
                                                                     

 
Velkommen til dameklubben 2022 
 
Velkommen til sæson 2022. Vi glæder os til at se alle klubbens damer, og 
vi håber, at du har lyst til at være medlem af Dameklubben i Fredensborg 
Golf Club. 
 
 

Årets aktiviteter i Dameklubben 
En ny og spændende sæson står for døren. Dameudvalget fastlægger programmet for et år ad gangen. I 

år byder programmet både på velkendte indslag og nyheder – og helt sikkert masser af golfoplevelser 

og hyggeligt samvær.  

Torsdag er ’Damedag’ i Fredensborg, og hovedparten af torsdagene er helliget Dameklubbens 

gennemgående turnering. Den gennemgående turnering afvikles som stableford, dog spiller A-rækken 

slagspil den første torsdag i hver måned.  

De fleste måneder spiller vi en månedsturnering med gunstart kl. 16. Månedsturneringerne spilles som 
holdturneringer med sjove turneringsformer. Vi gentager en af sidste års nyheder - en søndags 
turnering – et tilbud særligt tiltænkt de, der har svært ved at nå at spille om torsdagen. En nyhed bliver 
mulighed for at spille en af torsdagsturneringerne på en fremmed bane. Årets Dameklub-golfweekend 
går i maj til Araslöv golfresort i Sverige. Endelig arrangerer vi sideløbende med de øvrige aktiviteter 
Dameklubbens egen hulspilsturnering. 

Som medlem af Dameklubben, koster det ikke noget at deltage i turneringerne i Fredensborg,  

Se turneringsplanen for 2022 på Dameklubbens hjemmeside. 

 

Hvem kan blive medlem? 
Alle kvinder med et HCP på maks. 50 kan blive medlem af Dameklubben. De fleste turneringer kræver at 
man kan spille 18 huller. 

  



Indmeldelse i Dameklubben 
Indmelding foregår igen i år via GolfBox. Du skal under Klubturnering finde ”Tilmelding til Dameklubben 

2022”. Ved tilmelding opkræves 308 kr., som er Dameklubbens årlige kontingent, der giver adgang til at 

spille i alle årets turneringer. Meld dig gerne ind inden den 15. marts. 

Er du helt ny i Dameklubben bliver du kontaktet af Dameudvalget efter indmeldelsen, så vi sikrer os, at 

du får en god start. Vi arrangerer igen i år kaffemøder for såvel potentielle nye, nye og eksisterende 

Dameklubmedlemmer. På møderne fortæller vi om praktik og årets aktiviteter i Dameklubben. Der 

bliver mulighed for at stille spørgsmål, og så er det en oplagt mulighed for at finde sammen med nogle 

at spille med. Vi regner med at holde et kaffemøde ultimo marts og et medio april. Der er tilmelding til 

kaffemøderne via GolfBox. 

 

Sæsonstart 
Sæsonstarten bliver torsdag d. 31. marts. 

Åbningsmatchen er med gunstart kl. 16, og vi spiller Texas Scramble over 9 huller. Efter runden er der 
hygge, fællesspisning og introduktion til sæsonens spændende program.  

Tilmelding og betaling sker via GolfBox. 

Du er velkommen til at deltage i åbningsmatchen, selvom du endnu ikke er medlem af Dameklubben. 

 

Torsdagsturneringer 
Igen i 2022 vil vi spille i 3 rækker. Man tilmeldes i enten A-, B- eller C-rækken, og spiller i den samme 

række hele sæsonen. Det er handicappet pr. 01.04.2021, der bestemmer, hvilken række man spiller i. 

Vi vil fordele antallet af spillere nogenlunde ligeligt i de 3 rækker, derfor er HCP-skæringen mellem 

rækkerne ikke fastlagt endeligt endnu. Der bliver præmier i alle tre rækker hver torsdag. 

Vinderne af række A, B og C skal torsdag d. 22. september kl.14 spille en afgørende match, hvor årets 

vinder af Dameklubben 2022 findes. Der spilles slagspil. 

Normalt spiller vi fra tee 49, men torsdag d. 16. juni spiller alle tre rækker fra tee 52, og den sidste 
torsdag i juli spiller række A og B fra tee 58 og række C fra tee 52.  

Torsdagsturneringerne er tællende handicapregulerende turneringer. Der er tider reserveret til 

Dameklubmedlemmer hver torsdag kl. 8.30 – 10.30 og kl. 15.40 – 16.30. 

