
Kære Tirsdagsdamer 
Her ved afslutningen på året 2022 vil vi i Udvalget gerne sige tak for en god sæson og ønske 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

Vi håber at se rigtig mange af jer igen i sæsonen 2023, ligesom vi også håber på at få mange 
nye medlemmer hos Tirsdagsdamerne.  

Sæsonafslutning tirsdag den 4. oktober 
Tirsdag den 4. oktober var sidste spilledag i årets turnering, og på denne dag spillede vi Towli’ 
Golf over 10 huller, hvor hvert hul spilles på en særlig måde. Det kom der mange gode 
resultater ud af, og det vindende hold opnåede en fantastisk pointscore på i alt 80 point! 

Om aftenen kl. 18.30 nød vi vores sæsonafslutningsmiddag, hvor Anders bød på en lækker 
tre-retters menu samt kaffe, og hvor vi overrakte præmier for sæsonen.  

20 år med Pink Cup 
Som I måske husker, fejrede Pink Cup 20 års jubilæum i 2022, og efter at Kræftens 
Bekæmpelse havde gjort regnebrættet op, skrev de ud til arrangørerne af Pink Cup i de 
forskellige klubber landet over og oplyste, at man i løbet af de 20 år har indsamlet ikke mindre 
end 48.854.478 kroner. I 2022 deltog 4.575 spillere fra 79 golfklubber som sammen 
indsamlede 2.706.334 kroner, hvoraf vi i Hillerød Golf Klub bidrog med 12.515,45 kroner. 

Hvad viste medlemsundersøgelsen 2022? 
Ved afslutningen af sæsonen 2022 udsendte vi i Udvalget et elektronisk spørgeskema til 
samtlige Tirsdagsdamer, og hele 68 ud af samtlige 103 Tirsdagsdamer besvarede skemaet, 
svarende til en svarprocent på ca. 67. Det må siges at være rigtig flot, og vi er glade for, at 
vores spørgeskema blev taget så godt imod. 

Rent overordnet kan vi se af svarene, at der generelt er tilfredshed med informationsniveauet, 
og det har vi med stor glæde noteret os. Hele 96% svarer, at de er tilfreds med 
informationsniveauet, og 79% bruger regelmæssigt vores hjemmeside til at søge information 
om bl.a. turneringsformer og resultater af de forskellige aktiviteter.  

Vi hører løbende fra forskellige sider, at nogle Tirsdagsdamer mener, at vi spiller for mange 
ikke-tællende runder i løbet af en sæson. Hvis vi ser på den netop afsluttede sæson, spillede vi 
i alt 25 tirsdage, hvoraf de 19 var tællende (dog først til eclectic efter at vi igen havde 18 
huller at spille på), og på spørgsmålet om man ’bare’ ønsker at spille den løbende turnering og 
ikke ikke-tællende runder viser det sig dog også, at 69% af besvarelserne er positive over for 
den aktuelle fordeling, mens 31% ønsker færre ikke-tællende runder.  
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Hvis vi går lidt mere i dybden med dette aspekt, spurgte vi også til, om der i den aktuelle 
sæson var for mange eller for få arrangementer, der ikke talte i den løbende turnering. Og her 
var svarene lidt mere divergerende, idet 22% af respondenterne mente, der var for mange 
ikke-tællende runder, 61% mente at fordelingen var passende, mens 16% mente at der gerne 
måtte være flere ikke-tællende runder i løbet af en sæson. ’ 

Vi må jo erkende, at det ikke kan lade sig gøre at opfylde alles ønsker til fordelingen af 
tællende og ikke-tællende runder hen over sæsonen, men tallene viser, at fordelingen nok ikke 
er helt forkert, når næsten 2/3 af svarene er positive. Det betyder dog ikke, at vi ikke lytter, og 
vi modtager også meget gerne idéer og forslag til mulige aktiviteter, som vi indtil nu ikke har 
haft på programmet. 

Et spørgsmål, som vi havde stillet os selv, drejede sig om den årlige udflugt – i sæsonen 2022 
endte vi med at lave en ’udflugt til egen bane’, da tilmeldingerne til turen til Sorø ikke kom op 
på et fornuftigt antal. Vi kan dog se af undersøgelsen, at der overordnet set er interesse for 
udflugter (71% positive), og at et tilsvarende antal (71%) angiver, at de er interesserede i at 
deltage uanset om vi kører selv eller kører med bus. De positive takter fortsætter også i 
forhold til starttidspunkt, men falder lidt når afstanden til udflugtsmålet bliver længere end 50 
km, og jo højere prisen bliver.  

Udvalgets konklusion her er således, at vi fortsat mener, det kan være relevant at arrangere en 
årlig udflugt, og at den vigende tilmelding i 2022 formentlig skyldtes, at vi endelig langt om 
længe fik 18 egne – og smukke! – huller at spille på. 

Vi tager naturligvis tallene fra undersøgelsen under videre bearbejdning i det fremadrettede 
arbejde, men generelt set er vi glade for at se, at vores mange aktiviteter i stort omfang 
matcher vores medlemmers ønsker. 

Nye golfregler fra 1. januar 2023 
Den 1. januar 2023 træder et sæt nye golfregler i kraft, som justerer nogle af de ændringer, der 
blev indført ved den store omkalfatring af reglerne for et par år siden.  

Hvis I allerede nu gerne vil orientere jer om de nye regler, kan I følge dette link til Golf.dk:  
(evt. kopiere det over i jeres browser) Se vores videoer, der forklarer nye regelændringer 
(golf.dk) 

HGK og Børnehjertefondens event 10. juni 2023 
Tirsdagsdameudvalget er blevet kontaktet for at høre, om vi mon kan hjælpe Juniorudvalget 
med et event, som de afholder den 10. juni 2023 i samarbejde med Børnehjertefonden for at 
samle penge ind til Børnehjertefondens arbejde. Så alle der har mulighed for at give en hånd 
med, må meget gerne allerede nu sætte et stort X i kalenderen.  

Der er planer om en hel dag med masser af aktiviteter for vores unge spillere og inviterede 
hjertebørn, så der skal bruges hjælp til bl.a. salg af mad og drikke fra boder på anlægget og til 
baneservice. Og så er der naturligvis brug for sponsorer til de deltagende børn, men alt det 
vender vi tilbage til i kommende nyhedsbreve. 
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Hjemmeside og e-mail adresse 
Tirsdagsdamernes hjemmeside findes her: TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB 
(hillerodgolf.dk) 

… og Udvalget kan som 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 

Indtil udgangen af 2022 har Lena Olesen været medlem af Tirsdagsdameudvalget, men Lena 
har valgt at trække sig pga. tidnød i forhold til andre aktiviteter. Vi har været glade for at have 
Lena med i udvalget og glæder os over, at hun heldigvis stadig er medlem hos 
Tirsdagsdamerne.  

Rigtig glædelig jul og på gensyn i 2023 

 

 


