
Kære Tirsdagsdamer 
Så fik vi skudt sommersæsonen 2021 i gang! Vi glæder os meget over, at vi er hele 106 
Tirsdagsdamer fordelt på de forskellige rækker – det er dejligt, at der er så mange, der har lyst 
til at være med. 

Ikke mindst er vi glade for, at der er en hel del nye Tirsdagsdamer i år, og dem byder vi særlig 
velkommen. Og samtidig var det en fornøjelse, at årets første tællende spilledag kunne 
afvikles i strålende forårsvejr i modsætning til de to første uger i april, hvor vi spillede i 
haglvejr. Men det viser jo så bare, at Tirsdagsdamerne ikke er til at slå ud! 

Scramble-match/step-aside 
Tirsdag den 27. april spillede vi scramble-match/step-aside. Matchen blev vundet af Birgit 
Platou, Henriette Karbo, Marianne Esbensen og Hanne Bruun Pedersen med en imponerende 
lav score på 46! Stort tillykke til vinderne J 

Det vindende hold kan afhente gavekort på en lækker massage eller ’japansk lifting’ 
ansigtsbehandling sponsoreret af MajCare v/Majbritt Rossau. Gavekortene ligger klar til 
afhentning på sekretariatet 

Irish Rumble 18. maj 
Tirsdag den 18. maj har vi endnu en holdkamp på programmet, nemlig Irish Rumble, og som 
sædvanlig kan I finde beskrivelsen af matchen på hjemmesiden neden under 
matchprogrammet.  

Denne dag skal der udfyldes både individuelle scorekort, som tastes via det udsendte link og 
som tæller i vores løbende turnering, og et holdscorekort, der føres af damen med det laveste 
handicap i bolden og lægges i Tirsdagsdamernes postkasse i omklædningsrummet efter endt 
spil.  

Nye, smarte scorekort til puttekonkurrence og til 
fairway/greenhits 
Nu hvor vi alle selv taster vores scores, har Udvalget tænkt over, hvordan vi så gør, når vi skal 
finde vindere af hhv. puttekonkurrencer og konkurrencen om fairway/greenhits. 

Derfor har Annie tryllet og har fremstillet to nye, smarte scorekort til disse konkurrencer. 

Begge scorekort ligger på hjemmesiden lige til at printe ud og tage med på banen, og når 
spillet så er slut, lægger man sit putte- eller fairway/greenhit scorekort i Tirsdagsdamernes 
postkasse i omklædningsrummet og tager det sædvanlige scorekort med hjem for at taste 
resultatet ind.  
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Så kom vi godt i gang!  
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Scorekortet til puttekonkurrence ligger i oversigten over matchformer neden under 
matchprogrammet under overskriften Puttekonkurrence (tilpassede regler) og Maximumscore. 

Scorekortet til fairway/greenhits ligger i oversigten over matchformer neden under 
matchprogrammet under overskriften Fairwayhits og greenhits.  

Selvindtastning af scores 
Nu har vi haft de første par uger med selvindtastning af scores, og umiddelbart ser det ud som 
om det fungerer. Der var lidt startvanskeligheder – fx havde Lisbet lige overset et flueben, så 
man ikke kunne komme til at taste – men nu ser det ud som om, der er godt styr på det. 

Vi har indtryk af, at de fleste nok bruger deres PC til at registrere deres scores hjemmefra på, 
men der er naturligvis også nogle, som gerne vil bruge deres mobiltelefon til at registrere 
scores på, og for dem kan vi henvise til denne vejledning i hvordan det gøres over 
mobilen:  https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-
scoreindtastning-indtastning-af-scores-	

Buddy-ordning 
Hvis man er ny Tirsdagsdame, kan det det være rart at have en mere erfaren makker at læne 
sig lidt op ad, og derfor har vi allerede nu et antal buddies, som rigtig gerne vil være med til at 
hjælpe nye damer til at finde sig til rette hos os.  

Foreløbig har følgende Tirsdagsdamer meldt sig som buddies: 

o Inge-Lis Kanstrup 
o Hanne Lenskjold Grønbek 
o Leila Ruth 
o Birgit Platou 
o Tina Machalet 
o Annie Madsen 
o Merete Elleboe 
o Lis Brammer 
o Lena Olesen 
o Lisbet Pals Svendsen 

Men der er plads til flere, så hvis du har lyst til at være buddy, så send venligst en e-mail til 
vores mailadresse tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com – så opdaterer vi listen løbende og 
lægger navnene på vores buddies ud på hjemmesiden.  

Regel- og Handicapaften v/Ole Haag 
Tirsdag den 25. maj kl. 18.30 har vi planlagt en regel- og handicapaften med Ole Haag, som 
vil sætte os ind i alle de nye regler og retningslinjer vedr. det nye handicapsystem. Der er 
tilmelding i GolfBox til dette arrangement, så hvis I ikke allerede har været til et af de afholdte 
arrangementer, er chancen der nu. 

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.  
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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  

Udvalgets medlemmer  
Tirsdagsdameudvalget består i sæsonen 2021 af følgende: 

o Lisbet Pals Svendsen (formand) 
o Annie Madsen (næstformand) 
o Lis Brammer (kasserer) 
o Merete Elleboe 
o Tina Machalet 
o Lena Olesen 

 

Og husk, at golf er for sjov … 

 

 
 


