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Coronavirus. 
Danmark er stille og roligt ved at lukke op igen, dog fortsat med visse restriktioner. Dette betyder, 

at vi kan komme i gang med at spille i Dameklubben, men ikke helt som vi kender det fra tidligere. 

Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse vores skovtur til Sverige i år, men vi kommer stærkt 

tilbage i 2021. Vi sender kun program ud for maj og juni, da der hele tiden bliver lavet ændringer, 

og vi endnu ikke ved, hvordan det ser ud efter sommerferien. Vi skal nok melde ud, lige så snart vi 

ved mere. Som udgangspunkt spiller vi golf efter de regler, som er udstukket af klubben, men 

nedenfor er listet, hvordan vi får vores turneringer i Dameklubben til at fungere. Husk at passe på 

hinanden. Husk at tage godt imod de nye spillere der har meldt sig ind i Dameklubben. Det er ikke 

altid nemt at skrive sig på en bold, hvis man ikke kender nogen. Vi skal alle (både nye og gamle), 

gå hjem og føle at vi har haft en dejlig runde, også selvom golfspillet ikke lige var som man 

håbede. Vi fra bestyrelsen glæder os til forhåbentlig snart at kunne ses til et brag af en 

fællesmiddag.   

Udvidelse af Dameklubbens 9-hullers turnering  
I bestræbelse på at tilgodese alle ønsker og behov, er et af Dameklubbens centrale tiltag for 
sæson 2020 en udvidelse af den i forvejen gældende 9-hullers turnering hver tirsdag. 
 
Vi har forhandlet os frem til en yderligere bloktid mellem kl. 17.30 og 18.00 alene forbeholdt 
medlemmer af Dameklubben – Kun spil i 3-bolde og forbeholdt turneringsspil over 9 huller. 
 
Vores nye 9-hullersturnering vil omfatte alle medlemmer af Dameklubben, der ønsker at ”nøjes 
med” at spille ni huller under turneringsmæssige forhold, om det så er formiddag, eftermiddag 
eller mellem kl. 17 og 17.30.  
Turneringen bliver en gennemgående månedsturnering med præmieoverrækkelse til månedens 3 
bedste 9-huls spillere.   
  

Hvordan spiller vi? 
 

1. Vi spiller i 3 bolde som vi plejer.  
2. Hvis man vil spille med på Damedag, må man finde sig i at andre melder sig på tiden. Hvis 

man kun spiller 9 huller, skal man give sine medspiller besked, undtagen i tidsrummet 
mellem 17:30 – 18 som er forbeholdt vores nye tiltag, den ”Gennemgående 9 huller 
månedsturnering”.  

3. Vores bloktider er fra kl. 9-11, kl. 15.00-17.00 samt 17.30 – 18.00, denne ekstra halve time 
forbeholdt 9 hullers turneringen.  
OBS! Alle ubenyttede tider i vores bloktider bliver frigivet til andre spillere ved midnat 
mellem mandag og tirsdag. Tiderne åbnes 8 dage før i Golfbox. 



 
   

4. Helt blanke scorekort skal man selv printe ud selv hjemmefra og medbringe: Link til 
scorekort : 
https://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/12296/25/KG_Scorekort_Print24042020.pdf                    
Det er vigtigt, at du selv altid er opdateret på dit gældende handicap (antal slag tildelt på 
banen). Er du i tvivl må du henvende dig til Medlemsservice. 

5. Hvis man på ingen måde har mulighed for selv at udskrive scorekort hjemmefra, vil Bettina 
Federspiel være i starterhuset tirsdag den 12. maj fra kl. 9-9:30 og Bettina Friis vil 
være der fra kl. 15:30 til 16, hvor man kan få udleveret scorekort for de kommende 
tirsdage. Vi har handsker på ved udleveringen.  

6. Der føres eget scorekort og ens markørs scores skrives på kortet. Husk at udfylde navn og 
medlems nr., så man kan læse hvad der står (også markørens). Hvis ikke udfyldt korrekt, 
bliver man diskvalificeret. Scorekort skal ikke underskrives af markør, men resultatet skal 
mundtligt bekræftes ved afslutning af runden. 

7. Scorekort afleveres i vores postkasse, som er hængt op på bagsiden af klubhuset. Der er 
flere postkasser, men på vores står der ”Dameklubben”.  

8. Mødetid 15 minutter før. 10 minutter til opvarmning og klar på 1. tee senest 5. minutter 
før. 

9. Resultaterne af tirsdagens turnering kan først ses om lørdagen i Golfbox, på vores 
hjemmeside samt på Facebook. 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.   

10. Præmier ”18 hullersturnering”: 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).   

11. Præmier ”Gennemgående 9 hullersmånedsturnering”: 1, 2, 3 præmie i en række for maj og 
juni måned. 1. præmie 200 kr. 2 præmie 150 kr. 3. præmie sættes ind på vindernes konto 
hos Nigel (Proshop).   
 
 

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