
Formand
Charlotte Mejnert Pedersen

6177 4113

Scorekort
Lotte Stächer-Christensen

2247 3097

Scorekort
Gitte Nisted
4040 6342

Scorekort 
Jette Braad-Carlsen

2044 0218

Kasserer 
Lotte Hallberg

3164 6635

Sponsorer 
Pia Pust

4083 1994

DAMEKLUBBENS FORMÅL

TURNERINGER I 2021

TEERSDAGSDAMEUDVALGET

HERUDOVER

HVEM KAN DELTAGE
Alle damer der er medlem i Hedeland Golfklub, som er fyldt eller som fylder 
15 år i kalenderåret og som har op til hcp. 54.

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
•  Afslutningsturnering
•  Hulspilscup

•  Åben Damedag
•  Venskabsmatch i Greve
•  Endagtur til en anden klub

TILMELDING
Du tilmelder dig i Golfbox under ‘Bliv medlem af Teersdagsdamerne 9 eller 18 
huller 2021’. Det er først muligt at deltage i turneringen og booke tid i Teers-
dagsdamernes fortrinsret, når kontingentet er betalt. Kontingent går primært 
til præmier mens en lille del til administration og gebyrer.

Kontingent: 350 kr. 

Find Teersdagsdamerne på Hedeland Golfklubs hjemmeside under menu- 
punktet ‘Medlemmer‘ eller på linket: 
www.hedeland-golf.dk/medlemmer/teersdagsdamer

CORONA FORBEHOLD
Spilleplanen er vejledende. Vi ved ikke hvad der sker i morgen, så følg 
med på hjemmesiden, hvor vi løbende opdatererer sidste nyt.

•  Sommermatch
•  Venindematch
•  Solheim Cup

På hjemmesiden kan du finde spilleplanen og anden øvrig information.
Som noget nyt har vi introducetet ‘Spørgsmål & Svar‘, hvor du kan starte 
med at lede efter svar på et eventuelt spørgsmål.



TEERSDAGSTURNERINGEN & ECLECTIC TILMELDING, SCOREKORT/MARKØR & HCP-REGULERING

FORTRINSRET

RESULTATER

PRÆMIER

TURNERINGENS AFVIKLING
Teersdagsdamernes turnering afvikles i henhold til Dansk Golf Unions til 
enhver tid gældende regler samt klubbens lokalregler. Det er eget ansvar at 
orientere sig i reglerne, men hjælp gerne hinanden, så vi sikrer fair spil for alle.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse en runde, såfremt ekstremt 
ugunstige vejrforhold forårsager unfair forhold for en majoritet af deltagerne i 
runden, eller såfremt der på en turneringsdag deltager mindre end 20% af det 
samlede antal tilmeldte.

Medlemmer af Teersdagsdamerne har fortrinsret tirsdag kl. 8:30-10:15 og kl. 
14:45-16:30. Ikke bookede tider frigives 5 dage før, dvs. onsdag aften. Vi op-
fordrer til at spille i 3-bolde af hensyn til flowet på banen. Samtidig opfordrer 
vi til så vidt muligt at booke tid indenfor fortrinsretten.

Tilmelding: For at deltage i turneringen, skal du tilmelde dig hver enkelt spille-
dag i den rigtige række og booke tid i Golfbox. Det er muligt at tilmelde sig alle 
sæsonens spilledage fra start. Du skal tilmelde dig senest dagen før (mandag) 
kl. 16:00. Hvis du ikke tilmelder dig inden deadline, vil din score ikke tælle med 
i ugens turnering. 

Hcp-regulering: Som udgangspunkt er alle runder handicapregulerende med 
mindre andet er angivet. Obs: Hvis du tilmelder dig, men ikke spiller/afleverer 
scorekort, vil din tilmelding udgå af turneringen uden konsekvenser ift. straf/
hcp-regulering.
Det er eget ansvar at tilmelde sig, indtaste sin score og kontrollere spilleren, 
du har været markør for.

Der spilles 18 huller i 3 rækker inddelt efter handicap: A, B og C samt 9 huller i 
 1 række på for-9 og som udgangspunkt fra T-50 med mindre andet er angivet 
(Obs: hcp. 40-54 spiller fra T45). Rækkeinddeling fastlægges kort inden første 
spilledag. Der sigtes efter at rækkerne er lige store. Rækkeinddelingen bibe-
holdes hele sæsonen. Spilleform og arrangementer kan ses på spilleplanen på 
Teersdagsdamernes hjemmeside eller på tavlen. 
Der udsendes særskilt invitation til øvrige arrangementer, hvoraf det vil frem-
gå, hvornår og hvordan tilmelding kan ske. Du er automatisk tilmeldt eclectic-
turneringen, der ligeledes er rækkeopdelt.

Baseret på antal spillere i hver række uddeles ved sæsonafslutningen præmier 
til de bedst placerede. Desuden er der præmier for de bedste resultater i Eclec-
tic samt præmier til de spillere, der har lavet birdie i løbet af sæsonen. 
Ved pointlighed er højest placeret i den samlede stilling laveste hcp, mens det 
i eclectic er højeste hcp. 

Scorekort & markør: Turneringen anvender elektronisk scoreindtastning. Du 
modtager et link pr. mail, som du skal bruge for at kunne taste din score for 
runden. Mail med link sendes mandag aften. Scoreindtastningen lukker dagen 
efter (onsdag) kl. 18:00, hvis du ikke har tastet din score inden deadline, vil din 
score ikke tælle med i ugens turnering. 
Efter runden skal du gennemgå scorekort med markør og mundtligt verificere, 
at I er enige (svarer til underskrift). Du har pligt til at kontrollere scoren for 
den du har været makør for og påpege eventuelle fejl for vedkommende inden 
scoreindtastning lukker. Du skal aflevere dit fysiske scorekort i postkassen efter 
runden senest kl. 21:00. Turneringsledelsen vil foretage stikprøver da der sidste år 
var mange fejl, som først blev opdaget efter resultaterne var offentliggjort.

I 2021 spilles 18 pointtællende runder, hvoraf de 12 bedste indgår i den sam-
lede resultatopgørelse. Resultaterne bliver efter hver runde offentliggjort i 
Golfbox. Dette sker hurtigst muligt og senest inden næste spilledag.


