
Kære Tirsdagsdamer 

Mens vi spejder længselsfuldt mod foråret efter en kort sibirisk vinter, nærmer 

sæsonstarten sig for Tirsdagsdamerne i Holbæk Golfklub.  

Tirsdag d. 3. april 2018 går det løs igen, og bestyrelsen har lagt sig i selen for at tilrettelægge en sæson 

fyldt med såvel traditioner som nyskabelser. Nedenfor kan du finde info om dette. 

Vi glæder os til at se dig og til at komme i gang med årets matcher. Vi har gjort alt klar – det eneste, vi ikke 

har helt styr på, er vejret☺  

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. 

På bestyrelsens vegne 

Alice Knutzon 

 

Tirsdagsdamerne sæson 2018 
Nyt i spilleplanen 

Om morgenen skal scorekort igen være klar til lodtrækning 10 min. før spillestart, dvs. kl. 8.20 og kl. 9.10. 

50 medlemmer af Hillerøds Dameklub kommer på besøg d. 12/6. Vi skal ikke ’blande bolde’ med dem, men vi 

har aftalt, at der er gunstart kl. 9 den dag. Når vi nærmer os dagen, vil turneringsledelsen (Hanne og Pernille) 

sørge for mere info. Hvis du ikke vil deltage i gunstarten, kan du booke dig ind på vores tider om 

eftermiddagen. 

Kalenderen har gjort, at vi har flyttet 2. periodeafslutning, så den ligger i august i stedet for sidst i juli. Vi 

håber, at det betyder flere deltagere til dagens surprice-match.  

Den 31. juli har vi lavet en match, hvor vi vil invitere damerne fra mixklubben til at spille med os. Matchen er 

ikke tællende i Order of Merit. Fokus er på at få budt nye potentielle tirsdagsdamer velkommen. 

I 3. periode vil vi afprøve matchformen ’Slaggolf’. Vi har ofte drøftet hvor meget eller hvor lidt slagspil, 

tirsdagsturneringen skal indeholde. Slaggolf blev foreslået på sidste generalforsamling, så nu afprøver vi det 

for at have et grundlag for at drøfte, om det er den måde, vi skal spille slagspil på. 

Kontingent og matchfee  

Det koster fortsat 525 kr. for alle 3 perioder, hvis du betaler for hele sæsonen på en gang. Se mere info på 

spilleplanen. Husk du skal betale inden 2. spillegang i perioden.  

Både kontingent og diverse matchfee gennem sæsonen kan du overføre via netbank til konto 1726 

8968561910 eller  via MobilePay til 13990 (nyt tlf.nr.). Husk at anføre dit navn og DGU-nr.  

 

 

 



Hulspil 

I år er du garanteret mindst 2 kampe i hulspilsturneringen. Selvom du taber din første kamp, får du en chance 

mere for at komme videre i turneringen. 

Du kan tilmelde dig på golfbox allerede nu. Turneringen afvikles i perioden slut april til slut september og 

kræver min. 16 deltagere for at blive gennemført. 

Spilleplan med slutdatoer for rundernes matcher sender vi til dig på mail, og du vil også kunne finde den på 

Tirsdagsdamernes opslagstavle i omklædningsrummet. 

Venskabsklub 

Det er ikke lykkedes os at finde en ny venskabsklub i stedet for Korsør, men vi har aftalt med bestyrelsen i 

Sorø, at vi vil afsøge mulighederne i denne sæson. Vi skal til Sorø og spille match tirsdag d. 21/8. Matchen er 

tællende i Order of Merit. 

X i kalenderen 

Tirsdagsdameudflugten bliver sidste weekend i maj, altså fredag d. 25/5 – lørdag d. 26/5. Vi venter spændt 

på, hvor udvalget vil sende os hen i år. 

Telefonliste 

Mange har prøvet at stå i en situation, hvor det ville have været rart at kunne finde telefonnummeret på en 

af sine medspillere hos Tirsdagsdamerne. Vi vil, når sæsonen er kommet i gang, oprette en telefonliste med 

alle medlemmer af Tirsdagsdamerne. Hvis du ikke ønsker at stå på listen, skal du give besked til formanden.  

Telefonlisten vil blive sendt til jer på mail. Den er kun beregnet til Tirsdagsdamerne og offentliggøres ingen 

steder. 

Bestyrelsen 

Formand: Alice Knutzon, Falkevej 7, 4300 Holbæk, tlf: 40107629, mail: alkn@lejre.dk 

Næstformand: Lisbeth Blom Thygesen, Ahlgade 30, 4300 Holbæk, tlf: 20448244, mail: lisbeth.blom@privat.dk 

Kasserer: Sus Thorslund, Munkholmvej 12, 4300 Holbæk, tlf: 20975858, mail: mail@susthorslund.dk 

Turneringsansvarlig: Hanne Jaksland, Samsøvej 36, 4300 Holbæk, tlf: 51921445, mail: hmj@jaksland.dk 

Turneringsansvarlig: Pernille Vester, Rahbeks Have 9, 4300 Holbæk, tlf: 51278664, mail: kofoed-vester@webspeed.dk 

Suppleant: Marianne Poulsen, Lynghøjen 57, Svogerslev, 4000 Roskilde, tlf:40291315, mail: mp@regnskabssupporten.dk 

 

 

 

 

 


