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DAMEKLUBBENS FORMÅL

TURNERINGER I 2019

TEERSDAGSDAMEUDVALGET

NYT I ÅR

Formålet med dameklubben er at fremme det sociale fællesskab blandt 
Hedeland Golfklubs damer, samtidig med at det er muligt for den enkelte 
golfspiller at forbedre sit niveau ved at deltage i den ugentlige damedag om 
tirsdagen.

•  Åbningsturnering
•  Solheim Cup
•  Sommermatch

•  Åben Damedag
•  Venskabsmatch med Greve
•  Afslutningsturnering

TILMELDING
Du tilmelder dig i Golfbox under Tirsdagsdamernes Sommerturnering 2019 – 9 
eller 18 huller. Det er først muligt at deltage i turneringen og booke tid i Teers-
dagsdamernes fortrinsret, når kontingentet er betalt. 

Kontingent: 350 kr. 

Vi forsøger i år stable en mentorordning på benene. Læs mere om dette 
tiltag i det vedlagte materiale.

Udover den ugentlige tirsdagsturnering og de øvrige turneringer for 
dameklubben, vil der i denne sæson blive spillet hulspilscup. Der vil blive 
sendt materiale ud om dette. 



HVEM KAN DELTAGE

TIRSDAGSTURNERINGEN & ECLECTIC

Alle damer der er medlem i Hedeland Golfklub, som er fyldt eller som fylder 
19 år i kalenderåret og som har op til hcp. 54 – dog spilles der fra hcp 36. 

TURNERINGENS AFVIKLING
Tirsdagsdamernes sommerturnering afvikles i henhold til Dansk Golf Unions 
til enhver tid gældende regler og klubbens lokalregler. 
Tirsdagsudvalget forbeholder sig ret til at aflyse en runde, såfremt ekstremt 
ugunstige vejrforhold forårsager unfair forhold for en majoritet af deltagerne 
i runden, samt såfremt der på en turneringsdag er mindre end 20% af det 
samlede antal tilmeldte der deltager.

FORTRINSRET
Medlemmer af Tirsdagsdamerne har fortrinsret til at booke tid om tirsdagen 
mellem kl. 8:30 og 10:15 og igen fra kl. 15 til 16:30. Ikke bookede tider frigives 
5 dage før, dvs. onsdag aften. Vi opfordrer til at der spilles i 3-bolde af hen-
syn til flowet på banen. Samtidig opfordrer vi til, at damerne så vidt muligt 
booker tid indenfor fortrinsretten formiddag og eftermiddag.

RÆKKEINDDELING
Sæsonens rækkeinddeling fastlægges når udvalget har overblik over til-
meldingerne. Indplaceringen i rækkerne bibeholdes hele sæsonen.

TILMELDING, SCOREKORT OG HANDICAPREGULERING
For at deltage i turneringen, skal du tilmelde dig den enkelte spille-dag i den 
pågældende række, ligesom du skal booke tid i Golfbox. Som noget nyt er det 
i år muligt at tilmelde sig alle sæsonens spilledage på én gang. Dette er et 
forsøg, der efter sæsonen vil blive evalueret. 
Hvis du er tilmeldt en spillerunde uden at aflevere scorekort, bliver du regis-
treret som ’No Return’, hvilket betyder at du får reguleret dit hcp med + 0,1. 

Dit scorekort (helst fortrykt) skal være korrekt underskrevet af såvel dig selv 
som din markør. Som udgangspunkt er alle runder handicapregulerende med 
mindre andet er angivet. Der spilles 18 huller i 3 rækker inddelt efter handicap: A, B og C fra tee 50 

samt 9 huller i 1 række på for-9 og som udgangspunkt fra tee 50 med mindre 
andet er angivet. Spilleform og arrangementer kan ses på spilleplanen, der er 
tilgængelig på Tirsdagsdamernes hjemmeside og hænger på tavlen. 

Der udsendes særskilt invitation til øvrige arrangementer, hvoraf det vil 
fremgå, hvornår og hvordan tilmelding kan ske. Som medlem af Tirsdags-
damerne er man automatisk tilmeldt eclectic-turneringen, der ligeledes er 
rækkeopdelt.

RESULTATER
I 2019 spilles 19 pointtællende runder, hvoraf de 10 bedste indgår i den sam-
lede resultatopgørelse. Resultaterne efter hver runde bliver indtastet i Golf-
box, og det tilstræbes, at de bliver lagt ind så hurtigt det er muligt og senest 
inden næste spilledag.

PRÆMIER
Afhængigt af antal spillere i hver række uddeles ved sæsonafslutningen 
præmier til de bedst placerede i hver række. Desuden er der præmier for de 
bedste resultater i Eclectic samt præmier til de spillere, der har lavet Birdie i 
løbet af sæsonen. Hovedparten af kontingentet går til præmier.


