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Hold nu op…. Er sæson 2021 allerede forbi, jeg synes lige vi er gået i gang  . 
Men i år kunne vi dog komme i gang som planlagt… mente jeg, men ved at 
kigge i min lille bog og i Golfbox havde vi faktisk først den 1. spisematch d. 2/6, 
med 38 tilmeldte.  Samme dag holdt vi et kort årsmøde, hvor vi fik ”byttet” 
Lene T. A ud med Margit Grønager.  Tak til Lene for hendes indsats. 

Den 9. juni havde vi vores venskabsmatch mod Harekær, i Harekær, vi var 
mødt talstærkt op, men vi fik desværre ikke pokalen med hjem. Men jeg håber 
alle havde en dejlig dag, trods alt. 

Allerede den 13. juni var vi på den igen og vores årlige Pink Cup blev afholdt i 
flot vejr med lige omkring 60 deltagere. Marianne Dose vandt B rækken og 
Margit Grønager vandt A rækken. Aktionen gav rigtigt godt, og vi havde rigtig 
mange dejlige præmier fra mange af vores sponsorer. Vi fik sendt lidt over kr. 
46.000,- afsted til Kræftens Bekæmpelse, hvilket vi i bestyrelsen af stolte af. Vi 
var tilmed så heldige at være blandt de 10 klubber, som havde samlet mest ind 
pr. damespiller. Da Marianne ikke kunne deltage i Landsfinalen blev det Joan 
der blev sendt afsted mod Sorø sammen med Margit. Jeg mener at huske at de 
begge havde en dejlig dag  . 

I juli blev spisematch nr. 2 afholdt med deltagelse af 34 spillere. 

4. august blev 3. spisematch afholdt med deltagelse af 36 spillere. 

I slutningen af august var det Sydsjællands tur til at lægge græs til vores 3 
klubs match, de kvitterede (som vi gjorde sidste år) med regnvejr på de først 3-
4 huller, men det holdt ikke de mange Skovbodamer tilbage med at lave nogle 
rigtig flotte score, jeg mener at kunne huske at de 3 præmier der var, blev 
nuppet af damer fra Skovbo, og vi vandt da også i overlegen stil og fik den 
flotte pokal med tilbage til Skovbo, hvor den nu står og pryder cafeen.  

Som altid ligger vores sponsormatch i september, nu og fremover i 2 uge, 
således at vi kan forlænge vores spil over 18 huller med en uge ind i 
september. Jeg havde bestilt tournedos i fad med flødesovs, ris og 2 slags 



salat. (Alle retter til spisematcher blev efter Simonas spilleregler bestilt på et 
møde i februar måned) – det er der ikke noget negativt i, det er bare svært om 
vide om flødekartofler egner sig i 30 graders varme (hvis man er så heldig at 
vejret er så godt i f.eks. juni måned). Og jeg havde netop bestilt tournedos, 
fordi næsten alle vores sponsorer er mænd, men opfattelsen af ordet 
tournedos er vist ikke helt den samme opfattelse hos Simona, da det var 
hakket kød med bacon rundt om, og det var bestemt ikke fordi at der ikke var 
nok, de vejede efter sigende 280 g stykket. Da en af vores sponsorer er meget, 
lad os bare kalde det kræsen, fik han slet ikke noget mad, for han spiser ikke 
hakket kød, ris er faktisk heller ikke lige sagen, og da slet ikke salat. Så han ville 
gå hjem og smøre sig en ostemad!!! Øv smadder ærgerligt. Men vi fik sagt tak 
til vores sponsorerer, både dem der støtter os gennem hele sæsonen og dem 
som hjælper os til Pink Cup, et stort tak skal endnu engang lyde til dem alle, og 
vi håber de vil hjælpe os igen næste år. Tak til Joan for at være tovholder på 
dette store arrangement. 

Midt september var det tid til dameweekend. Igen var Joan trukket i 
arbejdstøjet og havde fået en ganske fornuftig pris på golf lørdag ved Maribo 
Sø, overnatning på Hotel Søpark i Maribo og spil på Golfklubben Storstrømmen 
søndag. I min verden en god tur, hvor vi fik lært hinanden bedre og kende, og 
hvor smilebåndet det meste af tiden vendte opad  . Lotte og Britt meldte sig 
frivilligt til at arrangere næste år, (det skal lige siges at Britt ikke var tilstede, 
grundet konfirmation) men hun ville heldigvis gerne. Datoen er sat til 11. + 12. 
september 2022. Så X kan allerede nu sættes i kalenderen. 

