
Kære Tirsdagsdamer 
Nu er vi så småt ved at få styr på formatet på nyhedsbrevene, og vi er glade for de positive 
tilbagemeldinger, vi har fået – nu hvor Covid-19 har lagt en dæmper på vores muligheder for 
at kunne mødes fysisk, er det godt at vores nyhedsbreve bliver taget godt imod.  

Derudover er vi også ved at være rigtigt dus med GolfBox og alle dens muligheder, så vores 
opfattelse er, at selvindtastningen faktisk fungerer rigtig udmærket, og det er jo dejligt. 
Udvalget har stadig en del arbejde i forbindelse med åbning og lukning af de enkelte 
turneringsdage, men det kan heldigvis klares fra den hjemlige computer, så alene det gør jo 
arbejdet nemmere.  

Hvad sker der i den kommende tid? 
Juli er jo feriemåned for rigtig mange, så derfor ligger der ikke de store aktiviteter lige dér. 
Dog har vi følgende på programmet, som vi gerne vil gøre opmærksom på inden for den 
nærmeste måneds tid: 

o Den 20. juli spiller rækkerne A, B og C igen slagspil, mens D-rækken spiller 
stableford. Samme dag er der igen puttekonkurrence, og vi minder om, at 
puttekortene ligger på hjemmesiden, både på selve forsiden og under punktet om 
tilpassede putteregler neden under matchprogrammet på hjemmesiden. Og skulle det 
mod forventning glippe med at få det printet ud, kan man bruge slippen på 
scorekortet til at notere sine putts. Husk dog venligst at skrive navn, 
medlemsnummer og række tydeligt på puttekortet, før du afleverer det.  

HGK-ugen og Pink Cup/Boobs ’n Balls 
HGK-ugen ligger i år i uge 31, som er den sidste uge i skolernes sommerferie. Ugen bliver tæt 
pakket med aktiviteter, som man formentlig snart kan melde sig til. Tirsdagsdamernes bidrag 
til ugen bliver igen i år Pink Cup/Boobs ’n Balls, som vi arrangerer i samarbejde med 
Onsdagsherreudvalget.  

Pink Cup/Boobs ’n Balls spilles tirsdag den 3. august, så sæt et stort X i kalenderen.  

Vi håber på, at rigtig mange tirsdagsdamer og onsdagsherrer har lyst til at deltage og støtte op 
om den gode sag, nemlig kampen mod brystkræft. 

Ud over selve deltagergebyret planlægger vi lidt spas undervejs, hvor man kan støtte 
yderligere op om det gode formål.  
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Janes Match 25. maj 
Tirsdag den 25. maj spillede vi som annonceret i matchprogrammet Janes Match, hvor 
vandrepræmien er en smuk lysestage, som gives ved afslutningen til vinderen i hver af 
rækkerne A, B, C og D. 

Til nye tirsdagsdamer kan vi fortælle, at lysestagerne er sponsoreret af et tidligere, nu afdød, 
medlem af tirsdagsdamerne, Jane Schaldemose, som bestemte, at de skulle gives som 
vandrepræmier efter en turnering, og den tradition er vi glade for at kunne holde i live. 

Tirsdag den 25. maj var det et gedigent regnvejr over Hillerød, og Udvalget var derfor lidt i 
tvivl om, hvorvidt vi skulle forlægge matchen til en anden dag, men vi enedes om at lade den 
ligge som programsat og besluttede samtidig, at præmierne skulle gives til de vindere i de 
enkelte rækker, der havde spillet samtlige 18 huller. 

Efter den beslutning kan vi afsløre, at vinderene er følgende tirsdagsdamer: 

• A-rækken Birgit Platou 
• B-rækken Hanne Lenskjold Grønbek 
• C-rækken Bente Mørch 
• D-rækken Mette Svendsen 

Præmierne vil traditionen tro blive overrakt ved sæsonafslutningen.  

1. juni - fairway- og greenhits 
Vinderen her blev Ellen Lidegaard med 15 hits, skarpt forfulgt af Sonja Ove, som også havde 
15 hits, men færre på bag-9 end Ellen.  

Nærmest flaget i 2 slag på hul 6 1. juni 
Vinderen her blev Grethe Kruse med 1,13 meter fra flaget.  

15. juni – puttekonkurrence 
Resultaterne af puttekonkurrencen lod vente på sig et par dage efter at der var opstået en fejl i 
læsningen af scorekortene. Men endelig langt om længe kom der styr på det, og derefter blev 
følgende vindere fundet: 

o A-rækken Annie Madsen med 25 putts 
o B-rækken Dorte Lægteskov med 31 putts  
o C-rækken Lisbet Pals Svendsen med 32 putts 
o D-rækken Mette Svendsen med 29 putts og 
o HGK-9 rækken Margit Jensen med 17 putts. 

Vinderne blev 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.  

29. juni – invitationsturnering 
Hele 52 damer – både HGK Tirsdagsdamer og gæster – deltog i dagens match, som blev 
afviklet som en four-ball/best-ball turnering med gunstart og efterfølgende frokost.Vejret var i 
den grad med os, og det var lige før det næsten var for varmt at spille i, men takket være Kims 
baneservicekørsel kom alle godt igennem med højt humør og væskebalancen på plads. 

At vejret var med os kunne ses på de meget flotte scores, der blev indleveret for selve runden, 
og derudover var der præmier for længste drive på hul 18 og tættest på flaget på hul 9. 
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Præmierne fordelte sig således: 

o Længste drive Lisbeth Køster 
o Tættest på flaget Hanne Gylvin med 7,70 meter 
o 1. plads med 54 point Lis Brammer og Lisbet Pals Svendsen 
o 2. plads med 49 point Jane Jellingsø og Bente Nøhr og 
o 3. plads med 48 point Marianne Esbensen og Henriette Karbo. 

Stemningsbilleder fra Invitationsturneringen J 

 

 

Fotos: Lena Olesen © 

Hjemmesiden og Tirsdagsdamernes e-mailadresse 
For god ordens skyld minder vi lige om, at alle relevante informationer kan findes her: 
TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB (hillerodgolf.dk) 

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

 
 


