Dorit Buch Larsen havde i april lavet et opslag med invitation til alle damespillere i Blåvandshuk Golfklub og
Skovklubben.
I indbydelsen stod der, at der ville være hyggeligt samvær med match, spisning og modeshow tirsdag den
15. maj kl. 16.15.
Programmet var, at vi skulle starte med match som holdspil på 9 huller. Herefter ville der være spisning kl.
19 med efterfølgende modeshow, hvor der ville blive vist golftøj fra ”Shoppen” og ferietøj fra Britta ” Hos
Pigerne.” Der ville være lodtrækningspræmier fra begge steder, sange og sjov…
Man kunne nøjes med at deltage i spisning og modeshow, hvis man ønskede det.
I Ladies var vi lidt spændte på, hvor mange der ville bakke op om Dorits initiativ, men da vi nåede frem til
starttidspunktet på dagen, stod vi 60 piger i gården kl. 16 klar til at spille.
Solen skinnede, og det summede af glade stemmer.
Holdene blev nævnt og scorekortene delt ud.
Alle holdene bestod af spillere fra de 2 klubber, så det var sjovt at mødes med spillere, man ikke rigtig
kendte. Der var også deltagere, som spillede på Par 3 Banen, for der var lagt op til at alle kunne deltage i
arrangementet.
Jeg tror, alle var enige om, at dette her skulle være hyggeligt og afslappet, for der var en rigtig god
stemning overalt.
Da vi skulle spise, var der bordplan, hvor man sad sammen med det hold, man havde spillet med.
Det var en god idé, for på den måde lærte vi hinanden bedre at kende.
Efter spisning var der modeshow med piger fra klubben. Det var smart og elegant tøj, der blev vist, og
pigerne gjorde det så godt.
På et bord i lokalet lå der ca. 100 bøger med titlen ”Fremmed skib anløbet” skrevet af Lars Bedsted
Gommesen. Betty Thoning fortalte, at det var hendes nabo, og at der var en bog til hver af os. Det var en
flot overraskelse.
Personligt synes jeg, det var en rigtig dejlig oplevelse at tage del i, og jeg deltager gerne, hvis det gentages
en anden gang.
Vi skylder alle Dorit en stor tak for det kæmpe arbejde, hun har haft med planlægning og gennemførelse af
arrangementet.
Bente Gehlert

