
Nyhedsbrev Dameklubben Kokkedal Golfklub marts 2021 

Ny sæson 
Hermed kommer marts måned nyhedsbrev. 

Vi glæder os meget til en ny sæson og satser på godt vejr og snarligt mere genåbning af 
Danmark, så vi kan komme nærmere en normal golfsæson. 

Coronavirus. 
Trods fortsat delvis nedlukning i Danmark pga. coronavirus fastholder vi vores tidligere udsendte 
program for marts og april måned, dog uden informationsaften eller fællesmiddage. 
Turneringsbestemmelserne for marts og april måned er lagt på hjemmesiden samt på golfbox.  

Vi melder ud senere vedr. turneringsprogrammet for resten af året løbende, når vi får nye 
information om corona restriktioner.  

Virtuel Informationsaften 
Da vi ikke kan møde fysisk, vil vi afholde et virtuel informationsmøde torsdag den 25.03.2021 fra 
kl. 19:00 til 20.00 med følgende agenda 

1. Præsentation af bestyrelsen 
2. Information om årets turneringsplan samt nye tiltag fra bestyrelsens side 
3. Information om kontingentbetaling samt budget for 2021 
4. Evt. 

Mødet vil foregå via Microsoft Teams. Der sendes en invitation ud til alle Dameklubbens 
medlemmer med instruktion og mødedetaljer snarest.  

Dameklubbens 9-hullers turnering  
Vi har i bestyrelsen besluttet at fortsætte med vores 9-hullers turnering, som vi startede med 
sidste år. Vi vil dog bestræbe os på, at 9-hullers turneringen, så vidt det er muligt, har samme 
turneringsform som 18 hullers turneringen. Når vi f.eks. spiller Pink ball er det både for 9-huller og 
18-huller. Dette gøres som et forsøg for at gøre 9-hullers turneringen lidt mere spændende.   
Vi har til 9-hullers turneringer forhandlet os frem til igen bloktid mellem kl. 17.30 og 18.00 alene 
forbeholdt medlemmer af Dameklubben. Kun spil i 3-bolde og forbeholdt turneringsspil til 9 huller. 

Vores 9-hullers turnering vil omfatte alle medlemmer af Dameklubben, der ønsker at ”nøjes med” 
at spille 9 huller under turnerings mæssige forhold, om det så er formiddag, eftermiddag eller 
mellem kl. 17.30 til kl. 18.00.  

Det er vigtigt, at hvis man vil ønsker at spille 9-huller formiddag eller eftermiddag, at man husker 
at give sine medspiller besked på dette, da man ikke ud fra tidsbestillingen kan se om en spiller 
har tænkt sig at spille 9 eller 18 huller. Man ved dog at i tidsrummet 17.30 til 18.00 spilles 9 huller.  
  

Hvordan spiller vi indtil i marts og april måned: 



1. Vi spiller i 3 bolde, som vi plejer.  
2. Hvis man vil spille med på Damedag, så kan andre melde sig på ens tider. Hvis man kun 

spiller 9 huller, skal man give sine medspiller besked, undtagen i tidsrummet mellem 17:30 
– 18 som er forbeholdt 9-huller. 

3. Vores bloktider er fra kl. 9-11, kl. 15.00-17.00 samt 17.30 – 18.00. 
Der åbnes for bestilling af tider 8 dage før i Golfbox.  
OBS! Alle ubenyttede tider i vores bloktider bliver frigivet til andre spillere ved midnat 
mellem lørdag og søndag.  

4. Indtil videre må vi ikke selv printe scorekort i forhallen. Så længe det er sådan printer 
Sabrina og Ken scorekort ud på dem, som har bestilt tid og lægger dem i forhallen. Man 
føre sit eget scorekort og ens markørs scores skrives på kortet. Husk at udfylde navn og 
medlemsnr. Scorekort skal ikke underskrives af markør, men resultatet skal mundtligt 
bekræftes ved afslutning af runden. 

5. Det vil være en stor hjælp, hvis man indtaster sit scorekort elektronisk. Det er ikke et krav 
for at deltage i vores turneringer. Se vedhæftet info om elektroniske scorekort.  

6. Alle Scorekort, også selvom man har lavet elektronisk, skal afleveres i vores postkasse som 
er hængt op på bagsiden af klubhuset. Der er flere postkasser, men på vores står der 
”Dameklubben”.  

7. Resultaterne af tirsdagens turnering kan først ses om lørdagen i Golfbox. Scorekort skal 
ligge i postkassen i min. 48 timer, før end at vi kan ”arbejde” med dem. Det er den tid 
Coronavirussen maksimalt kan leve på papir og pap.   

8. Præmier ”18 hullers turnering”: 1, 2, 3. præmie i alle tre rækker. 1. Præmie 200 kr. 2. 
præmie 150 kr.  3. præmie 50 kr. Disse præmier indsættes direkte på vindernes konto hos 
Nigel (Proshoppen).   

9. Præmier ”Gennemgående 9 hullers månedsturnering”: 1, 2, 3 præmie i en række 1. 
præmie 200 kr. 2 præmie 150 kr. 3. præmie 50 kr.  sættes ind på vindernes konto hos Nigel 
(Proshop). Hvis det er en enkelt turnering f.eks. Pink Ball er der 1. præmie 200 kr. i en 
række.   

God sæson til alle, vi glæder os til at se jer på banen. 

På bestyrelsens vegne 

Bettina Søltoft Friis 
kokdamer2970@gmail.com


