
Nyhedsbrev Dameklubben Kokkedal Golfklub                
maj 2021 

Udflugt til Helsingør golfklub.  
Den 1. juni skal vi til Helsingør golfklub og spille. Der er nu åbnet for tilmeldingen i golfbox. Her 
ligger der også alt information omkring arrangementet. Der er max 64 spiller som kan komme 
afsted og det vil være først til mølle-princippet.   

Bloktider.  
Vi kan bare igen opfordre til at man bestiller tid indenfor vores bloktider, så disse bliver fyldt op. 
Hvis bloktiderne er fyldt op, er det selvfølgelig ok at booke uden for bloktiderne. Vi evaluerer inden 
sommerferien om vi evt. skal flytte lidt rund på bloktiderne og hvis det sker, bliver det efter 
sommerferien.  

Fællesmiddage. 
Vi satser på at vores første fællesmiddag bliver tirsdag den 20.juli ved afslutning på 
Regnbueturneringen. Indtil da fortsætter vi med at indsætte præmier på vindernes konto hos Nigel 
(ProShoppen). 

Elektroniske scorekort og scorekort. 
Vi får fortsat en del spørgsmål vedr. scorekort. Vi har derfor vedhæftet vores vejledning i 
udfyldelse af scorekort samt elektroniske scorekort sammen med dette nyhedsbrev.   

Golf er ikke kun ”at kunne ramme den lille hvide bold”, men 
det er også regelviden. 
Vi har i samarbejde med Finn og Ulrik fra begynderudvalget fået lavet et 
par aftner hvor de i praksis vil gennemgå regler. Undervisningen vil være 
en praktisk-teoretisk gennemgang af dropperegler, hvad er strafområder 
og hvad må- og hvad skal man gøre, Out of bounds, Bold uspillelig, 
putteregler osv. Der vil være mulighed for dette onsdag den 26. maj 
2021 kl. 19:00 eller onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00. Max 25 personer 
pr aften. Mere information og tilmelding via golfbox under klubturneringer 
på de pågældende datoer.  



Best-Ball. 
Vi skal den 18. maj spille Best-Ball. Man spiller to sammen på et hold og man skal spille i 4 bold, 
da holdene skal være markør for hinanden. Man skal til denne turnering ikke udfylde elektronisk 
scorekort, men kun papirscorekort. Turneringsbestemmelserne finder i på golfbox under 
klubturneringer. I skal fortsat bestille tid til hvornår I vil spille den dag.  

Turneringsbestemmelser. 
Vores turneringsbestemmelser finder du altid på den enkelte turnering og kan læses på Golfbox 
under klubturneringer, eller man kan se dem på hjemmeside www.kokdamer.com under 
kommende aktiviteter ved at klikke på tilmelding, så kommer man automatisk ind i golfbox på den 
pågældende turnering. 

  

                                                                                                 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Kokdamer2970@gmail.com

http://www.kokdamer.com
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