
Kære Tirsdagsdamer 
Hermed nyhedsbrevet for oktober!  

Det har på mange måder været en udfordrende sæson, men vi kan heldigvis se, at I har taget 
alle udfordringerne med godt humør J 

Og så er der kun TO spilledage tilbage … 
… og kun den ene af de to er tællende til årets pointmatch, nemlig tirsdag den 28. september, 
hvor vi spiller ’almindelig’ stableford.  

Runden tirsdag den 28. september spilles over 9 huller, og for at den kan tælle til point-
matchen, bedes alle indtaste som følger: 

• De 9 spillede huller (og hvis nogen skulle have lyst til at spille 2 x 9 huller, er det den 
FØRSTE runde á 9 huller, der er tale om) taster man med det opnåede antal slag på 
hullerne;  

• de sidste 9 ikke spillede huller tastes, så antallet af slag giver netto par, dvs. således 
at man opnår 2 point på hver af de ikke spillede huller, så alle stilles ens i den sidste 
tællende match for sæson 2021. 

Når resultatet skal tastes via det udsendte link, bedes I være opmærksomme på, at det er 
antallet af slag, der skal tastes. Så regner GolfBox selv pointene ud.  

Tirsdag den 5. oktober er sidste spilledag i indeværende sæson, og der spiller vi Towli’ Golf, 
som spilles som en holdkamp over 9 huller – denne match tæller ikke i den løbende turnering.  

Towli’ Golf den 5. oktober spilles sådan her:  
OBS - Inden I spiller, skal I have fundet ud af, hvem der er spiller nr. 1, 2, 3 og 4 - laveste 
handicap er nr. 1 og er også den, der fører holdkortet, så det er kun spiller 1’s scorekort der 
afleveres på holdets vegne – brug gerne kolonnen længst til højre på spiller nr. 1’s scorekort til 
at notere holdscoren og skriv HOLD i øverste rubrik.  

Vi tæller point som i stableford. Spillernes point lægges sammen til en samlet holdscore.  

Hul 
nr.: 

Hvordan skal man spille hullet?  
På de huller, hvor der ikke står andre tællemåder, tælles jeres point sammen.  

Hvis I kun er 3 spillere, har I en ”Pedrine” med som spiller nr. 4, som giver 
følgende point på hullerne 1-9 på den midlertidige bane: 1 – 3 – 2 – 3 – 0 – 2 – 0 
– 1 – 2.   

Nyhedsbrev oktober 2021 
    

Oktober 2021 

Så er sommersæsonen 
næsten slut for i år!  
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1 (8) Her spiller I kun med én bold og slår på skift. I bestemmer selv, hvem der slår 
ud fra teestedet - derefter slås i nummerrækkefølge. 
Holdpoint’ene er som følger:  
Bolden i hul på 9 slag giver = 1 point, på 8 slag = 2 point, på 7 slag = 3 point, på 
6 slag =  
4 point, på 5 slag = 5 point, på 4 slag = 6 point, på 3 slag = 7 point.  
Antal point føres under spiller nr. 1 på holdkortet.  

2 (10) Her tæller alle 4 spilleres point dobbelt på holdscorekortet. 

3 (1) Spiller nr. 1’s point på dette hul tæller dobbelt på holdkortet. Her må man tage 
en Mulligan !. 

4 (2) Spiller nr. 2’s point på dette hul tæller dobbelt på holdkortet. 
Her spilles også tættest på den lange - måske hvide - streg " 

5 (3) Her skal hullet spilles med samme kølle/jern fra tee til bolden er i hul - altså 
også på green. 

6 (15) Spiller nr. 4’s point på dette hul tæller dobbelt på holdkortet. 

7 (16) Her spiller alle Texas Scramble med step aside - dvs. at den bedste bold vælges 
efter teeslaget, og de øvrige spillere slår fra den position. Derefter vælges igen 
den bedste bold, og de øvrige spillere slår deres bold fra den position. Der 
fortsættes til bolden er i hul. 
Holdpoint’ene er som følger:  
Bolden i hul på 9 slag giver = 1 point, på 8 slag = 2 point, på 7 slag = 3 point, på 
6 slag = 4 point, på 5 slag = 5 point, på 4 slag = 6 point, på 3 slag = 7 point.  
Antal point føres under spiller nr. 1 på holdkortet. 