Så er vi nået til oktober og sæsonens sidste spisematch. 37 spillere mødte op, 
og vi fik kåret årets spiller for alle 3 rækker samt vindere af Eclectic. På dette 
sidste møde, blev det oplyst at bestyrelsen er kommet frem til at vi fra næste 
sæson prøver og spille 18 huller til spisematcher. Det vil blive en form for 
holdspil, så vi forhåbentlig kommer hurtigere igennem, vi skal jo både have 
noget og spise, og uddele præmier som vi plejer, start vil være kl. 16.00 og vi 
håber at alle arbejdsramte også kan nå det. Mere om det inden sæsonstart 
2022. 



Sidste arrangement i dameklubben er nu, og der kan jeg jo af gode grunde ikke 
redegøre for hvad der sker……. Men vi skal nok få det sjovt. 

Til sidst bliver jeg nødt til at tale lidt om opsigelsen af vores forpagter, ikke at 
det skal handle om selve opsigelsen, men mere om hvad det afstedkom af 
beskeder på både Facebook og vores eget Forum på hjemmesiden. Jeg har helt 
med vilje ikke kommenteret på nogle af trådene i det offentlige rum, da jeg 
ikke mener det er der kampen skal afvikles. Medlem nr. 6 og 7 skriver direkte 
at dameklubben er skyld i opsigelsen, og for øvrigt også at vores sidste 
forpagtere forlod klubben. De skriver citat: Men har bestyrelsen i denne sag mod 
Simona i virkeligheden været underlagt andre måske bl.a. vores dameklub. Nogle har i længere tid 
været imod Simona og var ligeledes bl.a. efter fleres mening årsag til, at vores forrige restauratør 
forlod klubben. Det er selvfølgelig ikke alle, men dem, der er årsagen, ved godt selv, hvem det er. 
Sikken en magt i en klub. Her tænker jeg at det er stærke ord og bruge, tænk at 62 
dameklubmedlemmer ud af flere hundrede medlemmer har formået at få det 
gennemført. Jeg er faktisk lidt målløs over at høre at vi har en ”magt” som vi ikke 
anede eksisterede og jeg kan ikke helt gennemskue hvem de hentyder til ”som godt 
selv ved det”. I de 10-11 år jeg har været i dameklubben har jeg hørt om alle disse 
rygter, og det imponerer mig til stadighed at folk som ikke er og ikke har været 
medlem (hvis nogensinde) de sidste 10-15 år stadig har en meget klar holdning til 
os. Jeg har forgæves forsøgt at finde ophavsmanden/kvinden som er formand for 
Skovbo rygtebørs, for jeg vil så gerne være medlem, jeg er vildt nysgerrig efter og 
vide hvordan sådanne rygter opstår. I min verden er vi bare en dameklub, som gerne 
vil ud og spille noget golf, og have noget socialt samvær efter en runde, selvfølgelig 
gerne med lidt mad og drikke. Er der nogen der har forsøgt at støtte cafeen er det 
dameklubben, vi har brugt en stor del af vores budget på at købe præmier hos 
forpagteren, vel og mærke med tanke på at nogle medlemmer måske hellere ville 
have haft en gavekort til Matas!! Simona er selvfølgelig bitter over at hendes aftale 
med Skovbo ikke blev forlænget og der er skudt med spredehagl, så både 
dameklubben og i særdeleshed mig ved navns nævnelse er blevet udråbt som skurk. 
Fred være med det. Vi ved alle godt at det har været svært for dameklubben de 
sidste 2 år, men jeg synes faktisk at vi er kommet et godt stykke og flere og flere ting 
begynder og gå i hak. Jeg har fuld tillid til dameklubben og dameklubbens bestyrelse 
og jeg er sikker på at vi sammen nok skal komme sikkert i land i dette oprørte hav, 
jeg håber selvfølgelig at tilliden går begge veje. Jeg kommenterer ikke mere på 
Simona sagen. 



Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak. 

Marianne

 


