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Kære Tirsdagspiger
Velkommen til den ny sæson 2021. Vi er sikkert en del, der venter med længsel på foråret og det grønne græs
på golfbanen.
Regeringen og de øvrige partiledere drøfter lige nu, hvordan vi så småt kan begynde at åbne samfundet igen.
Så må vi se, hvilken indflydelse det får for os og vores start på sæsonen. I vil løbende få informationer fra os.
Turneringsprogram 2021
Turneringsprogram for 2021 er sat på vores hjemmeside allerede nu. Praktiske informationer om tilmelding,
betaling m.m. ligger tillige på hjemmesiden.
Bestyrelsen har besluttet, at vi forsætter tilmeldingsprocedurer m.m. som sidste år i løbende matcher. Således
at vi tilmelder os i Golfbox under Klubturneringer og registrerer os i tidsbestillingen.
Præmieoverrækkelse for månedens matcher sker, når vi har gunstart den sidste tirsdag i måneden. Vi
opfordrer til, at vi spiller med forskellige spillere fra gang til gang. Og hvis det er muligt at blive og hygge med
dem du har spillet med. Alt afhængig af forsamlingsforbud og Corona-regler.
Det blev besluttet på generalforsamlingen, at årsfee er kr. 400,- og betales ved tilmelding på Golfbox/
turneringer – ”Tirsdagspigerne – ÅRSFEE” dateret den 23. marts 2021. Feen er gældende for 23 turneringer. De
specielle turneringer er ikke inkluderet. Har du ikke betalt årsfee er prisen kr. 40,-, der betales ved tilmelding til
den enkelte match.
Tilmelding i Golfbox til løbende matcher er muligt nu hele året. Tirsdagspigerne har fortrinsret indtil søndag kl.
23.59, herefter er tiderne åbne for klubbens øvrige medlemmer. Man kan framelde sig indtil 14.30 på
spilledagen. Har man ikke booket tid inden søndag aften, kan man forsat nå det indtil tirsdag kl. 14.30, hvis der
forsat er åbne tider.
Tilmelding til turneringer med gunstart vil – indtil videre – først være muligt søndag kl. 23.59 – altså 9 dage før
turneringen afvikles. Vi betaler til mad m.m. samtidig med tilmeldingen og derfor vil vi gerne være nogenlunde
sikre på, at vi ikke skal til at returnere penge, hvis gunstarten ikke kan gennemføres.
Nyheder i 2021:








Vi har besluttet at indføre et nyt koncept for Drømmerunden. I kan læse mere herom i de praktiske
oplysninger ved turneringsplanen.
Randers Golfklub er blevet ny venskabsklub. Det glæder vi os meget til, og kan byde Randers
velkommen til Mollerup den 15. juni 2021.
Som noget nyt arrangerer vi en 9-hullers turnering i oktober. Vi kan på den måde forlænge sæsonen,
hvis man forsat har lyst til at spille turnering med Tirsdagspigerne efter afslutningen af den egentlig
sæson den 28.9.2021.
Rasmus Klump Turneringen – er flyttet til mandag. Vi har aftalt med Torsdagsherrer, at vinderen af
årets turnering skal arrangere næste års turnering. Der er så Torsdagsherrer, der arrangerer turnering i
år.
Vi har genoptaget Maratonmatchen i vores turneringsprogram. Den spilles den 30. maj 2021. Vi spiller
18 huller stableford om formiddagen. Så spiser vi frokost og spiller en runde norsk stableford og slutter
med, at spille par 3 banen.

Løbende hulspil
Tilmelding hertil kan ske på Golfbox allerede nu. Beskrivelse af turneringen kan findes på vores hjemmeside.
Weekendturen
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Er planlagt til 14. – 15. august 2021. Mere herom senere.
Hjælpere til sæsonen
Sidste år efterlyste vi hjælpere til Turneringsrummet. Vi fik mange positive tilbagemeldinger, det var vi glade
for. Desværre fik vi ikke brug for jeres hjælp pga. af Corona situationen. Vi efterlyser igen i år hjælpere til ad
hoc-opgaver, deltagelse i udvalg m.m. Vi har følgende, der repræsenterer Tirsdagspigerne p.t.:
Turneringsledelse løbende hulspilsturnering: Karin Greve og Hanne Jørgensen
Restaurantudvalg: Eva Vadet Løsmar
Baneudvalg: Dora Kjærsgaard
HCP-udvalg: Winnie Rasmussen
Vi ser frem til en dejlig og spændende sæson 2021 og håber, at se rigtig mange af jer inden så længe.
Venlig hilsen
Tirsdagspigernes bestyrelse
Lone Borup
Formand

