
Kære Tirsdagsdamer 

Hermed nyhedsbrevet for september! Tænk at sæsonen allerede så småt er ved at synge på 
sidste vers – heldigvis er der stadig lidt morsomt at se frem til, selvom banen ændres.  

Hvad har vi på programmet i september? 

Programmet for september er blevet en smule ændret i og med, at der jo som bekendt laves om 
på banen. Derfor ser programmet for september ud som følger: 

• 7. september – stableford for alle, tættest på hvid streg på hul 2 
• 14. september – udflugt til Helsingør Golfklub; tilmelding via GolfBox 
• 21. september – holdkamp, Norsk Stableford (se hjemmesiden for info om spillet) 
• 28. september – stableford og samtidig sidste tællende runde til point-matchen i årets 

turnering.  

Husk også at tilmelde jer afslutningsmiddagen tirsdag den 5. oktober – tilmelding via 
GolfBox. Samme dag spiller vi Towli’ Golf – mere info følger. 

Boobs ’n Balls 

Tirsdagsdamernes bidrag til HGK-ugen var turneringen Boobs ’n Balls/Pink Cup, som i år 
samlede hele 15.035 kroner ind til den gode sag. Stor tak til alle deltagerne, som dermed har 
bidraget til at der også fremover kan forskes i bekæmpelsen af brystkræft. 

Vinderne i hhv. A-rækken (Grazyna Poulsen) og B-rækken (Lisbet Pals Svendsen) stod på 
listen som potentielle deltagere i finalematchen i september, men desværre er Hillerød 
Golfklub ikke trukket ud som deltager i år.  

Hvis du har lyst til at læse mere om årets resultater på landsplan og om, hvad pengene går til, 
kan du følge dette link: Forside - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk) 

Kræftens Bekæmpelse oplyser derudover, at der på landsplan er spillet Pink Cup i hele 72 
klubber. 4.000 kvinder og mænd har deltaget i turneringen, og totalt er der indsamlet 
imponerende 2,3 millioner kroner til forskning, patientstøtte og forebyggelse på 
brystkræftområdet. 

Spil med lyserøde bolde og grillaften 

Tirsdag den 24. august spillede vi med lyserøde bolde, og 15 hold gik ud med lyserød bold. Af 
de syv hjemvendte bolde, blev bold nr. 8 vinderen med 38 point - super flot ! 

Vinderholdet var Birgit Platou, Henriette Karbo, Hanne Lenskjold Grønbek og Pia Svare. 
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Vindergaverne blev endnu en gang en generøs donation af fire gavekort fra Majbritt Rossau til 
en lækker, valgfri behandling i MajCare. 

Og så havde 27 af os efterfølgende en hyggelig grillaften med super lækker mad fra Anders - i 
dejligt vejr indtil solen gik ned. Men så fik Anders kassen med helt nye varme tæpper frem, så 
terrassen pludselig summede af labre grønne larver/kålorme. 

Farvel til hul 4 – sidste chance 31. august.  

I forbindelse med baneomlægningen springer vi fra 2. september hul 4 over, og da det jo efter 
planen bliver nedlagt i forbindelse med stationsbyggeriet, er tirsdag den 31. august altså sidste 
chance for at spille hul 4 i tirsdagsregi – et hul, som har budt på mange udfordringer for rigtig 
mange af os, men som også har været smukt og morsomt … i hvert fald, når det lykkedes! 

Hvad sker der så nu med banen efter 2. september? 

Som vi alle har fået besked om fra Kim Hyrzkov, lægges banen fra og med 2. september om 
til en 12-hullers bane, hvor der spilles følgende huller: 1-2-3-15-16-17-18 – gennem den nye 
tunnel og så 8-7-11-5-10 og hjem gennem den nye tunnel til klubhuset. 

Hvis man kun vil spille 9 huller, kan man så gå tilbage til klubhuset gennem ny tunnel efter 
hul 7. 

Denne 12 hullers bane vil vi spille resten af sæsonen 2021. Alle starttider fra d. 2. september 
og fremad skal bookes på denne bane. Hvis du allerede har booket en tid på 18 hullers banen 
til d. 2. september eller senere skal du ombooke denne tid til 12 hullers banen. 

Samtidigt med at vi introducerer 12 hullers banen lukkes 9 hullers banen, så vi resten af året 
kun har én bane at booke på. Hvis du allerede har booket en tid til d. 2. september eller senere 
skal du ombooke denne tid til 12 hullers banen. 

Se endvidere Helle Boisens e-mail til samtlige medlemmer udsendt lørdag den 28. 
august, hvor det nye scorekort er indsat og hvor det forklares hvordan scores 
registreres.  

Sker der noget med mit spillehandicap?? 

Det korte svar er NEJ – vi har stadig de korrekte ’pinde’ på de respektive huller, også selv om 
hullet på 12-hullers banen får nyt nummer. Så har man fx to pinde på det nuværende hul 15, 
som bliver ’forvandlet’ til hul 4 på 12-hullers banen, så har man stadig to pinde på hullet.  

Hvordan registrerer jeg så min tirsdagsscore i 

GolfBox? 

Du vil på sædvanlig vis modtage et link til selvregistrering af din score på spilledagen – første 
gang på 12-hullersbanen tirsdag den 7. september.  

Turneringsledelsen – dvs. Tirsdagsdameudvalget – ændrer bane for turneringen i GolfBox. 
Det medfører, at den elektroniske indtastning ajourføres og anfører de 12 huller, der spilles, 
som 1-12 og de huller, der ikke spilles, som 13-18.  

Spilleren udfylder hul 1-12 med faktiske scores og udfylder derefter hul 13-18 med "Netto 
Par", dvs. den score, der svarer til 2 point. Dette gælder både elektroniske og fysiske 
scorekort. 

Et eksempel: 
Lisbet har to ’pinde’ på vores nuværende hul 14, som jo udgår, når vi går over til 12-hullers 
banen. Så når Lisbet registrerer scoren for spillet, skrives der seks slag for at opnå de 2 point, 
som er Lisbets ’netto par’ på det pågældende hul.  
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Vi fortsætter sæsonen ud med at registrere resultater til point-matchen, men eclectic-matchen 
afsluttes som tidligere meddelt efter tirsdag den 31. august.  

Hjemmesiden og Tirsdagsdamernes e-mailadresse 

Husk stadig at bruge vores hjemmeside til at finde oplysninger om spilformer mm: 
TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB (hillerodgolf.dk) 

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

På gensyn til gode golfdage i september! 

Og husk, at golf er for sjov …  

 

 


