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Kære Tirsdagspiger
Velkommen til den ny sæson 2022. Vi er sikkert mange, der venter på vi kan komme ud og spille golf i
dejligt forårsvejr.
Turneringsprogram 2022
Turneringsprogram 2022 er sat på vores hjemmeside allerede nu.
Åbningsturneringen
I år spiller vi åbningsturnering en lørdag. Vi kan spille 18 huller og spise frokost efterfølgende sammen med
præmieoverrækkelse – det sker lørdag, den 2. april 2022. For at rekruttere nye medlemmer i
Tirsdagspigerne inviterer vi alle kvinder i klubben til at spille med. Så tag godt imod gæster, der er evt.
kommende medlemmer.
Egen elektronisk indberetning af scorekort
Vi indfører i år elektronisk indtastning af scorekort. Vi er blevet inspireret af en del andre klubber og
torsdagsherrerne i vores egen klub, der har succes hermed. Vi indfører egen indtastning af score fordi:





Vi vil være på forkant med en naturlig IT-udvikling og udnytte mulighederne i Golfbox
Vi kan være hurtigere klar med resultater af turneringer. Dermed mindre ventetid ved gunstarter.
Vi forventer, at resultaterne kan foreligge senest 30 min. efter sidste bold er inde.
Vi oplever, at det kan være meget udfordrende at læse scorekort, - specielt hvis de har være udsat
for vind og vejr. Vi vil derfor – ved at hjælpe hinanden - minimere fejl og misforståelser ved
håndtering af scorekort.
Vi arbejder på, at gøre arbejdet i bestyrelsen så let og enkelt som muligt, således det er nemmere
at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer på sigt

Da det er et helt nyt tiltag for os, arbejder vi med en manual så det skulle være nemt at gå til. ”Guide
spillerscore egen indtastning”. Evt. spørgsmål og tvivlsspørgsmål kan stilles til Dorthe Skytte eller Anne
Terndrup.
Hulspilsturneringen
Vi har besluttet, at ”opgradere” årets hulspilsturnering. Der udbydes 32 pladser i turneringen, dvs. at alle
spillere kommer til at spille min. 2 matcher. Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet. Såfremt vi
ikke når på 32 tilmeldinger, vil turnering ikke blive gennemført. Vi håber på stor interesse og en spændende
turnering. Der findes flere detaljer på hjemmesiden.
Drømmerunden
Bliver gennemført som sidste år og den kan følges på Golfbox under ”Orders of merit”.
9-hullers turnering i oktober måned
På turneringsprogrammet i 2021 planlagde vi en ni-hullers turnering umiddelbart efter vores afslutning af
sæsonen. Der var desværre ikke særlig god tilslutning hertil. Vejret var ikke med os og vores bane var
meget våd allerede i oktober. Vi har besluttet, at turneringen ikke udbydes i 2022.
Weekendturen
Er fastlagt til den 20. og 21. august 2022 og den går til Holstebro, hvor vi skal spille begge Holstebro baner.
Invitation udsendes sidst i marts måned. Vi har reserveret 25 pladser.
Praktiske oplysninger
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Årsgebyret for år 2022 er 350 kr. for deltagelse i 23 turneringer (sort og rød skrift)
Tilmelding og betaling sker på Golfbox under den 1.3.2022 ”ÅRSGEBYR”
De specielle turneringer er ikke inkluderet.
Har du ikke betalt årsfee er prisen kr. 75,00 pr. gang, som betales i Golfbox ved tilmelding.
Mulighed for Halvårsgebyr på 150 kr. for perioden 1.8 – 31.12.2022. Tilmelding sker på Golfbox under den
1.7.2022 ”HALVÅRSGEBYR”
Som i 2021 vil I modtage en mail før ugens turnering, hvor vi oplyser om matchform, nærmest flaget osv.
Der vil tillige blive sendt et link til turneringen i Golfbox, hvor scorekort skal indberettes.
Som følge af, at vi indfører elektronisk indberetning af scorekort, er det ændret på nogle deadlines for til og
frameldinger til turneringer. Her er de vigtigste:
Tilmelding og starttider
Tilmelding sker på Golfbox u/Turneringer (max. 14 dage før).
Når der ikke er gunstart, skal du tillige booke tid på Golfbox i tidsrummet kl. 14:45 – 16:30. Matchvinduet er
forhåndsreserveret Tirsdagspigerne indtil søndag kl. 24.00.
Der bookes i 3-bolde, dog 4-bolde bagfra startende fra kl. 16:30, når alle 3-bolde er bookede.
Til- og frameldelse skal ske senest mandag kl. 18.00 af hensyn til udsendelse af kode for egen
scoreindtastning. Du skal selv udskrive scorekort.
Turneringslederrummet er lukket, når vi har løbende start.
Ved gunstart tilmelding senest lørdag kl. 16.30. Turneringslederrum - åbent fra 15.30 for afhentning af
scorekort mv. Ved gunstart og venskabsmatcher har vi samling kl. 16:15.

Birdies og nærmest flaget
Skal efter matchen skrives på lister, der hænger i forgangen til turneringslederrummet. Læs yderligere
herom i Turneringsprogrammet.
Vi opfordrer i øvrigt til, at I læser Turneringsprogram 2022 og de vedhæftede anvisninger godt igennem. De
er flere vigtige ændringer, der er fremhævet i teksten.
Vi ser frem til en god og spændende sæson 2022, og håber at se rigtig mange af jer inden så længe.
Mange hilsner
Tirsdagspigernes bestyrelse

