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Kære Tirsdagspiger  

 
Efter en lidt træg start med et par aflysninger har vi nu spillet det meste af forårssæsonen 2022.  
 
Her lidt statistik: 

• Vi har spillet 10 turneringer 
• Heraf 3 venskabsturneringer. Over 20 fremmødte Tirsdagspiger i henholdsvis Kalø og Randers 
• 79 spillede med i venskabsturneringen mod Aadalen hjemme – heraf 44 spillere fra Aadalen 
• Der har været 37 spillere i gennemsnit pr. turnering – 40% stigning 

 
Det har været en aktiv forårssæson med meget stor tilslutning. 
 
Egen elektronisk indberetning af scorekort 

Som noget nyt har vi indført elektronisk indtastning af scorekort. Det er gået forrygende godt. Det virker 
allerede nu som en naturlig del af en turnering, at vi tjekker de indtastede scores. Vi kan endda se, at nogle 
allerede samme aften følger turneringens leaderboard, for at følge resultaterne. 
 
Venskabsklubber 

Vi har 3 venskabsklubber. Vi har spillet mod alle 3 klubber. Først mod Kalø Golfklub, hvor vi desværre tabte 
med ganske få point. Derefter hjemme mod Aarhus Ådal, hvor vi også måtte lide et nederlag. Den sidste 
venskabsturnering spillede vi mod Randers Golf Klub i Randers. Det er en ny venskabsklub og det var en 
rigtig god start. Vi var meget tilfredse efter en god turnering på en flot og velholdt bane, der var en god 
stemning og vi fik dejlig mad. Der var høje scores, og på trods af dette tabte vi endnu en gang. Vi må håbe 
at vi næste år også kan hente en par sejre. 
 
Golf fitness – Motus Fit 

Vi har indgået en aftale med Motus Fit, at vi viderefører de to hold vi etablerede sidste år. Deltagerne på 
holdene får fortrinsret til at tilmelde sig. Hvis der bliver ledige pladser, udbydes disse selvfølgelig, således 
andre får muligheden. Hvis der er flere, der gerne vil være med, så kontakt os i bestyrelsen og vi vil forsøge 
at samle endnu et hold. Nærmere herom senere. 
 
Weekendturen 

Er fastlagt til den 20. og 21. august 2022 og den går til Holstebro, hvor vi skal spille begge Holstebro baner. 
Der ligger en invitation på hjemmesiden. Tilmeld dig til en hyggelig tur til 2 flotte golfbaner, hvor den ene 
er kåret som Danmarks flotteste bane i 2021 og virkelig en oplevelse værd. Vi overnatter på et godt hotel 
og der er middag på restaurant ”Under klippen”, der har meget fine anmeldelser. Der er sidste tilmelding 

den 30. juni 2022 og der er stadig ledige pladser. 
 
Flytning af spilledag 

Repræsentanter fra bestyrelsen har haft møde med vores ny formand Patrick Czyc. Det var et meget godt 
og konstruktivt møde. Vi har aftalt et videre forløb, hvor vi arbejder positivt videre med mulighederne for 
at flytte vores spilledag. 
 
Ny mulighed – ½ års fee for resten af sæsonen. 

Bestyrelsen arbejder til stadighed på at rekruttere nye medlemmer. Vi har derfor besluttet, at der kan 
indmeldes nye medlemmer til ½ års fee kr. 150,- og dermed spille resten af sæsonen. Hvis du kender en 
eller flere, der har lyst til at deltage i Tirsdagspigerne turneringprogram og sociale samvær, så opfordre 
dem endelig til, at tilmelde sig. Det kan ske på Golfbox.dk/Turneringer/dato 1.7.2022/ ½ års fee. 

https://www.mollerupgolfclub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Invitation-weekendtur-Holstebro-2022.pdf
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Generalforsamling 2022 – Flytning af dato. 

Dato for generalforsamling flyttes fra 27. 9.2022 til den 20.9.2022. Skriv det i kalenderen med det samme. 
Invitation m.m. bliver udsendt senere. 
 
Tak for en rigtig god forårssæson med noget blandet vejr, hyggeligt samvær, mange gode grin og scores. Vi 
holder sommerferie indtil 2.8.2022 og glæder os til efterårssæsonen. 
 
Rigtig god sommer.  
 
Mange hilsner  
Tirsdagspigernes bestyrelse 
 
 


