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til Dame

Og velkommen  l endnu en sæson. Vi glæder os  l at se alle klubbens 
damer og vi håber, at du har lyst  l at være medlem af Dameklubben i 
Fredensborg Golf Club.

Hvem kan blive medlem?
Alle kvinder over 18 år og med handicap på max 48 kan blive medlem af Dameklubben.

Indmeldelse
En ny og spændende sæson står for døren – med nye oplevelser, gentagelse af sidste års tur  l Sver-
ige, masser af hyggeligt samvær og forhåbentlig godt golfvejr. Skynd dig at melde dig ind – jo før jo 
bedre, så vi kan planlægge sæsonen bedst muligt og helst inden den 1. marts 2018.  

Helt nye Dameklubmedlemmer bliver kontaktet af udvalget straks e  er indmeldelsen, så vi sikrer 
os, at du får en god start og føler dig taget godt imod. Se på sidste side, hvordan du melder dig ind.

Sæsonstart
Vi starter sæsonen med en 9 hullers åbningsturnering den 5. April  kl. 16, hvor vi slu  er dagen af 
med fælles spisning og introduk  on  l sæsonens spændende program. Tilmelding og betaling via 
Gol  ox.

Du kan deltage i åbningsturneringen, selvom du ikke endnu er medlem af Dameklubben. Se på 
hjemmesiden under fanen ”indmeldelse”.

Årets turneringer
Dameudvalget fastlægger programmet for et år ad gangen. Hovedparten af turneringerne afvikles 
som Stableford og en gang om måneden spiller vi månedsturnering med gunstart kl. 16 og med 
mulighed for fælles spisning bage  er. Turneringsplan for hele 2018 fi ndes på hjemmesiden.

Månedsturneringerne spilles o  e som holdturneringer, hvor vi bestræber os på at fi nde spæn-
dende turneringsformer. Det koster ikke noget at deltage i turneringerne, men  l månedstur- 
neringerne betales for deltagelse i middagen. 
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Torsdagsturneringen
Vi spiller i 2 rækker og der spilles så vidt muligt i 4-bolde. Turneringen er en tællende turnering.       
Dame  der er hver torsdag kl. 8.30 – 10.30 og kl.15.40 – 16.30. Alle nye medlemmer får mulighed for 
at spille deres første torsdagsturneringer med en fra udvalget - så er I advaret!

Til almindelige torsdagsturneringer kan du enten reservere star   d i klubben via touch screen eller 
via Gol  ox. Sidste frist for  lmelding er søndag a  en senest kl. 24.00. Mandag 00.01  frigives ikke-re-
serverede Dameklub  der  l klubbens øvrige medlemmer og greenfee spillere. Man kan selvfølgelig 
spille med, selvom man skriver sig på senere end søndag, dog skal man spille med et medlem af 
dameklubben for at scorekortet kan godkendes. 

Møde  d på spilledagen (Alm. torsdage)
Du skal udskrive kvi  ering senest 15 min. før star   d på touchscreen i klubben og være klar senest 
10 min. før start på 1. tee.

Vis al  d hjælpsomhed over for andre – 
og vær fl eksibel, hvis en spiller er blevet svigtet 

og står  lbage uden nogen at spille med.

Månedsturneringer
Som regel a  older vi månedsturnering den sidste torsdag i hver måned. E  er golfen spiser vi en 
lækker middag sammen (dem der har  lmeldt sig), og præmier bliver uddelt for hele måneden. Vi 
bestræber os på at slu  e senest kl. 22.00.
Overrækkelse af præmier for såvel dagens turnering som de foregående almindelige torsdagstur-
neringer sker ved middagen e  er månedsturneringen. Hvis du ikke kan deltage i månedsturnerin-
gen, så a  al gerne med en anden deltager, at hun på dine vegne modtager din præmie. 

Ved afslutningsturneringen uddeles præmier for den gennemgående turnering (pointlisten), hul-
spilsturneringen, for Eclec  c og  l årets Birdiedronning. Se regler for disse på opslagstavlen eller på 
hjemmesiden. 

For at deltage i en månedsturnering, skal du også her  lmelde dig via Gol  ox. Sidste frist for  l-
melding vil normalt være søndag a  en, før turneringen spilles om torsdagen, men hvorfor ventet 
 l søndag?  Når du har  lmeldt dig en månedsturnering, kan du sam  dig i Gol  ox  lmelde dig 

middagen, som du betaler via det link, der står i Gol  ox. Prisen for middagen vil være fra kr. 98,- 
 l. kr. 138. Bemærk at din  lmelding  l middagen er bindende e  er  lmeldingsfristens udløb. Hvis 

du melder a  ud here  er, hæ  er du for den fulde betaling.

Hvis du, e  er  lmeldingsfristens udløb, bliver forhindret i at deltage i månedsturneringen, skal du 
kontakte en af turneringslederne hur  gst muligt. Du kan se på opslaget i klubben og på hjemmesi-
den, hvem der er turneringsledere for den givne månedsturnering. 



Møde  d på spilledagen (Månedsmatch)
Du skal registrere dig hos turneringslederne senest 30 min. før start. Der bliver normalt holdt pa-
role 30 min. før start.

Scorekort
Scoren skal al  d udregnes i Stablefordpoints.
Har du spillet Slagspil, skal din ne  oscore også udregnes.
Udfyldte og underskrevne scorekort skal lægges i Dameklubbens hvide postkasse i omklædnings-
rummet. 
HUSK al  d at tjekke hvilken turnering der spilles på dagen – Blå tee, slagspil mv – hvis du spiller en 
”forkert” turnering – vil dit scorekort blive annuleret.

Indmelding i Dameklubben
Indmelding foregår via netbank. Du overfører kr. 300, som er klubbens årlige kon  ngent - inden 
den 1. marts 2018 -  l klubbens konto:

Reg.nr. 1551 kontonr. 3544346636.

Husk at oplyse dit medlemsnummer og navn

Dameklubbens udvalg 

På hjemmesiden fi nder du fotos af udvalgets medlemmer.
Charlo  e Jelager, Formand 5081 4143  ch.jensen@hotmail.com
Joan Jørgensen, kasserer  5151 0548  joan@adelto  .dk
Tanja Elisabeth Borch   2510 1080      borchpedersen@mail.dk
Chris  na Frederiksen  2497 8810 cjunget@live.dk
Tina Dueholm  2299 7632   nadueholm505@gmail.com
Susanne Dibbern  5081 4143 susanne.dibbern@gmail.com

Dameudvalget har heldigvis igen i år, nogle der har  lbudt deres hjælp og taget ansvar for en række 
vig  ge opgaver. 
Anne Sommer og Ulla Junker tager sig af scorekor  ndtastningen, når der er torsdagsturneringer
Dorte Hedegaard  tager sig af turen  l Eslöv
Jy  e Strand tager sig af hulspilsturneringen

Dameudvalget ønsker alle medlemmer en forrygende sæson 
med masser af god golf og hyggeligt samvær.

Kom glad!


