
Kære Tirsdagsdamer 

Vi har glædet os meget til at kunne starte sæsonen 2021, ikke mindst fordi vinteren har været 

præget af restriktioner og corona med alt hvad det har medført af håndsprit, tests og 

mundbind. 

Men NU starter sommersæsonen 2021, og nu kan vi igen mødes næsten som vi plejer, selvom 

vi naturligvis stadig skal følge de retningslinjer, der gælder for god håndhygiejne, 

gruppestørrelser og afstand. Vi håber, at restriktionerne stille og roligt bliver lempet i løbet af 

sæsonen, så vi igen kan samles til fx middage og andre hyggelige arrangementer. 

Vi opfordrer naturligvis alle vores medlemmer til at holde sig opdateret på gældende 

retningslinjer og ikke mindst til at overholde dem, så vi kan få så god en sæson som 

overhovedet muligt. 

Vi opfordrer også alle vores medlemmer til at holde sig orienteret via hjemmesiden, som 

løbende opdateres med seneste informationer om begivenheder, spilformer mm.  

Sæsonen 2021 

Vi har prøvet at inkorporere nogle af de forslag fra vores medlemmer, vi fik ved afslutningen 

af sæsonen 2020, så måske ser programmet for 2021 lidt anderledes ud end det plejer. 

Vi har også – af forsigtighedshensyn – valgt at flytte den årlige udflugt til efter sommerferien, 

ligesom vi valgte fælles kørsel med bus fra. På den måde håber vi at skabe en god begivenhed, 

som rigtig mange vil føle sig trygge ved at deltage i. 

Selvindtastning af scores 

I år går vi så i Onsdagsherrernes fodspor og introducerer selvindtastning af scores, og alle 

skulle have modtaget en vejledning om, hvordan det foregår, med invitationsbrevet. 

Vejledningen kan også ses på vores nye hjemmeside, og den vil hænge på opslagstavlen i 

omklædningsrummet.  

Buddy-ordning 

Vi vil gerne tilbyde nye Tirsdagsdamer buddy-ordning for at sikre, at de kommer godt i gang. 

Derfor håber vi på, at et antal erfarne Tirsdagsdamer har lyst til at melde sig som buddy for 

nye Tirsdagsdamer, så vi kan have en liste med damer, der har lyst til at være med til at sørge 

for, at nye Tirsdagsdamer føler sig godt tilpas hos os. 

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.  

Sæsonstart info 
    

April 2021 

Lidt info ved 

sæsonstart 2021  
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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. 

Afvikling af holdkampe april/maj 

Som I måske har set på spilleplanen, har vi et par holdkampe på programmet, og vi starter den 

27.04. med en scramble-match, hvor alle kan være med. Denne match er ikke tællende i den 

løbende turnering. Det er derimod vores Irish Rumble den 16.05.  

Vi har modtaget ønsker om at forsøge med at blokere starttiderne mellem kl. 10 og 12 disse 

dage, så det kun er tirsdagsdamer, der kan booke i dette tidsrum, for at sikre at holdene 

kommer til at fungere. Det betyder naturligvis ikke, at tirsdagsdamer ikke kan booke andre 

starttider disse dage – det betyder kun, at ikke-tirsdagsdamer ikke kan booke sig ind mellem 

10 og 12. Det skal understreges, at vi gør dette som et forsøg, som vi vil evaluere på, når vi 

har prøvet det af.  

Så altså: Hvis du vil spille i tidsrummet 10-12 og være 100% sikker på, at alle i bolden er 

Tirsdagsdamer, skal du tilmelde dig i den separate turnering der oprettes for den pågældende 

holdkamp og ikke tegne spilletid i det sædvanlige tidsbestillingsmodul. GolfBox sætter så 

holdene sammen, og på den måde får vi forhåbentlig også blandet kortene til nogle hyggelige 

runder.  

Den 27.04. skal der kun afleveres holdkort med navne og medlemsnumre på holdets spillere i 

postkassen i damernes omklædningsrum – damen med laveste handicap fører holdkortet. 

Den 18.05. taster spillerne deres individuelle score i GolfBox via det udsendte link, og der 

lægges et holdkort i postkassen i damernes omklædningsrum – igen er det damen med laveste 

handicap, der fører holdkortet.  

”Hjulet Drejer” 

”Hjulet Drejer” er en måde at lære nye damer at kende på. Der spilles almindelig stableford, 

men boldene sættes sammen, så man spiller med nye damer og dermed udvider sin 

bekendtskabskreds. Se venligst særskilt information om dette på hjemmesiden – du finder det 

under overskriften ”Matchprogram” – neden under selve programmet ligger der information 

om samtlige vores særlige arrangementer og spilformer.  

Vinterturneringen 2021/2021 

Vinterturneringen 2021/2021 er slut – der var i alt 14 damer, der deltog i turneringen, der 

spilles som en Netto Eclectic turnering. Vinderen af årets vinterturnering er Jane Jellingsø.  

Ny hjemmeside og email adresse 

Som I måske allerede har set, har Tirsdagsdamerne takket være Tina Machalets flotte indsats 

fået en ny hjemmeside, som vi håber kan blive meget mere levende og aktuel for os end den 

tidligere model.  

Her vil der løbende blive lagt informationer om aktiviteter mm op, ligesom turneringsplanen 

(der jo som altid kan ændres undervejs) vil ligge opdateret her. Hjemmesiden findes her: 

TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB (hillerodgolf.dk) 

https://hillerodgolf.dk/tirsdagsdameforside/
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Vi har også fået en fælles e-mail-adresse, 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 

Udvalgets tidligere formand, Lis Rathsach, valgte ved slutningen af sæsonen 2020 at træde ud 

af udvalget efter mange års stort arbejde, som vi nu kan trække på, så vi siger en stor tak til 

Lis for hendes kæmpe arbejde.  

 

Rigtig god fornøjelse på banen! 
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