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Tirsdagsdamer - spilleplan 2020 
 

Dato 
A-række B-række C-række 

Spilleform – spil fra Tee 46 hvis intet andet er nævnt 
Hcp. 0 – 22,4 Hcp. 22,5 – 28,9 Hcp. 29,0-37,0 

1 .+ 2 Periode    
Ingen morgenlodtrækninger i denne periode grundet corona. Der spilles i de bolde, der er booket i golfbox  
 

 02-06-2020 Stableford Stableford Stableford .  

09-06-2020 Slaggolf Stableford Stableford 
 

16-06-2020 Slagspil Slagspil Slagspil Puttekonkurrence 

  23-06-2020 Stableford Stableford Stableford 
 

30-06-2020 Slaggolf Slaggolf Stableford  

07-07-2020 Stableford Stableford Stableford  

14-07-2020 Stableford Stableford Stableford  

21-07-2020 Slagspil Slaggolf Slaggolf  

28-07-2020 
Stableford 
Tee 53 

Stableford 
Tee 49 

Stableford 
Tee 46 

Bemærk vi spiller fra forskellige teesteder 

04-08-2020 Stableford Stableford Stableford 

Periodeafslutning / Tove Geertz Match – Matchen spilles enten 
med løbende start eller gunstart. Yderligere info følger - tilmelding i 
golfbox 
 

3. Periode    
OBS 3. periode spilles med ”ikke offentlig” order of merit – Stillingen offentliggøres først til periodeafslutningen 
Ingen morgenlodtrækninger i denne periode grundet corona. Der spilles i de bolde, der er booket i golfbox 
 

11-08-2020 Slagspil Stableford Stableford 
 

18-08-2020 Stableford Stableford Stableford  

25-08-2020 Slagspil Slaggolf Stableford 
 

01-09-2020 Slaggolf Slaggolf Slaggolf 
 

08-09-2020 Stableford Stableford Stableford 
 

15-09-2020 Slaggolf Stableford Stableford 
 

22-09-2020 Stableford Stableford Stableford 
Bemærk  kun hul 1-8+18 tæller med i turneringen og runden er 
ikke hcp tællende (ønskes regulering skal man selv indberette sin 
score)  

29-09-2020 Stableford Stableford Stableford 
Bemærk alle spiller fra Tee 41  Kun hul 1-8+18 tæller med i 
turneringen og runden er ikke hcp tællende  

06-10-2020 Surprise Surprise Surprise 
Periodeafslutning & Generalforsamling Mødetid kl. 14.30 – 
udlevering af scorekort fra kl. 14.00 Gunstart kl. 15.00. Vi spiller 
9 huller. GF og middag efter endt spil. 

 
Kontingent for sæson 2020  
Hele sæsonen kr. 400 kr..Kontingentet er inkl. matchfee i begge perioder samt middag ved sidste periodeafslutning. 
Grundet Corona situationen er det på nuværende tidspunkt usikkert, om Tove Gertz Match den 4. aug. kan 
afvikles med efterfølgende spisning. Betaling for middagen er derfor ikke inkluderet i kontingentet. Hvis der bliver 
afslutning med middag efter matchen opkræves særskilt herfor.  
Kontingent for 1+2. periode kr. 175 inkl. matchfee, excl middag.  
Kontingent for 3. periode kr. 325 kr. inkl. matchfee og middag. 
Betaling via netbank til kontonr. 1726 8968561910 eller MobilePay 13990. Betaling inden 2. spillegang i hver 
periode. 
 
Nye og pingviner er velkomne og kan booke sig på tider i Golfbox fra 5 dage før den ønskede spilledag.  
Pingviner kr. 30 pr. spillegang - Gratis de første 2 gange for helt nye.  
 
Medlemmer der har betalt for en eller alle perioder kan reservere TD-tider via Golfbox.  
Er der problemer med at booke – kontakt  Hanne Jaksland 51921445 tlf eller SMS 
 
Booking af TD-tider i golfbox tirsdage kl. 8:30 - 9:40 og 15:10 – 16:20. I sidste periode fremrykkes de sene tider til 
kl. 14.40 – 15.50 de sidste 3 spillegange 14/9, 21/9 og 28/9 (pga. tidligere solnedgang). 
Tiderne er forhåndsreserveret til TD og kan kun bookes af TD medlemmer fra 14 dage før spilledato. Tiderne frigives 5 
dage før, så kan alle andre frit booke.  
HUSK ALTID at bekræfte din tid i golfbox og at melde fra, hvis du bliver forhindret. 
 
Late Night-TD – To tirsdagsdamer kan booke og spille senere end 16:20 om tirsdagen. Læs nærmere om hvordan i 
nyhedsbrev #2 sæson 2020. 
 
Handicapregulering foretages efter hver spillegang/runde, dog ikke 22/9 og 29/9, hvor kun 9 huller tællende.  
Order of Merit kan ses i golfbox. 5 spillegange er tællende i hver periode. 

 
Hulspilsturnering 2020 udgår grundet Corona.  
Vinterturnering: TV-CUP forventes spillet i perioden fra 13. oktober til ca. 1. december 2020. Konditioner følger…. 
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