
Kære Tirsdagsdamer 

Så ser det endelig ud til, at Coronaen har sluppet sit tag, og vi er sluppet af med alle 

restriktioner, som vi bøvlede lidt med i sidste sæson. Det betyder naturligvis ikke, at vi skal 

kaste alle gode råd om afstand og håndhygiejne over bord, men det betyder, at vi skal fortsætte 

med at bruge vores sunde fornuft, så vi alle kan få en god sæson med minimal risiko for at vi 

smitter hinanden.  

Selvindtastning af scores 

Sidste år indførte vi selvindtastning af scores, og efter lidt startvanskeligheder så det ud til at 

vi alle fik fundet ud af systemet.  

Af hensyn til nye tirsdagsdamer skal det nævnes, at systemet faktisk er ret enkelt: Før hver 

spilledag i den løbende turnering på de dage, hvor der er markeret med X i rubrikkerne for 

hhv. pointturnering og eclectic, får man pr. e-mail tilsendt et link, man skal bruge, når man 

skal registrere sin score.  

Nederst på forsiden af hjemmesiden er der link til en vejledning om, hvordan man registrerer 

sin score på spilledagen: Selvindtast - (hillerodgolf.dk) 

Hvilke rækker spiller vi i i år?? 

Vi inddeler alle tilmeldte tirsdagsdamer efter handicap i rækkerne A, B, C og D, som egentlig 

melder sig til at spille 18 huller, når det på et tidspunkt igen kan lade sig gøre. Derudover har 

vi som vi plejer en 9-hullers række for de damer, som synes at 18 huller er i overkanten.  

Fra sæsonstart er vores turnering sat op på klubbens officielle, ratede bane, som p.t. kun 

tilbyder os ni huller. Vi bruger denne bane, da det kun er på en rated bane, vi kan regulere 

vores handicaps. Så snart vi får flere huller til rådighed og banen rates om, ændres banen for 

rækkerne A, B, C og D til den aktuelle bane, mens 9-hullers banen fortsat spiller over ni 

huller. Og når alle 18 huller på vores ’nye’ bane åbner, bliver det dejlig nemt for 9-hullers 

damerne, som vil ’lande’ tæt ved hul 19 efter 9 spillede huller.  

Men vi har kun ni huller at spille på fra sæsonstart 

– hvad så? 

Ja – fra sæsonstart har vi stadig kun ni huller at spille på, ligesom vi sluttede sidste sæson med 

kun at have ni huller til rådighed.  

Derfor starter vi sæsonen på samme måde som vi sluttede den sidste år i forhold til 

registrering af point og handicap på ni-hullers banen: 

 

Sæsonstart info  

Nyhedsbrev april 2022 
    

April 2022 

Lidt info ved 

sæsonstart 2022  

https://hillerodgolf.dk/selvindtast/


2 

• De ni spillede huller (og hvis nogen skulle have lyst til at spille 2 x 9 huller, er det den 

FØRSTE runde á ni huller, der er tale om) taster man med det opnåede antal slag på de 

spillede huller. 

• Når resultatet skal tastes via det udsendte link, bedes I være opmærksomme på, at det er 

antallet af slag på det enkelte hul, der skal tastes. Så regner GolfBox selv pointene ud.  

• Når vi på et tidspunkt får flere huller, orienterer vi jer om, hvordan vi så skal forholde os. 

 

Så altså: Hvis der skulle være damer, der fra sæsonstart har lyst til at booke TO tider på en 

spilledag og dermed spille 18 huller, skal de registrere den FØRST SPILLEDE RUNDE på 

dagen på samme måde som vi sluttede med at gøre i 2021.  

Se evt. nærmere på klubbens hjemmeside: Udfyldelse af scorekort på 9-huls-banen - 

(hillerodgolf.dk) 

Point-match og eclectic 

Som det kan ses af spilleplanen, starter vi point-matchen i april, mens eclectic først bliver 

koblet på vores løbende turnering, når vi igen har 18 huller at spille på. Klubben har 

tilkendegivet, at man satser på at have 18 huller til rådighed omkring 1. juli, men hvis dette 

ændrer sig i den ene eller den anden retning, kobles eclectic på turneringen på det tidspunkt, 

hvor klubben åbner for spil på fuld bane, uanset om det er før eller efter 1. juli.  

Årsagen til dette er, at vi ifølge GolfBox’ rådgivning ikke kan starte en eclectic-turnering op 

på en bane med kun ni huller og så efterfølgende konvertere den til fx 12 (som vi havde på et 

tidspunkt i 2021) eller 18 huller. Så derfor venter vi efter deres vejledning, til vi har 18 huller.  

Point-matchen kan vi derimod sagtens køre hele sæsonen igennem, så det gør vi naturligvis.  

Buddy-ordning 

Som I har kunnet læse i vores velkomstbrev, har vi et antal damer, som har ytret ønske om at 

være med til at byde nye tirsdagsdamer velkommen hos os, og som opfordrer nye damer til at 

melde sig på deres tid.  

Hvis du har lyst til at være buddy, så send venligst en e-mail til vores mailadresse 

tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com – så opdaterer vi listen løbende og lægger navnene på 

vores buddies ud på hjemmesiden.  

Regel- og Handicapaften v/Ole Haag 

Tirsdag den 26. april kl. 18.30 har vi planlagt en regel- og handicapaften med Ole Haag, som 

vil tage os igennem relevante regler og give en opdatering på brugen af det nye 

handicapsystem. Der er tilmelding i GolfBox til dette arrangement, så hvis I ikke allerede har 

været til et af de afholdte arrangementer, er chancen der nu. 

