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1000 tak fra bestyrelsen! 
En stor tak til alle dem som mødte op til informationsmødet.  
120 dejlige damer til middag, og ja der var vist nogle, der syntes det var en kølig fornøjelse ude på 
terrassen? Dejligt at så mange deltog, og dejligt at vi nu endelig er i gang med 2019 sæsonen.  
Til dem ,som ikke var med til informationsmødet, er ”Informationstalen” også med her, så alle kan 
blive opdateret.  
 

Åben Damedag med venskabsklubber  
Der er nu åbent i Golfbox for tilmelding til ”Åben Damedag den 7. maj 2019”, hvor vi har inviteret 
vores venskabsklubber: Fredensborg, Gilleleje, Hillerød, Asserbo, Furesø, Helsingør og Hornbæk.  
Link til information og tilmelding  https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1842535 
Hvis man har en veninde fra en af venskabsklubberne og ønsker at spille sammen med hende, kan 
man i forbindelse med tilmeldingen skrive en bemærkning om dette. 
Skriv venindens navn og DGU nr.  

 
Birdie Nam Nam  
Er du god og laver en Birdie eller flere, når du er ude og spille om tirsdagen i dameklubben, kan 
du efterfølgende udfylde en seddel (ligger i omklædningsrummet) med navn, dato og notere på 
hvilket hul du lavede Birdie. Læg sedlen i ”Birdie-Ægget”, og ved efterfølgende fællesmiddag, vil 
der blandt alle ”Birdieproducenter” være lodtrækning om af månedens ”Birdiehandske”.  
 

Ecco-Tour 2019 – igen i Kokkedal golfklub 
Ecco-Tour afvikles igen i år på Kokkedal golfklub. Vi har i dameklubben fået tildelt et begrænset 
antal ”Wild-Cards” til Pro-Am som vi udlodder. Hvis man bliver den heldige vinder af et ”Wild-Card” 
til Pro-Am mandag den 16. september men ikke selv kan deltage, må billetten gerne gives videre, 
men det skal være til et medlem af dameklubben og ændringen skal oplyses til bestyrelsen 
 

Skal vi spille 9 eller 18 huller?  
Det skal være besluttet på første tee om der spilles 9 eller 18 huller.  
Et afleveret scorekort med 12 eller 13 huller udfyldt, vil blive betragtet som en 18 hullers runde 
men med ”No return”, og derfor en diskvalifikation af dagens turnering.  
Vælger du på første tee at spille 9 huller, skal scorekort kun udfyldes for de 9, men det står dig 
naturligvis frit for at spille nogle ekstra huller, men yderligere scores skal ikke påføres.   
 

Tirsdagsspil kan nu bestilles i Golfbox  - ligesom en ”rigtig turnering” 
Vi har nu på forsøgsbasis åbnet for at man via Golfbox kan tilmelde sig tirsdagsturneringen.  
Husk at du alligevel selv skal booke spilletiden, spille bolden og afleverer scorekort som normalt.  
Denne tilmelding vil hjælpe os administrativt, når vi efterfølgende tirsdags-runden skal indtaste 
scorekort. Du kan selvfølgelig vælge at deltage fuldstændigt, som du altid har gjort, ved at booke 
tid, møde op og spille og derefter afleverer scorekort. 
 
Til slut ønsker vi alle en rigtig god påske.  
 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 
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