
Kære Tirsdagsdamer 
Hermed nyhedsbrevet for august! Udvalget håber, at de der har holdt ferie har nydt den, 
uanset om den har været holdt i udlandet med de besværligheder, det nu har kunnet medføre, 
eller om den er foregået herhjemme i Danmark.  

Hvad har vi på programmet i august? 
I august har vi et par af de lidt større events på programmet, bl.a.  

o Boobs ’n Balls/Pink Cup, som foregår tirsdag den 3. august som led i HGK-ugen. 
Tilmeldingen til turneringen lukker søndag den 1. august, så det kan nås endnu! Der 
vil være indlagte konkurrencer som længste drive, og tættest på flaget men i ét slag 
samt mulighed for at deltage i puttekonkurrence ved at købe et puttekort for 20 
kroner. Nærmere information følger til de tilmeldte deltagere. 

o Tirsdag den 10. august spiller vi fra Tee 49, så husk at ændre teested fra 44 til 49, 
når I tjekker ind og skriver scorekortene ud! 

o Tirsdag den 17. august dyster vi om tættest på flaget i to slag på hul 17, rækkerne A, 
B og C spiller slagspil.  

o Tirsdag den 24. august har vi en af vores hyggelige traditioner på programmet, 
nemlig spillet med lyserøde bolde – se beskrivelse på hjemmesiden af dette. Om 
aftenen er der grillaften kl. 18.30, og tilmeldingen hertil er åben. 

o Tirsdag den 31. august er der holdkamp ”Norsk stableford”, og også her ligger 
beskrivelsen af spilformatet på hjemmesiden.  

Derudover minder vi om tilmelding til vores udflugt den 14. september til Helsingør Golfklub, 
hvor tilmeldingen også er åben.  

20. juli – puttekonkurrence 
Resultaterne af puttekonkurrencen tirsdag den 20. juli var følgende: 

o A-rækken Sonja Ove 27 putts 
o B-rækken Susse Nielskov 29 putts (Sinja Nyholm brugte også 29 putts, men har et 

lavere hcp, jfr vores turneringsbestemmelser) 
o C-rækken Hanne Oest 25 putts 
o D-rækken Annette Overgaard 27 putts 
o 9-huller Hanne Salling 14 putts. 

Vinderne blev endnu en gang forkælet med gavekort til en lækker behandling hos MajCare 
v/Majbritt Rossau. Og skulle man få lyst til en behandling, selv om man ikke har vundet et 
gavekort, er det bare om at slå på tråden til Majbritt og lave en aftale. Telefonnummeret står 
under sponsorer på hjemmesiden.  
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Så nærmer hverdagen 
sig igen – godt, vi 
stadig har mange, 

gode spilledage igen!  
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… og så er der lige lidt om selvregistrering af scores 
Vi synes generelt det går rigtig fint med selvregistreringen af scores i GolfBox via de links, 
der bliver udsendt om morgenen på spilledagen. MEN vi oplever stadig af og til, at der er 
nogle, der kommer til at registrere deres opnåede point og ikke det antal slag, de har brugt på 
et givent hul.  

For at registreringerne bliver korrekte, er det vigtigt, at man husker at registrere antallet af 
slag – GolfBox regner selv pointene ud.  

Har man opnået en streg på et hul, vælger man i indtastningen ’knappen’ ”Pick up”/”Saml 
op”. 

… og så var der lige den dag hvor det tordnede …  
Efter at have konsulteret Ole Haag om, hvordan vi skulle forholde os i forhold til registrering 
for de damer, der afbrød spillet pga. tordenvejret og den voldsomme regn, udsendte vi en mail 
til alle, hvori vi skitserede følgende to muligheder: 

1. Hvis man udelukkende ønsker at bruge sin runde til handicapregulering, men ikke 
deltage i dagens turnering, skal man taste slagene, for de spillede huller, og ikke 
noget for de ikke spillede huller. Når turneringen efterfølgende lukkes, registreres de 
pågældende som No Return, og man får 1 point for det første ikke-spillede hul og 2 
point for resten. Dette bruges udelukkende til handicapregulering. Der kommer ikke 
noget med i Order of merit.  

2. Ønsker man derinod at deltage i dagens turnering, skal man taste slagene for de 
spillede huller, og streger på de ikke spillede huller. Så tæller man med i dagens 
turnering og handicapreguleres med resultatet. Det betyder også, at resultatet 
overføres til Order of merit. Det kan specielt være interessant i forhold til Eclectic. 

Et eksempel:  
Lisbet spillede til og med hul 15 og havde på det tidspunkt samlet 31 point sammen. Lisbet 
valgte derefter at deltage i dagens turnering hos Tirsdagsdamerne, satte streger for hullerne 16, 
17 og 18, og blev derefter registreret til handicapregulering med de 31 point, men fik scoren 
registreret til både Tirsdagsdamernes pointturnering og eclectic (valgmulighed 2) 

Havde Lisbet derimod valgt at fokusere udelukkende på handicappet (valgmulighed 1), skulle 
hullerne 16, 17 og 18 have været ’blanke’, hvorefter Lis ville have registreret Lisbet som No 
Return (har opgivet med lovlig grund), og Lisbets score ville så være blevet automatisk 
opgraderet af GolfBox. 

Pointen er, at man ikke kan gøre begge dele – man må vælge enten at fokusere på sit handicap 
eller at deltage i ugens turnering. Valget er frit, men har som alle valg konsekvenser.  

Hjemmesiden og Tirsdagsdamernes e-mailadresse 
Tina gør et kæmpe arbejde for at holde vores hjemmeside opdateret, så brug den gerne til at 
finde oplysningerne: TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB (hillerodgolf.dk) 

Adressen til vores fælles e-mail er tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com  

På gensyn til gode golfdage i august! 
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Og husk, at golf er for sjov …  

 


