
PROGRAM, 
TURNERINGSPLAN 
OG PROPOSITIONER

SÆSON 2022

TILMELDING 
OG BETALING 2022:

Du tilmelder dig i Golfbox “Bliv 
medlem af Teersdagsdamerne” 

9 eller 18 huller 2022.
Det er først muligt, at deltage i 

turneringen, når kontingentet på 
350,- kr. er betalt samtidigt 

med tilmeldingen.



VELKOMMEN TIL SÆSON 2022
Teersdagsdameklubbens formål 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 turnering, som afvikles om tirsdagen.

HVEM KAN DELTAGE
Alle fuldtidsmedlemmer af Hedeland Golfklub, som er fyldt eller 
som fylder 18 år i kalenderåret og som har op til hcp. 54.

TURNERINGEN
• Der spilles 18 huller i tre rækker samt 9 huller i to rækker.
• Fortrinsvis fra Tee 50
• Der spilles Stableford og Slagspil/Slaggolf
• I turneringen indgår også en Eclectric turnering, opdelt i de 

fem rækker
• Rækkeinddelingen fastlægges inden første spilledag
• Den tilmeldte række bibeholdes hele sæsonen.
• Spilleform og anden information kan ses på hjemmeside, under 

medlemmer og Teersdagsdamer 
• Tilmelding senest mandag inden kl. 16:00



SÆRLIGE TURNERINGER I 2022

• 23. april:   Åbningsturnering eftermiddag
• 31. maj:   Hjemme mod Linksgrevinderne
• 30. juni:   Tur til Skovbo. Teetid: 14:30 - 15:30
• 5. juli:   Åben damedag i Hedelandsugen
• 17. juli:   Kønnenes kamp
• 30. august:  Solheim Cup
• 27. september:  Sæsonafslutning.

TURNERINGERNES AFVIKLING
Vi har fortrinsret tirsdag kl. 8:30-10:15 og kl. 14:45-17:30.  
Ikke-bookede tider frigives til andre spillere 5 dage før.
  
Vigtigt! læs information vedr. tilmelding og scoreregistrering på 
hjemmeside, under medlemmer og Teersdagsdamer.

RESULTATER
I 2022 indgår de 10 bedste resultater i sæson-opgørelsen.  
Der kan spilles 18 antal runder.

PRÆMIER
Ved sæsonafslutningen uddeles præmier til de bedst placerede i 
hver række. Desuden er der præmier til de bedste i Eclectic ræk-
kerne samt en præmie til alle der har lavet en Birdie - eller flere - i 
løbet af sæsonen.

AFLYSNING
Det er de spillende udvalgsmedlemmer. der beslutter om en spille-
dag skal aflyses pga. vejrforhold (Lyn & Torden).



VI GLÆDER OS TIL AT SPILLE 
SAMMEN MED DIG

• Kontakt gerne udvalget for mere  
information

• Søg information på Teersdagsdamernes 
sider på: 
hedeland-golf.dk/medlemmer

• Er du ny og gerne vil igang med at spille 
med Teersdagsdamerne, er du velkommen 
til at kontakte Helle Faber.

HELLE FABER
29 27 30 77

GITTE NISTED
40 40 63 42

LOTTE HALLBERG
31 64 66 35

PIA PUST
40 82 19 94

JETTE BRAAD-CARLSEN
20 44 02 18

GRETE ANDERSEN
25 61 07 75


