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Resume af info 8. april 2014 
 
Udvalget har arbejdet en del med svar, kommentarer og forslag fra undersøgelsen i efteråret. Det 
har resulteret i spilleplanen og turneringsbetingelserne 2014, som ligger på hjemmesiden og i 
dameskuffen. 
 

• Rigtig mange ønskede at åbningsmatchen igen skulle ligge på en lørdag – så det gør den. 
Nemlig lørdag den 26. april. 

 
• Rigtig mange ønskede en genoptagelse af Kønnenes Kamp. Den er sat til lørdag den 19. juli 

og et udvalg bestående af 2 Hedemænd og 2 Tirsdagsdamer arbejder med planlægningen.  
 

• Roskildes damer kommer og dyster allerede den 20. maj. 
 

• Gæste-/venindematchen er på programmet den 10. juni, og vi har igen i år en aftale med 
HR. 

 
• Sommerholdmatchen blev så stor en succes sidste år, så den har vi med igen i år – den 1. 

juli. 
 

• Og heldigvis har vores gode sponsorer til Å.D. sagt ja til at være med igen. 
 

• Der ligger et større arbejde i at håndtere 4-rækker, og det betyder at vi viderefører 
systemet med at A & B-rækken kører efter samme spilleplan og C- og 9-rækken tilsvarende 
følges ad.  

 
• Hen over sæsonen spiller vi 18 pointtællende runder, hvoraf de 10 bedste tæller til årets 

resultat. Så er man stadig med i konkurrencen, selvom der ryger nogle spilledage til ferie, 
arbejde, sygdom og dårlige runder.  

 
• Rækkerne er hcp. opdelt – ligesom sidste år – dog er der en nedre grænse for 9-rækken, 

således at alle spillere i rækken reguleres på 9 huller.  
 

• Pointskalaen bliver uden spring – dvs. f.eks. 10, 9, 8, 7 ……  Hvor mange point i hver række 
afhænger af antal spillere. Så det ved vi først, når vi har fået alle tilmeldinger. Ved lige 
scores i dagens match vil pointene blive fordelt, så alle med samme score får samme point.  

 
• Else har jo været lynhurtig til at få lagt resultaterne ind, så snart Maiken har tastet dem ind 

i Golfbox, men hav tålmodighed med resultaterne fra den/de første spillerunder. Der er 
rigtig meget nyt, der skal spille sammen.  
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• Vi opgør stadig eclectic, og har valgt i år at præmiere de bedste nettoresultater i hver 
række. Hvor mange bliver besluttet, når vi ved hvor mange spillere. Birdies vil også blive 
præmieret.  

 
• På udvalgte spilledage i løbet af sæsonen vil der være en ekstra konkurrence – på 

regelspørgsmål.  
 

• Golfbox er ved at indkøre det nye turneringsmodul – og det driller – skal jeg hilse og sige. 
Vibeke og Maiken har været på kursus sammen med alle andre her i klubben, der arbejder 
med Golfbox. Det skal nok blive godt engang – siger de – men det kræver rigtig meget lige 
nu. Så hjælp os, ved at ringe til Vibeke, hvis I løber ind i problemer.  

 
• På grund af indkøringsvanskelighederne med det nye turneringsmodul skal der betales for 

tilmelding til Tirsdagsdamernes sommerturnering 14 og åbningsmatchen den 26. april på 
konto 5471 7000717.  HUSK!  i bemærkningsfeltet kun at skrive 50-xxxx (medlemsnummer) 
og efternavn.  

 
• Ved de følgende Dankortbetalinger vil der i matchfeen være inkluderet et gebyr til Nets på 

4-5 kr. Det vil fremgå af invitationerne og bemærkningerne i Golfbox. Til orientering er der 
et års gebyr på 1200 kr. pr. konto som klubben betaler. 

 

Rigtig god sæson 2014.  
 
 
Ulla Ludvig 

 
 
 
 

 


