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Victoria-turneringen 
Victoria turneringen blev afholdt på en smuk sommerdag/aften. Der var 73 damer ude og spille i 

løbet af dagen. Til middagen var der 60 tilmeldte. Vi fik dejlig hvidvinsdampet sej, kartofler, salat 

og lækkert hjemmelavet brød fra Café BackTee. Vores sponsor som var Jyske Bank v/ Lotte 

Sylvest Holst, havde sørget for bolsjer, så der var lidt sødt rundt på bane og senere var der flotte 

præmier til de dygtigste og mange klappepræmier til stor glæde for alle andre. Vinderen af årets 

Victoria turnering blev Lisbet Nygaard med 38 point.  

Polo-shirt 
Der er nu mulighed for at bestille Polo-shirt med Dameklubbens logo på ærmet i fire forskellige 
størrelser 36, 38/40, 40/42 eller 42/44. De fire forskellige størrelser hænger nede i damernes 
omklædning, så man inden bestillingen har mulighed for at prøve hvilken størrelse man ønsker. 
Der er nu også mulighed for at bestille to polo-shirt, hvis man ønsker dette.  
Ved bestilling skal man være opmærksom på at man skal svare på alle spørgsmålene som kommer 
op ved bestillingen. Man kan bestille via golf-box, bestillingen ligger under den 21.08.19 eller via 
dette link: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2132346 . Sidste frist for bestilling er den 
12.september. Der er ikke mulighed for at efterbestille.  
 

Telefonliste 
Medlemslisten er for de medlemmer, der har givet Dameklubben skriftlig tilladelse til at dele deres 
kontaktinformationer. Husk det ikke er tilladt at dele listen.  
Står du på listen, vil du modtage en SMS med en kode til et log-in, inden for den nærmeste uge.  
 
Har du ikke modtaget et log-in eller ønsker du at blive tilføjet/slettet fra listen, skal du kontakte 
Mette Gruhn fra Bestyrelsen.  
For at kunne se listen skal du på Dameklubbens hjemmeside under Info, trykke på Medlemsliste 
og taste koden. 
 

Udflugt til Hørsholm Golfklub.   
Den 17. september arrangerer vi udflugt til Hørsholm Golfklub. God golf- God mad og masser af 
præmier. Prisen for middag samt greenfree er 400 kr., Dameklubben giver også et tilskud til dette 
arrangement. Der er åbent for tilmelding nu via golf-box eller via dette link. 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2148094 Der er plads til max 62 spillere, så det er først til mølle-
princip.  
 

Afslutningsturneringen/Flagmatch 
Den 24. september er det afslutningsturneringen/Flagmatch og der er nu mulighed for at tilmelde 
sig til fællesmiddagen via Golfbox eller via dette link: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2149542   
Dameklubben betaler for middagen. Drikkevarer er for egen regning.                                           
Bestyrelsen håber at se rigtig mange, så vi kan slutte sæsonen af på behørig vis.  
 

Afmelding  
Hvis man melder fra til turneringer, fællesmiddage inden tilmeldingsfristen, hvor man har betalt, 
får man automatiske sine penge retur. Dette kan man dog ikke forvente efter tilmeldingsfristen, da 
vi jo skal betale til restauratør eller golfklub for det antal, vi har tilmeldt efter tilmeldingsfristen.  
 

 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 
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