4-21, men p.gr.af Corona restriktionerne blev vores 

fællesmatch udsat til fredag d. 7/5-21. 



22 spilledatoer var planlagt med stableford, foursome, bestball, texas scramble, spil kun med 

brug af 4 jern samt putter, spil fra Tee 41 med samme antal slag som fra Tee 46, Greensome 

samt 6 holdmatch – en den første fredag i hver måned.  

 

Golfture: 

På grund af Corona blev den reserverede tur d. 19/20 august 2021 til Ringenäs aflyst. Den er 

reserveret igen til d. 18./19. august 2022, hvor vi håber på at kunne komme afsted. 

D. 13/8-21 afholdt vi 1 dagstur til MidtGolf med 16 18 huls spillere og 14 9 huls spillere. 

Efter spil afsluttedes dagen samlet for alle med buffet. En dejlig oplevelse. 

 

Fællesmatch: 

GOFfernes invitation til fællesmatch d. 28. maj 2021. 

GOF`indernes invitation d. 17. september 2021. Spillere: 18 huller 19 GOFfere + 9 

GOF`inder, 9 huller 2 GOFfere + 9 GOF`inder. 

 

HCP: Det nye hancicapsystem blev til WHS system, der startede op d.1. jan. 2021 og har 

indebåret flere ændringer. Bestyrelsen samt HGK går ind for, at der indberettes med 

regulering ved hver spillegang. 9 huls spillerne spiller 1-9 en gang om måneden med 

regulering. 

 

Vi starter Vintersæson 2021-2022 d. 1. okt. 2021. Spilleplanen kommer snarest.  

 

Vores juleafslutning bliver fredag d. 3. dec. 2021 kl. 10. Nærmere info kommer. 

Vi spiller ikke i dec. og starter op igen fredag d. 14/1-22. 

 

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at takke jer medlemmer for opbakning til 

vores seniordameklub – Gof’inderne – uden jer, ingen klub.  

 

Tak til Anne Kondrup, Marianne Munksgaard samt Annette Schack for jeres store arbejde i 

bestyrelsen. Der har været mange opgaver at sætte sig ind i som nyvalgt i bestyrelsen. Tak 

for at I tog udfordringerne op. 

Tak til alle vores hjælpere, især omkring opsætningen af matchene. Den hjælp er vi rigtig 

glade for i bestyrelsen. 

 

Så er der kun at håbe, at vi får en grøn vinter med masser af spillemuligheder for os, der 

gerne vil spille året rundt. 

 

Tak for endnu en god sæson, trods Corona.    
 

Karin Veje Jakobsen.  Formand.   D.18/9 2021. 

 