Til almindelige torsdagsturneringer kan du enten reservere starttid i klubben via touch screen eller via 

GolfBox. Sidste frist for tilmelding er søndag aften senest kl. 24.00. mandag 00.01 frigives ikke-

reserverede Dameklubtider til klubbens øvrige medlemmer og greenfee spillere. Du kan selvfølgelig 

spille med, selvom du skriver dig på senere end søndag, dog skal du spille med mindst et andet medlem 

af Dameklubben, for at scorekortet kan godkendes. 

Ud over at reservere en starttid, skal du huske at tilmelde dig turneringen i GolfBox. Det er vigtigt, at du 

hver gang tilmelder dig i den turnering, som passer med den række (A, B eller C), du spiller i. Bemærk at 

torsdagsturneringerne lukkes for tilmelding kl. 10 på spilledagen. 

Er du nyt medlem, får du mulighed for at spille de første torsdagsturneringer med en fra Dameudvalget, 

hvis du har lyst. 



Mødetid på spilledagen 

Du skal udskrive scorekort senest 15 min. før starttid på touchscreen i klubben og være klar senest 10 

min. før start på første hul (1. eller 10. hul afhængig af ugen). 

Vis altid hjælpsomhed over for andre og vær fleksibel, 

hvis en spiller er blevet svigtet og står tilbage uden nogen at spille med. 

 

Scorekort 
Scoren skal udregnes i Stablefordpoint. 

Har du i A-rækken spillet Slagspil, skal din nettoscore udregnes. 

Udfyldte og underskrevne (af både spiller og markør) scorekort skal lægges i Dameklubbens hvide 

postkasse i omklædningsrummet. 

HUSK altid at tjekke hvilken turnering der spilles på dagen – tee 49, 52 eller 58, slagspil mv – hvis du 

spiller en ”forkert” turnering – vil dit scorekort blive annulleret. 

 

Månedsturneringer 
Som regel afholder vi månedsturnering den sidste torsdag i måneden med gunstart kl. 16.  

Efter golfrunden spiser vi en lækker middag sammen i restauranten, og præmier bliver uddelt for 

dagens match. 

Overrækkelse af præmier for de foregående almindelige torsdagsturneringer sker enten ved 

registreringen forud for månedsmatchen eller efter middagen. Hvis du ikke kan deltage i 

månedsturneringen, skal du aftale med en anden, at hun på dine vegne henter din præmie – ellers går 

præmien tilbage i puljen. 

Ved afslutningsturneringen d. 29. september uddeles præmier for den gennemgående 

Dameklubturnering, hulspilsturneringen, for Eclectic (A, B og C-rækken) og til årets Birdiedronning. 

For at deltage i en månedsturnering, skal du også tilmelde dig via GolfBox. Sidste frist for tilmelding vil 

normalt være søndag aften før turneringen. Når du har tilmeldt dig en månedsturnering, kan du 

samtidig i GolfBox tilmelde dig middagen, som du betaler via det link, der står i GolfBox. Prisen for 

middagen vil igen i år være 138 kr. Bemærk, at din tilmelding til middagen er bindende efter 

tilmeldingsfristens udløb. Hvis du melder afbud herefter, hæfter du for den fulde betaling. 

Hvis du – efter tilmeldingsfristens udløb – bliver forhindret i at deltage i månedsturneringen, skal du 

kontakte en af turneringslederne hurtigst muligt. Du kan se i GolfBox, hvem der er turneringsledere for 

den aktuelle månedsturnering.  

Mødetid til månedsturneringer 

Du skal registrere dig hos turneringslederne i klubhuset senest 30 min. før start. Der holdes parole 30 

min. før start. 

 



Dameklubbens udvalg  

Herunder finder du navne, telefonnr. og mailadresser på Dameudvalget. Vi er klar til at svare på 

spørgsmål eller modtage gode ideer. På Dameklubbens hjemmeside kan du også se billeder af udvalgets 

medlemmer. 

Christina Frederiksen  2055 0405  cjunget@live.dk 

Tina Dueholm   2299 7632  tinadueholm505@gmail.com 

Susanne Dibbern  2571 8810  susanne.dibbern@gmail.com 

Pernille Bloch   4019 5403  pblch@tdcnet.dk 

Margrethe Martinsen  2962 1961  maggiem1@live.dk 

 

Dameudvalget får heldigvis hjælp til scorekortindtastningen efter torsdagsturneringer. Den opgave 

tager Kirsten Markersen og Majken Juel Olsson sig af.  

Årets weekendtur til Sverige arrangeres af Majken Juel Olsson, Ulla Skov og Diana Bech. 

 

Vil du have mere information om Dameklubben og aktiviteterne, kan du besøge vores hjemmeside eller 

opslagstavlen i dameomklædningen i klubben.  

 

Udvalget ønsker alle medlemmer en forrygende sæson 2022 

med masser af god golf og hyggeligt samvær. 
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