Afvikling af holdkampe april/maj 

I lighed med sidste år har vi valgt at lægge et par holdkampe samt den årlige udflugt i første 

halvdel af sæsonen, hvor vi forventer, at der er et begrænset antal huller til rådighed.  

Efter ønske fra en del af vores medlemmer har vi besluttet, at vi i år vil indføre tilmelding til 

holdkampene, så man skal melde sig til i GolfBox, som så sætter boldene sammen, så man 

også på den måde lærer nye damer at kende.  

De dage hvor der spilles holdkampe, udsendes der ikke link til selvregistrering af scores. Hvis 

man ikke ønsker eller ikke har mulighed for at deltage i holdkampen, men alligevel går ud og 

spiller på et senere tidspunkt og ønsker at registrere sin score, kan man bede sin markør 

godkende ens score, når man selv har tastet den i GolfBox.   

https://hillerodgolf.dk/2021/09/15/udfyldelse-af-scorekort-paa-9-huls-banen/
https://hillerodgolf.dk/2021/09/15/udfyldelse-af-scorekort-paa-9-huls-banen/
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Den 26.04. skal der kun afleveres holdkort med navne og medlemsnumre på holdets 

spillere i Tirsdagsdamernes postkasse – damen med laveste handicap fører holdkortet. 

Den 24.05. skal der kun afleveres et holdkort med navne og medlemsnumre på holdets 

spillere i Tirsdagsdamernes postkasse– igen er det damen med laveste handicap, der fører 

holdkortet.  

Pink Cup og Lyserød Tirsdag 

Tirsdagsdamerne har i mange år deltaget i Pink Cup, som Kræftens Bekæmpelse står for. I de 

sidste to sæsoner, har vi ladet Pink Cup indgå i HGK-ugen under navnet Boobs ’n Balls, da vi 

også har inviteret Onsdagsherrerne (og andre interesserede herrer) med. I år bliver HGK-ugen 

ikke afviklet pga. usikkerhed om banen, men vi afholder naturligvis Pink Cup/Boobs ’n Balls 

som vi plejer – i år tirsdag den 2. august. 

I 2022 har Pink Cup turneringen 20-års jubilæum, og det ønsker vi i udvalget at markere med 

endnu en aktivitet, nemlig Lyserød Tirsdag, som vi spiller tirsdag den 3. maj. Her spiller vi 

Hallington og lægger et par forhåbentlig morsomme muligheder ind i turneringen. Vi håber på 

denne måde at kunne samle endnu flere penge sammen til den gode sag. Der ligger en 

beskrivelse af Hallington og af Lyserød Tirsdag på hjemmesiden, så mød op og støt Kræftens 

Bekæmpelse. 

Matchen er ikke tællende til den løbende pointmatch, så scorekort lægges i 

Tirsdagsdamernes postkasse og husk at markere på slippen hvor mange putterlængder, du 

køber undervejs. Husk også venligst at angive hvilken række, du spiller i. 

Årets udflugt 

Årets udflugt foregår den 7. juni og går med bus til Sorø Golfklub. Bussen vil hente os ganske 

tidligt ved vores egen klub (ca. kl. 07.00), og vi forventer at være retur mellem 17.00 og 

17.30. Der vil være lidt forplejning undervejs på busturen i begge retninger.  

 

Sorø er en dejlig bane, men den er ganske kuperet, så hvis man har brug for at køre i buggy, er 

det en god idé at tilkendegive dette ved tilmeldingen til udflugten. Se evt. her: - Sorø Golfklub 

(soroegolf.dk) 

Efterlysning 

Klubben efterlyser damer, der har lyst til at være med i Arrangementsudvalget – 

Onsdagsherrerne bliver også kontaktet om dette. Hvis man har lyst til at indgå i dette arbejde, 

så kontakt Kim Hyrzkov. 

Hjemmeside og email adresse 

Sidste år havde Tina Machalet tryllet en ny og meget mere brugervenlig hjemmeside frem til 

Tirsdagsdamerne, og i år planlægger vi at bruge hjemmesiden endnu mere end sidste år, så 

husk tjekke hjemmesiden regelmæssigt, for det er her, der løbende vil blive lagt informationer 

om aktiviteter mm op, ligesom turneringsplanen (der jo som altid kan ændres undervejs) vil 

ligge opdateret her. Hjemmesiden findes her: TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF 

KLUB (hillerodgolf.dk) 

Vi har også en fælles e-mail-adresse, som hele Udvalget har adgang til, og det skulle gerne 

betyde, at man kan få svar på et spørgsmål hurtigere end hvis man skriver til et enkelt medlem 

af Udvalget. Adressen er tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com  

https://soroegolf.dk/
https://soroegolf.dk/
https://hillerodgolf.dk/tirsdagsdameforside/
https://hillerodgolf.dk/tirsdagsdameforside/
mailto:tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com
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Udvalgets medlemmer  

Tirsdagsdameudvalget består i sæsonen 2022 af følgende: 

o Lisbet Pals Svendsen (formand) 

o Lis Brammer (kasserer) 

o Merete Elleboe 

o Tina Machalet 

o Lena Olesen 

Annie Madsen valgte ved slutningen af sæsonen 2021 at træde ud af udvalget efter mange års 

stort arbejde, som vi nu kan trække på, så vi siger en stor tak til Annie for hendes kæmpe 

arbejde.  

Rigtig god fornøjelse på banen! Og husk at 

golf er for sjov …  
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