8 (17) Spiller nr. 3’s point på dette hul tæller dobbelt på holdkortet.  
Hver spiller skal bruge et kast på dette hul. 

9 (18) Alle skal spille fra teested 49. Hver spiller får derfor et ekstra slag på hullet. 
 

Vejledningen til Towli’ Golf ligger også på hjemmesiden og kan printes ud herfra.  

Husk at tilmelde jer afslutningsmiddagen tirsdag 
den 5. oktober kl. 18.30 
Forsamlingsloftet er nu heldigvis hævet, så alle tidligere begrænsninger på deltagerantallet er 
bortfaldet, og der er derfor plads til alle tirsdagsdamer, som har lyst til at være med, når vi 
slutter årets sæson af med en lækker middag og præmieoverrækkelser for sæsonens point-
turnering og eclectic-turnering. 

Tilmeldingen lukker torsdag den 30. september, og prisen er kun 235 kroner for middag med 
forret, hovedret, kaffe/te og kage. 

Vi håber, vi bliver rigtig mange, nu hvor det endelig langt om længe kan lade sig gøre.  

Udflugt til Helsingør den 14. september 
Den årlige udflugt var af hensyn til Covid-19 og forsamlingsmulighederne flyttet fra foråret til 
efteråret, og den 14. september stillede 34 morgenfriske Tirsdagsdamer fra Hillerød til 
gunstart på Helsingør Golfklubs dejlige bane i smukt sensommervejr. 

Turneringsarrangørerne havde valgt at gøre lidt ekstra ud af præmierne til lejligheden, så ud 
over præmier til vinderne i grupperne A og B, var der også gavekort fra MajCare v/Majbritt 
Rossau til ”Par nr. 7”, altså de to damer, der kom på 7. pladsen i de to rækker. Derudover 
kårede vi ”Dagens Bunkerdronning”, som fik overrakt en sandkage for at være kommet i flest 
bunkere på dagen, og den sidste i hver af de to rækker fik også en lille erkendtlighed i form af 
et stort krus, sponsoreret af Shøle B. Offenbach. Tak til sponsorerne for de fine præmier J.  
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Vinderne i række A var Birgit Platou, Annie Madsen og Birte Ankjær, og i B-rækken var 
vinderne Lisbet Pals Svendsen, Grethe Kruse og Dorte Lægteskov.  

Vinderne af Norsk Stableford 
Tirsdag den 21. september spillede vi Norsk Stableford som holdkamp, og det vindende hold 
bestod af Tina Machalet, Lis Brammer, Laila Wik og Bente Nøhr, som kom i mål efter de 9 
huller med en samlet score på 57 flotte point. 

Præmierne – smukke lagkagefade – er sponsoreret af Shøle B. Offenbach, og Udvalget takker 
Shøle for de flotte præmier! 

Vintergolf 2021/2022 
Udvalget har været i kontakt med Kim Hyrzkov, som fortæller, at der inden for kort tid vil 
blive udsendt information om vinterbane, som man planlægger til at løbe over 9 huller. Alle 
medlemmer af klubben vil modtage mail herom, når planerne er klar. 

Derefter vil vi i Tirsdagsudvalget tage initiativ til at sætte en 9-hullers vinterturnering op for 
de damer, der har lyst til at spille vintergolf. I vil høre nærmere om dette.  

Hjemmesiden og Tirsdagsdamernes e-mailadresse 
Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med fx fotos, navne på vindere af de forskellige 
aktiviteter og oplysninger om spilformer mm, så husk at bruge den: TirsdagsdameForside - 
HILLERØD GOLF KLUB (hillerodgolf.dk) 

Vi har i løbet af sæsonen med glæde konstateret, at vores fælles e-mailadresse bliver brugt, 
når der er spørgsmål eller kommentarer fra jer, og det er vi glade for, så bliv endelig ved med 
at skrive til os på adressen tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com.  

På gensyn til de sidste to golfdage i sommersæsonen 
2021! 

Og husk, at golf er for sjov …  

 

 


