
 

Generelt 
• Du skal så vidt muligt spille med andre Teersdagsdamer. 

• Fortrinsret: Tirsdage kl. 8:30-10:15 samt kl. 15:30-17:00. 

• Du skal huske at bekræfte din tid, inden du går ud. Du kan pt. ikke gøre det på skærmen i 

klubhuset, men det er muligt at gøre i Golfbox-appen. 

o OBS: Vi er blevet gjort opmærksomme på at ikke alle telefoner kan bekræfte tiden i 

Golfbox-app’en. Det er nok at tilmelde sig turneringen og have bestilt en tid. 

• Vi spiller fra T50 med mindre andet er angivet.  

• Husk at orientere dig om matchform samt hvilken tee, der spilles fra. Det står på spilleplanen som 

du kan se på hjemmesiden samt i Golfbox, når du tilmelder dig turneringen. Din score er ikke 

tællende, hvis du har spillet forkert matchform eller tee. 

• Da vi pt. ikke kan komme i klubhuset, må I have Birdie-træet til gode. I er mere end velkomne til at 

lave fugle og sætte på træet når der engang åbnes op igen. Og bare rolig - vi kan stadig registrere 

hvem der skal have birdiebolde ud fra jeres scores. 

Rækkeinddeling 
Rækkeinddelingen for 2020 ser ud således: 

• A-rækken: 0-17,7 

• B-rækken: 17,8-24 

• C-rækken: 24,1-54 

• 9-rækken: 0-54 

Bemærk at du bliver i samme række hele sæsonen selvom dit hcp ændres. Rækkeoversigt (uden tlf-nr) 

ligger på hjemmesiden. 

Tilmelding til turnering 
• Du skal tilmelde dig hver enkelt tirsdagsturnering inden du spiller. Hvis du ikke er tilmeldt, vil dit 

resultat ikke indgå i den pågældende dags turnering. 

• OBS: Du kan i øjeblikket ikke tilmelde dig på skærmen i klubben, og det er derfor VIGTIGT(!!) at du 

husker at gøre det, inden tilmeldingen lukker. 

o Deadline for tilmelding 18 huller: Spilledagen (tirsdag) kl. 17:59 

o Deadline for tilmelding 9 huller: Spilledagen (tirsdag) kl. 17:59 

• Hvis du er tilmeldt, men ikke spiller vil du blive registreret med ’No Return’, hvilket resulterer i at 

dit handicap forhøjes med 0,1 

Elektronisk scoreindtastning 
Det er i øjeblikket ikke tilladt at udveksle scorekort, hvilket betyder at vi er nødt til at håndtere 

scoreindtastning anderledes end vanligt. Det betyder nemlig, at du selv skal indtaste din score i Golfbox.  

Golfbox har lavet en guide til hvordan dette gøres, den kan du se her: 

https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-scoreindtastningindtastning-af-scores 

 

https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-scoreindtastningindtastning-af-scores


 
 

Helt praktisk foregår det ved at du får tilsendt et link til scoreindtastningen med e-mail. Når du klikker på 

linket, kommer du direkte ind på siden, hvor du skal indtaste din score.  

OBS: Du skal KUN indtaste dine slag – ikke dine points.  

Du kan anvende både PC, telefon og iPad (eller hvad du nu bruger). E-mailen bliver sendt tirsdag 

eftermiddag/aften, og det er muligt at indtaste indtil onsdagen efter kl. 18:00. Hvis man har lavet en fejl i 

sin indtastning, er det muligt at rette inden onsdag kl. 18:00. Her lukkes turneringen og resultaterne 

overføres til hhv. den løbende turnering samt eclectic, og det er derfor ikke længere muligt at indtaste sin 

score. 

Når du indtaster din score på denne måde, vil du bemærke, at der ikke er nogen egentlig afslutning på 

indtastningen. Når du har angivet den sidste score på hul 18 (eller 9) er du færdig og kan logge af og/eller 

lukke vinduet.  

Hvis du gerne vil have et scorekort med ud, er det muligt at printe ud og tage med. Scorekortet finder du 

her https://www.hedeland-golf.dk/media/441663/hedeland-scorekort-til-print.pdf. Det ligger også på 

hjemmesiden på Tirsdagsdamernes side.  

Tirsdagsmix 
I løbet af sæsonen spilles der 3 gange Tirsdagsmix. Hensigten med denne form er, at du har mulighed for at 

møde andre damer end dem du sædvanligvis spiller med. Her laves startliste med løbende start både om 

formiddagen og eftermiddagen.  

Husk at tilmelde dig inden deadline, som typisk ligger i weekenden inden den pågældende tirsdag.  

Bemærk at din score på disse dage kun tæller med i den gennemgående turnering, hvis de er blevet spillet 

som en del af Tirsdagsmix-turneringen.  

Hulspilsturnering 
Teersdagsdamerne spiller igen i år en hulspilsturnering. Der sendes en separat mail ud om denne turnering. 

Særligt under Corona: 
• Det er ikke tilladt at udveksle fysiske scorekort. I denne periode tillades det, at spillere selv kan 

indtaste score via internet eller app, hvorefter den godkendes.  

• Det er ikke tilladt at tage flaget op af hullet. 

• Bolden anses for at være i hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under 

greenens overflade.  

• Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation, og 

der må droppes i bunker inden for 1 køllelængde - uden straf. Lempelse gælder kun ved gene for 

bold ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. 

o Husk: Når man har slået sit bunkerslag SKAL man udglatte sandet i bunker med sko, jern, 

etc. Så godt som muligt. (efterlad bunkeren som du selv ønsker at modtage den) 

• Scorekort skal være indtastet den følgende onsdag senest kl. 18:00 

• Hold afstand og hav god håndhygiejne 

https://www.hedeland-golf.dk/media/441663/hedeland-scorekort-til-print.pdf

