
Kære Tirsdagsdamer 
Så blev det maj! Anemonerne i skovbunden er så småt ved at takke af for i år, og bøgen er 
sprunget ud, så omgivelserne på vores bane står fantastisk smukt i øjeblikket. Det er lige før 
det er den skønneste tid på året.  

Hvor mange Tirsdagsdamer er vi så i år? 
Selv om vi er udfordret på antallet af huller, vi har til rådighed, har vi den store fornøjelse at 
konstatere, at vi faktisk er hele 103 Tirsdagsdamer i år, og samtidig har vi kunnet byde 
velkommen til et antal nye damer, som fik lyst til at ’lege med’ hos os, så det er jo bare rigtig 
dejligt. Vi håber, at alle finder sig godt tilpas med de forskellige programpunkter vi har på 
vores matchprogram i år, og at alle har nogle gode og hyggelige runder.  

Holdkamp ”Irish Rumble” tirsdag den 24. maj 
Tilmeldingen til Irish Rumble tirsdag den 24. maj er åben i GolfBox under menupunktet 
Klubturnering – tilmeldingen slutter 20. maj kl. 12.00, så der er stadig tid til at melde sig. 

På hjemmesiden – neden under selve matchprogrammet – kan man læse, hvordan Irish 
Rumble spilles.  

Vær opmærksom på, at matchen spilles over 14 huller, så hullerne 8, 9, 17 og 18 streges 
på holdets scorekort. 

Så husk at melde jer til denne hyggelige holdkamp, hvor alle uanset handicap har mulighed for 
at bidrage positivt til holdets samlede score! 

Udflugt til Sorø Golfklub tirsdag den 7. juni 
I år har vi valgt at genoptage traditionen med at leje en bus, så vi kan besøge en klub lidt 
længere væk fra HGK end de fleste har lyst til at køre i privat bil.  
 
Valget er faldet på Sorø Golfklub, som er en dejlig og meget varieret bane at spille.  
 
Bussen kører fra HGK kl. 06.15 (!), så det er en dag, hvor man er nødt til at komme tidligt op. 
Til gengæld kan vi garantere en dejlig dag på en smuk bane og en lækker frokost samt kaffe 
og kage og ikke mindst præmier efter spillet.  
 
Traditionen tro vil der i bussen være en croissant og kaffe/te undervejs mod Sorø, og her 
kommer vi til at bede om jeres hjælp, da Udvalget i år er noget decimeret i forhold til tidligere 
år, idet Tina er bortrejst, Lena har familiemæssige udfordringer, og Lisbet sidder med et 
nyopereret knæ, så før dagen vil I blive bedt om at tilkendegive om I har mulighed for at 
hjælpe med at medbringe en kande kaffe eller te.  
 
På hjemturen vil der være forfriskninger og snacks.  
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Prisen for arrangementet er 419 kroner pr. næse, som dækker hele arrangementet inklusive 
forplejning (dog uden drikkevarer til frokosten) og transport. Til sammenligning kan nævnes, 
at alene greenfee på Sorø koster 400 kroner, så det er et godt tilbud.  
 
Tilmelding senest 27. maj i GolfBox ® Klubturnering ® Juni 2022.  
 
Det er muligt at leje en buggy for 250,- kr. Den bookes direkte hos Sorø Golfklub på telefon  
57 84 93 95. Banen er temmelig kuperet, så det kan være en god idé.  
 

Hvornår får vi flere huller at spille på? 
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og heldigvis fik vi en del af svaret i den e-mail, som Kim 
Hyrzkov sendte ud til os her den 9. maj, hvor han dels beskriver hele den arbejdsproces, der 
nu så småt er ved at være afsluttet og de udfordringer, den har budt på, og dels antyder, at 
klubben stadig håber på at kunne åbne alle 18 huller senest 1. juli.  

Så vi krydser fingre og håber på, at den regn der endelig kom i uge 19 vil hjælpe projektet 
godt på vej. 

Buddy-ordning 
Som I har kunnet læse i vores velkomstbrev, har vi et antal damer, som har ytret ønske om at 
være med til at byde nye tirsdagsdamer velkommen hos os, og som opfordrer nye damer til at 
melde sig på deres tid.  

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.   

Pink Cup og Lyserød Tirsdag 
Tirsdag den 3. maj spillede vi Lyserød Tirsdag for at samle lidt ekstra ind til Kræftens 
Bekæmpelse, som i år fejrer 20-års jubilæum for Pink Cup.  

Vi samlede i alt 3.640 kroner ind, og mange tak for det! Beløbet vil blive overført til Kræftens 
Bekæmpelse til august sammen med det indsamlede beløb fra vores Pink Cup/Boobs ’n Balls 
arrangement tirsdag den 2. august.  

Efterlysning 
Klubben efterlyser damer, der har lyst til at være med i Arrangementsudvalget – 
Onsdagsherrerne bliver også kontaktet om dette. Hvis man har lyst til at indgå i dette arbejde, 
så kontakt Kim Hyrzkov. 

Hjemmeside og email adresse 
Tina gør et stort arbejde for løbende at holde vores hjemmeside opdateret med nyheder og 
informationer. Hjemmesiden findes her: TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB 
(hillerodgolf.dk) 

Vi er også glade for at se, at der er rigtig mange, der har taget vores fælles e-mail adresse 
tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com til sig og kontakter os ad den vej.  
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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 

Fortsat god fornøjelse på banen! Og husk at 
golf er for sjov …  

 

 

 

 
 


