
Kære Tirsdagsdamer 
Nu hvor sæsonen er godt i gang og vi (endelig langt om længe) har fået luget ud i de værste 
børnesygdomme i vores selvindtastning af scores i GolfBox, håber vi at alle synes, det er rart 
at være med hos Tirsdagsdamerne og hygger sig med de forskellige spilleformer.  

Irish Rumble 18. maj 
Tirsdag den 18. maj spillede vi Irish Rumble med hele 70 deltagere – det var rigtig flot!  

Det vindende hold bestod af Leila Ruth, Dorte Lægteskov, Hanne Oest og Sinja Nyholm, som 
vandt med flotte 86 point. Stort tillykke til vinderne.  

Og endnu en gang var der flotte præmier til vinderne: gavekort på fx en lækker massage 
eller ’japansk lifting’ ansigtsbehandling, rundhåndet sponsoreret af MajCare v/Majbritt 
Rossau.  

1. juni tæller vi fairway- og greenhits 
På spilledagen registrerer vi selv vores scores som vi plejer, men derudover registrerer vi også 
fairway- og greenhits, og til den ende skal vi bede jer printe scorekortet til dette ud og tage 
med, udfylde det undervejs og lægge det i Tirsdagsdamernes postkasse i omklædningsrummet.  

Og husk at skrive navn, medlemsnummer og række på det ekstra scorekort.  

Både scorekort til denne konkurrence og til puttekonkurrencerne ligger på forsiden af 
tirsdagsdamernes del af hjemmesiden. Og et lille tip: Hvis det forekommer vanskeligt at skrive 
scorekortet til hhv. fairway/greenhits konkurrencen og puttekonkurrencen ud direkte fra 
hjemmesiden, så gem en kopi af scorekortet på computerens skrivebord og skriv ud herfra. 
Det plejer at virke.  

Samme dag spiller vi derudover nærmest flaget i 2 slag på hul 6. 

15. juni er der puttekonkurrence 
Scorekortet til puttekonkurrencen ligger på hjemmesiden, se ovenfor. 

Som der står i matchprogrammet, benytter vi os af et sæt ”tilpassede putteregler”, og disse kan 
også findes på hjemmesiden neden undermatchprogrammet under menupunktet 
Puttekonkurrence (tilpassede regler) og Maximumscore. 	

Regel- og Handicapaften v/Ole Haag 
Tirsdag den 25. maj kl. 18.30 holdt vi en regel- og handicapaften med Ole Haag. Vi var 
heldige at Covid-19 restriktionerne blev ændret kort før arrangementet, så vi havde mulighed 
for at være 50 personer og ikke kun 25. Ole Haag fokuserede især på følgende emner: 
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Hu-hej hvor det går! 

Og GolfBox byder på 
mange udfordringer!  
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Det nye handicapsystem. 
Vi fik en grundig gennemgang af principperne bag de udregninger, GolfBox foretager, når vi 
indberetter vores scores. Det blev pointeret, at alle runder er noget værd, hvis man skal have et 
retvisende handicap, og som udgangspunkt er alle runder tællende.  

Det at man har et retvisende handicap sikrer, at vi alle kan spille på fair og lige vilkår 
med/mod andre og mod banen, så derfor bør vi også altid indberette de ikke helt vellykkede 
runder.  

Vores handicap beregnes efter det nye system som et gennemsnit af de otte bedste scores fra 
de seneste 20 spillede runder. Derfor kan vi opleve, at vores handicap kan flytte sig lidt op 
eller ned på en måde, der ikke er helt så nem at gennemskue som det gamle system.  

Den gamle handicapgrænse på 36 er nu hævet til 54, som er det højeste handicap, man kan 
komme op på, når man først er kommet ned under 54.  

Når vi spiller i Tirsdagsdamernes turnering, skal vi fremadrettet bede jer om at sørge for at 
indtaste jeres scores via det udsendte link senest kl. 21.30 på spilledagen. Årsagen til dette er, 
at vi manuelt skal lukke turneringen og overføre resultaterne til hhv. pointmatchen og eclectic 
før midnat, hvor GolfBox opdaterer handicaps under hensyntagen til PCC (Playing Conditions 
Calculation), altså om fx vejret har gjort banen sværere at spille end den i virkeligheden burde 
være. Så for at sikre, at vores handicaps er korrekte, SKAL turneringen være lukket for 
spilledagen før midnat. Og da dette tager noget tid, må vi desværre bede jer om at indtaste 
senest kl. 21.30 om tirsdagen – og så kan vi også nå i seng inden midnat … 

I har naturligvis også mulighed for at taste jeres scores via det udsendte link på telefonen, 
mens I sidder sammen med jeres markør ved hul 19 efter spillet – måske vil nogle af jer finde 
det nemmere end at gå hjem og taste ved computeren.  

