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ÅRSBERETNING FOR DAMEGRUPPA 2021 

Enda ett «annerledes» år er unnagjort. Gry F. Wilhelmsen har vært leder av damegruppa 

og også sittet i styre på vegne av damegruppa. 

Vi kan glede oss over at vi også i årets sesong fikk mange nye damer som har tatt kurset 

«Veien til golf» eller funnet frem golfkøllene igjen etter flere års «tørke» og deltatt på 

onsdagenes Damegolf. 

Det har vært gjennomført 17 onsdager med Damegolf i perioden 12. mai – 29. september 

og totalt 45 forskjellige damer har deltatt – alt fra 1 til 15 ganger. 

Heller ikke i år fikk vi arrangert «Bli kjent-kveld», «Jenter Uten Grenser» eller 

Østfoldpokalen pga Covid-19.  Også den årlige turen til Borre i «Lady’s Golf Week» ble 

kansellert av samme grunn.  

I perioden 29. mai – 26. september ble «Årets Lady Match Play» gjennomført. I alt 34 

damer var påmeldt. Grethe Mathisen og Ingvild Johansen møtte hverandre i finalen. 

Sistnevnte vant og ble kåret til «Årets Lady Match Player». Ansvarlig for denne 

turneringen var Anita Sandtrø. 

  «Solveig Cup» ble spilt i perioden 22. juni - 26. juni. Dette er en turnering hvor «gamle” 

Moss og Rygge spiller mot hverandre over 3 dager med avsluttende bankett på siste 

spilledag. Årets vinner ble «gamle» Rygge.  Ansvarlige for denne turneringen var Hilde 

Engebretsen og Torill Jarl.  

Nytt av året ble det arrangert Damegruppas 36 + den 25. september.  Dette var en 

turnering for damer med handicap 36 -54. Torill Jarl var «idéskaperen» bak dette 

arrangementet hvor i alt 13 damer deltok.  

 I år valgte vi å begrense sosiale tilstelninger og derfor slo vi sammen avslutningen for 

«Årets Lady Match Play» og damegolfavslutningen onsdag 6.oktober. Vi var i alt 31 damer 

hvorav 28 av oss spilte sesongens siste 9-hulls runde med Damegolf før vi inntok Golfkroa 

med premieutdeling og bespisning. 

Årets overskudd på kr 5.736,- ble benyttet til innkjøp av premier  og gratis pizza til samtlige 

damer som deltok på kveldens damegolfavslutningen.  

 

Gry F. Wilhelmsen, 10.02.2022 

 

 

 


