
Kære Tirsdagsdamer 
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig sommerferie – lige nu taler meteorologerne om 
varmebølge, så der er al mulig god grund til at komme ud og nyde vores dejlige, nye golfbane.  

Pink Cup/Boobs ’n Balls 2022 
I den sidste sommerferieuge af skoleferien spillede vi som i tidligere år Pink Cup/Boobs ’n 
Balls, og selv om der ikke var helt så mange deltagere med i år, som vi har haft i tidligere år, 
lykkedes det os ikke desto mindre at indsamle hele 

12.515,45 kroner 
Beløbet indbefatter den efterbetaling, vi modtog fra klubben efter sidste års arrangement, 
indtægten fra Lyserød Tirsdag, som vi spillede i maj, salg af bluser og veste (desværre modtog 
vi aldrig de varer, der var i restordre ved bestillingen), samt turneringsgebyret og pengene fra 
salg af putte-kort på selve dagen.  

Tak for jeres deltagelse – alle bidrag tæller i det store regnskab.  

Udflugt til Sorø Golfklub 
Vi minder om udflugten til Sorø Golfklub tirsdag den 30. august – tilmeldingen til udflugten 
slutter fredag den 19. august.  

Kønnenes Kamp 
Søndag den 4. september kl. 09.00 går startskuddet til årets udgave af Kønnenes Kamp, hvor 
damerne spiller mod herrerne – der spilles stableford/greensome, og hver bold består af et 
dame-par og et herre-par.  

Prisen for deltagelse er 250 kroner pr. par. Tilmelding foregår parvis men kan også foregå 
enkeltvis, hvor turneringsledelsen så sammensætter parrene. Prisen for en enkelt spiller er 125 
kroner. Turneringsgebyret dækker start samt 2 stk. håndmadder og en lille øl/vand. 

Tilmeldingen slutter mandag den 29. august kl. 12.00. Der er plads til i alt 52 spillere, så det er 
om at tilmelde sig hurtigt, hvis man gerne vil spille med.  
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Lidt af hvert …  
Det er dejligt at konstatere, at I har vænnet jer til at bruge vores fælles e-mail, så I hurtigt kan 
få svar på jeres henvendelser.  

Vores primære informationskilde til jer som Tirsdagsdamer er vores hjemmeside, og vi (især 
Tina) bruger meget tid på at holde den opdateret i forhold til matchprogram, spilleformer mm.  

Vi har dog et lille hjertesuk i forhold til hjemmesiden – vi opfordrer stærkt alle til at holde sig 
orienteret om diverse aktiviteter, spilformer, registrering af scores og alt, hvad der ellers kan 
være relevant at vide noget om via hjemmesiden, for det kan jo ske, at vi ikke når at få sendt 
informationsmail ud.  

Hjemmeside og e-mail adresse 
Tirsdagsdamernes hjemmeside findes her: TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB 
(hillerodgolf.dk) 

… og Udvalget kan altid kontaktes på vores fælles e-mail adresse 
tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com.  

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 

Og husk at golf er for sjov …  

 

 

 