Hvis man derimod spiller en privat runde og selv taster sin score ind i GolfBox med besked til 
markøren om at godkende runden, og man ikke når enten at taste eller godkende på 
spilledagen (hvis man fx er på ferie), er tommelfingerreglen, at man altid spiller med det 
handicap, der står i GolfBox. På den måde gør man ikke noget forkert.  

Der kan læses meget mere om det nye handicapsystem på www.golf.dk/handicap.  

Hvad sker der, hvis man ikke spiller en komplet runde? 
Efter indførelsen af det nye handicapsystem, har man mulighed for at registrere en score, der 
ikke er komplet – hvis det nu fx som tirsdag den 25. maj vælter ned med vand, er der mange, 
der ikke har overskud til at spille runden færdig, så hvad sker der så med ens score? 

Ifølge Ole Haag kan man registrere sin score, hvis man på en 18-hullers runde har påbegyndt 
hul 10; mindre end 10 huller kan ikke registreres for en 18-hullers runde. Man gør så det, at 
man taster de huller, man har spillet, og stopper når man er færdig med dette. Når Udvalget 
efterfølgende lukker turneringen, markerer vi eventuelle ’ufuldstændige’ runder med NR (No 
Return), og scorekortet indgår herefter i handicaparkivet og er handicapregulerende, men 
tæller ikke til hhv. pointmatch og eclectic. Det er kun komplette runder, der tæller til hhv. 
pointmatch og eclectic.  

Når man har spillet en ufuldstændig runde og får markeringen NR, udfylder GolfBox 
automatisk de ikke-spillede huller med et nærmere fastsat antal point afhængig af hvor mange 
huller der rent faktisk er spillet, så den samlede score i ens handicaparkiv ikke afviger alt for 
meget fra de komplet spillede runder. 

Alt dette kan I læse meget mere om på www.golf.dk/handicap.  

Hvilke muligheder har man for at komme ud af en bunker? 
Man kan naturligvis altid slå et bunkerslag, hvis man er tryg ved dét. Men man kan jo ligge så 
akavet i bunkeren, at man ikke er sikker på, at man kan komme op i ét slag. Så hvad har man 
så af muligheder? Jo, der er faktisk fire forskellige muligheder, hvis vi ’leger’ at vi dømmer 
bolden i bunkeren uspillelig: 
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1. Man kan spille en ny bold fra samme sted som forrige slag med ét strafslag. 
2. Man kan droppe på flaglinjen i bunkeren med ét strafslag. 
3. Man kan droppe sidelæns i bunkeren inden for 2 køllelænger med ét strafslag. 
4. Man kan tage bolden ud af bunkeren bagud ad flaglinjen så langt man vil med to 

strafslag.  

På klubbens hjemmeside under menupunktet Bane/Regelhjørnet, ligger der en gennemgang af 
diverse regelsituationer på de enkelte huller banen igennem, der bl.a. også viser, hvor man fx 
kan droppe sin bold efter lokalregel E 5 (den med drop to køllelænger ind på fairway).  

Støt vores sponsorer J 
Tirsdagsdamerne har nogle sponsorer, som udlover præmier til vores forskellige aktiviteter og 
konkurrencer. På hjemmesiden kan I se, hvilke sponsorer, Tirsdagsdamerne kan takke for 
disse præmier, og vi håber, at I vil støtte dem også, så de fortsat har lyst til og mulighed for at 
hjælpe os. Pga. corona-situationen har de haft et stramt år, så enhver støtte fra vores og jeres 
side er velkommen.  

Hjemmesiden og Tirsdagsdamernes e-mailadresse 
I har forhåbentlig vænnet jer til at bruge vores nye, flotte hjemmeside – den bliver løbende 
opdateret og findes her: TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB (hillerodgolf.dk) 

Vi har også fået en fælles e-mailadresse, 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  

Og husk, at golf er for sjov … 

 

 
 


