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1000 tak fra bestyrelsen! 
En stor tak til alle dem som var med til at gøre vores Åben Damedag til en festlig dag.  
Tak til vores sponsorer som gjorde det muligt at have så mange fine præmier.  
Tak til cafe BackTee for en dejlig grillmenu.  
Der er billeder fra dagen i ”Galleri” på vores fine hjemmeside www.kokdamer.com 
 

Skovtur 5.juni går til Woodlands – Sverige 
Der er nu åbent i Golfbox for tilmelding til ”Årets Skovtur til Woodlands”.  
Vi har i år valgt at bestille en dobbeltdækkerbus, så der skulle være mulighed for alle kan komme 
med. For mere information og tilmelding kan du bruge dette link: 
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1991687 , eller gå på Golfbox som du 
plejer. Vi håber på rigtig mange tilmeldinger til en dejlig dag i det svenske.                                       
Vi spiller stableford i tre rækker samt en holdturnering, derfor vil der ikke være 
handicapregulering. Der er ikke mulighed for at ønske at spille sammen med en bestemt, da 
holdene bliver sammensat af Woodlands.  

 
Tidsbestilling  
Om tirsdagen har dameklubben blok-tider fra kl. 9:00 til 10:30 samt fra kl. 14:30 til 17:00.                             

Det betyder, at andre spillere ikke kan booke tid i disse tidsrum, kun medlemmer af Kokdamer.  

Der har været tirsdage, hvor der er flere ledige tider i vores bloktider og samtidig har der været 

booket mange tider uden for bloktiden af Kokdamer. Det er selvfølgelig ikke så hensigtsmæssigt, 

da der så er andre spillere som ikke er medlem af Dameklubben, som ikke kan komme ud og 

spille. Der kan selvfølgelig være dage, hvor man ikke kan spille i bloktiderne, men vi skal alle prøve 

at være opmærksomme på dette problem. Vi vil gerne fortsætte med at have bloktider samtidig 

med at vores dejlige bane jo helst skal kunne bruges også af alle andre 😊. 

Sponserede præmier 
Vi har mange søde sponsorer som hjælper os med rigtigt mange flotte præmier.  
En sponsor vælger hvilken præmier/gave han/hun ønsker at sponsorere, derfor er det som 
udgangspunkt ikke muligt at kunne bytte sine sponsorerede gaver.                                              
Er du den dygtige vinder af en gave i forbindelse med en af vores turneringer, og er du i tvivl om 
gaven kan byttes, så spørg en af os fra bestyrelsen og gå ikke direkte til sponsor.  
 

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