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Kære Tirsdagspiger                                                                                                                                 
 

Velkommen til sæsonen 2023. Foråret er snart på vej og de fleste af os glæder os sikkert til at komme ud og 

spille golf snart. 

 

Turneringsprogram 2023 
Turneringsprogram 2023 er sat på hjemmesiden allerede nu.  

Der åbnes for tilmelding til turneringer og tidsbestilling ca. 14 dage før afviklingen. 

Vi opfordrer jer til at læse tekst med informationer godt igennem. Du kan stort set finde svar på det meste 

her, hvis du har spørgsmål til afvikling af vores turneringer nu og undervejs i sæsonen. 

 

Åbningsturneringen 
I år spiller vi åbningsturnering lørdag den 25. marts 2023. Der er naturligvis en risiko for, at turneringen ikke 

kan gennemføres, når vi spiller så tidligt på sæsonen. Hvis der ikke er åbnet for sommergreens har vi 

besluttet, at vi spiller ”vinterbane”, med mindre der er meget vådt. Vi prioriterer, at vi mødes, får spillet lidt 

golf, spiser god frokost og hygge efterfølgende. Det vil være muligt kun at tilmelde sig frokosten. I 

modtager information om turneringen m.m. nogle dage før. Vi inviterer alle kvinder i klubben til at deltage i 

åbningsturneringen. Hvis du har kendskab til nogen, der overvejer at melde sig ind, så har de muligheden 

for at prøvespille i vores hyggelige klub. 

 

Rammeaftale med klubben. 
Vi har været i en løbende dialog med klubben – sammen med de øvrige ”klubber-i-klubben” - om 

ovennævnte rammeaftale. Som følge af medlemstilfredshedsundersøgelsen arbejder klubben blandt andet 

med banens tilgængelighed. Det har ændret nogle af betingelserne for vores brug af banen. Vi orienterer 

nærmere herom på vores arrangement torsdag den 20. april 2023. 

 
4-bolde i stableford turneringer 
Som følge af betingelserne i rammeaftalen kommer vi i år til – primært og så vidt muligt, at booke i 4-bolde 

i de løbende stableford turneringer. Vi har fortrinsret indtil 48 timer før turneringen, herefter åbnes tiderne 

for klubbens øvrige medlemmer.  

 

Vi opfordrer til, at du tilmelder dig så tidligt som muligt. Vi kan framelde os turneringen helt op til sidste 

tilmeldingsfrist, og gebyret tilbageføres automatisk ved framelding. 

 

Vi opfordrer hertil for at skabe det bedste flow på banen og flest 4-bolde med tirsdagspiger. Hvis vi ikke er 

tilmeldt 4 spillere på en starttid, kan der tilmelder sig andre end Tirsdagspiger på tiden. Når der bookes tid 

efter vores vindue er åbnet for øvrige 48 timer før turneringen, vil der poppe en besked op om, at der er en 

booking i Tirsdagspigernes løbende turnering og de bedes tage hensyn hertil. Når det sker, opfordrer 

bestyrelsen til, at vi klarer det med et smil.  

 

Nyt tiltag 
Som noget nyt i år holder vi en aften, hvor vi gennemfører regelundervisning og modeopvisning sammen – 

uden golf. Vi får lidt bedre tid til begge dele. Vi vil samtidig orientere generelt om Tirsdagspigerne og vores 

nye betingelser for brug af banen og faciliteter i klubben (rammeaftalen).  

 

Rasmus Klump turneringen 
Rasmus Klump Turneringen er lagt over i klubregi. Den udbydes derfor fremover under klubbens 

turneringer. Vi opfordrer naturligvis til at bakke op omkring den hyggelige turnering som hidtil. 
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Løbende hulspilsturnering 

Igen i år opretter vi den sjove turnering. Den spilles med handicap, så alle kan være med (se regler herfor). 

Efter første runde ved vi, hvem der spiller videre i vinderrunde, og hvem der spiller videre i taberrunde, så 

alle får flere matcher. Deltagerne får hinandens tlf. nr. og aftaler selv tidspunkt for deres match. Den kan 

blot ikke ligge om tirsdagen. Skema hænger vi op i damernes omklædning, så alle kan følge med i, hvem der 

skal spille mod hvem. Her skriver man tillige selv resultatet på efter hver match. Der er præmier i både 

vinder og ”taberrække”. Tilmelding sker under turneringer i Golfbox under 1.4.2023. 

 

Weekendturen 
Er fastlagt til den 19. og 20. august 2023. Vi gentager sidste års succes og spiller igen begge de spændende 

Holstebro baner. Invitation udsendes sidst i marts måned. 

 

Vi glæder os til en spændende sæson, og håber at se rigtig mange af jer inden så længe. 

 

Venlig hilsen 

Tirsdagspigernes bestyrelse 

 

 


