
Kære Tirsdagsdamer 
Hermed får I det sidste nyhedsbrev i 2021.   

Det har på mange måder været en udfordrende sæson, og der har været mange bump på vejen, 
men heldigvis har I taget alle udfordringerne med godt humør og har bakket op om de ’hovsa-
løsninger’ vi har været nødt til at gribe til undervejs, så mange tak for det.  

Sæsonafslutningsmiddagen … 
… blev holdt tirsdag den 5. oktober, og for allerførste gang i år føltes det næsten som i ’gamle 
dage’ før coronaen holdt sit indtog, for vi havde en restaurant fyldt med glade Tirsdagsdamer, 
og i lighed med tidligere år fik vi rent faktisk også sunget to sange undervejs. Så selv om 
håndspritten stadig står på bordene, mindede aftenen heldigvis om en tid uden restriktioner.  

Anders havde igen tryllet i køkkenet, så vi fik en lækker middag, og undervejs var der 
mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag, som vi altid gerne tager imod.  

Vi tog også afsked med Annie Madsen, som efter adskillige år i Tirsdagsdameudvalget har 
valgt at træde ud og blive menigt medlem, da Annie har mange andre jern i ilden også, som 
hun også gerne vil bruge tid på. Vi kommer til at savne Annie i Udvalget og siger 1000 tak for 
det gode samarbejde og de mange gode idéer, der er kommet fra Annies side. Vi er dog stadig 
fem medlemmer i Udvalget, så vi mener godt, at vi kan håndtere de opgaver, der følger med.  

Under middagen blev præmierne for årets turneringer uddelt, og præmierne bestod primært af 
gavekort til hhv. Hillerød Vinkompagni, som også i år har sponsoreret Tirsdagsdamernes 
aktiviteter, samt af gavekort til vores egen golfshop og vores restaurant, så vi støtter op om 
vores ’egne’. 

Ud over Hillerød Vinkompagni har Tirsdagsdamerne også være så heldige at have to lokale 
sponsorer, som vi gerne vil rette en stor og varm tak til, nemlig 

• MajCare v/Majbritt Rossau og 
• Caleo Agency v/Shøle B. Offenbach. 

På dagen blev der spillet Towli’ Golf over 9 huller, og vinderholdet her bestod af Tina 
Machalet, Hanne Lenskjold Grønbek, Merete Elleboe og Gertrud Gundtofte-Brun. 

Præmien for tættest på den hvide streg på dagen gik til Bente Kotzebue.  

På aftenen blev der også delt præmier ud til Jane Jellingsø, som vandt vinterturneringen 
2020/2021. 

Vandrepræmierne – smukke sølvstager sponsoreret Jane Schaldemose – for Janes Match blev 
vundet af: 

• A-rækken Birgit Platou 
• B-rækken Hanne Lenskjold Grønbek 
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• C-rækken Bente Mørch 
• D-rækken Mette Svendsen 

Vinderen vandrepræmien for Tirsdagscup 2021 var Pia Svare. 

En samlet oversigt over vinderne for sæson 2021 ligger på vores hjemmeside til orientering.  

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.  

Hvad kan vi se frem til i 2022? 
I skrivende stund (november 2021) er det et rigtig godt spørgsmål! Dels er der hele 
spørgsmålet om, hvor mange huller vi mon har at starte sæsonen 2022 med – ifølge Kim 
Hyrzkovs udmeldinger kan vi risikere, at vi igen må nøjes med 9 huller ved sæsonstart, som så 
i løbet af foråret vil blive til 12 og så endelig langt om længe til 18 huller, når vi når sådan 
cirka midt på sæsonen 2022. Så det bliver spændende at følge med i. Vi planlægger naturligvis 
at sætte turneringen op, så den løber hele sæsonen, sådan som vi plejer, men i lighed med 
efteråret 2021 kan det tænkes, at vi lægger ud med ’kun’ at have point-turneringen kørende, 
indtil vi kan spille på fuld bane, hvorefter vi også kan starte eclectic-turneringen op.  

Det giver simpelthen ikke mening at beregne eclectic over et varierende antal huller hen over 
sæsonen. Derimod kan point-turneringen godt køre over et varierende antal huller, sådan som 
vi gjorde det i efteråret 2021.  

Vi holder os naturligvis orienteret og melder løbende ud til jer, når vi får noget at vide, der kan 
gøre situationen klarere.  

Vi Elsker Golf 
Vi har fornøjelsen at kunne fortælle, at Vi Elsker Golf også i 2022 har et antal arrangementer 
på Rømø, som flere af Tirsdagsdamerne tidligere har deltaget i, og som de var vældig 
begejstrede for. 

Derudover kan vi fortælle, at Vi Elsker Golf har et helt særligt tilbud til Hillerød Golfklubs 
Tirsdagsdamer, fordi de er klar over, at mange synes, der er langt til Rømø, når man kommer 
herfra. 

Derfor har de i år planlagt et arrangement i perioden 21.-24. august 2022 på Fyn, nærmere 
betegnet med ophold i dobbeltværelser på Vissenbjerg Storkro og med spil på Langesø 
Golfklubs bane. Prisen for dette arrangement er lidt højere end prisen for turene til Rømø, 
nemlig 3.275,00 pr. person eller 6.550,00 pr. 2-personers hold, men konceptet er det samme 
som turene til Rømø, nemlig tre dages holdspil (fourball/bestball – scramble – greensome), 
halvpension og underholdning om aftenen.  

Tilmelding foregår via dette link: 21. - 24. august - Vi Elsker Golf på Langesø for 2-personers 
hold – og jo før man tilmelder sig, jo sikrere er man jo på at komme med. Og samtidig har 
man så noget morsomt at se frem til hen over den mørke vinter. 

Medlemsmagasinet GOLF 
I oktober blev Lisbet kontaktet af Kim Hyrzkov med en forespørgsel om jeg ville overtage 
redaktørposten efter Bjarke Schmidt, som med stor dygtighed har bestridt posten i otte år, men 
nu syntes han gerne ville fokusere på noget andet. Med bævende hjerte svarede jeg ja, da der 
ellers var risiko for, at bladet ville stoppe, og dét ville nu alligevel være synd, synes jeg. 
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Så fra næste år er det altså en Tirsdagsdame, der står for det redaktionelle arbejde med 
Medlemsmagasinet, og i den forbindelse vil jeg gerne opfordre alle Tirsdagsdamer, der har 
gode historier, gode golfoplevelser at berette om, spørgsmål om regler og handicap, ønsker til 
træningstips og hvad der ellers kunne være tale om til at kontakte mig – meget gerne via 
Tirsdagsdamernes e-mailadresse – så vi kan tale om, hvordan vi får en artikel ud af det. Og 
skulle der være nogen, der sidder og har lyst til en gang imellem måske at skrive lidt til 
magasinet, hører jeg også rigtig gerne om det, tak! Man behøver ikke forpligte sig til at skrive 
til hvert enkelt nummer (der kommer to om året), men hvis man har lyst til at skrive lidt en 
gang imellem, vil det være rigtig dejligt. 

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.  

Tirsdagsdameudvalget ønsker alle en glædelig jul 
og et godt nytår – vi glæder os til vi ses i 2022 

  
 

 


