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Første halvdel af sæsonen 2019 er gået. 
Vi fra bestyrelsen synes at tiden er fløjet afsted og kan næsten ikke forstå at halvdelen af 
sæsonen er gået. Tak for den store opbakning til vores arrangementer. Vi er stolte af, at vi nu er 
oppe på 190 medlemmer i Dameklubben.    
 

Polo-shirt 
Vi har snakket om at vi få lavet en polo-shirt med Dameklubbens logo på. Det virkede som om der 
var opbakning til dette projekt, da vi fremlagde det ved vores sidste fællesmiddag. Vi arbejder 
videre med dette og skriver om det efter sommerferien. 
 

Telefonliste 
Ved vores informationsaften talt vi om, at vi ville lave en telefonliste over vores medlemmer. Der 
har i bestyrelsen været en del andre opgaver, men vi tager det op igen efter sommerferien.  
 

Irish Rumble 
Vi spiller tirsdag den 13. august Irish Rumble, hvor vi har inviteret damer fra Mandagsklubben. Vi 
spiller en 4 bold, som består af 3 spiller fra Dameklubben og en spiller fra Mandagsklubben. Det er 
en gunstart kl. 14, og der er efterfølgende fællemiddag. Der er åben for tilmelding og mere 
information via Golfbox eller via dette link https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2064816. Middagen 
koster 120 kr., som betales ved tilmeldingen. Der er er plads til 18 spiller fra Mandagsklubben og 
54 spiller fra Dameklubben, og tilmelding er efter først til mølle-princippet. Håber I har lyst til at 
bakke op om arrangementet, så vi kan være med til at skabe relation mellem Mandagsklubben og 
Dameklubben, så det fremover vil gøre overgangen fra Mandagsklubben til Dameklubben lettere.  
 

Regnbueturneringen  
Regnbueturneringen starter efter Kokkedal ugen og spilles over 3 gange. I skal være 
opmærksomme på, at vi de tre gange spiller fra forskellige Tee steder. I skal selv ændre Tee, når I 
printer scorekort ud på selve spilledagen. Regnbueturneringen afsluttes med en fællesmiddag 
tirsdag den 23. juli. Middagen koster 120 kr., hvor Dameklubben giver kaffe og kage. I kan 
allerede nu tilmelde jer via Golfbox til middagen eller via dette link 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2077818 
 

Scorekort 
Vi oplever nogle gange, at der er fejl i jeres afleverede scorekort. Vi beder jer derfor om, at I er 

opmærksomme på hvilken slags turnering vi spiller (slagspil, stableford, ændret tee osv). Læs 

turneringsbestemmelserne inden I går ud. De er på vores hjemmeside, og om tirsdagen står de på 

skranken ved siden af computeren, hvor I udskriver scorekort. Inden I afleverer scorekort, så gå 

det grundigt igennem med jeres markør, så I er helt sikre på det er rigtigt. Det må også meget 

gerne være tydeligt, så vi ikke skal gætte os til, hvad der står når vi taster scores. Vi er rigtig kede 

af, når vi er nødt til at diskvalificere nogen fra en turnering pga. forkert udfyldt scorekort.  

Rigtig god sommer! 

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