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Tirsdagsdamerne er en klub i klubben, hvor du får en god mulighed for at møde andre medlemmer 
både på banen og i hyggeligt socialt samvær uden for banen. 
 
Hvis du har lyst til at høre mere om os, så er du meget velkommen til at komme til: 
 

TIRSDAGSDAMERNES INFOMØDE 

i Restauranten i Hørsholm Golfklub 
tirsdag d. 28. Marts 2017 

kl. 17-18.30 

 
Arrangementet er gratis, du skal blot tilmelde dig på Golfworks under ”Klubturneringer” allerede i 
dag eller senest mandag d. 27.marts. Der vil blive serveret vin, vand og snacks, og vi håber at 
møde en hel masse nye medlemmer og naturligvis også alle nuværende. 
 
På mødet vil du bl.a. høre om den kommende sæsons udflugter, herunder en bustur til Sverige til 
Ljunghusen Golfklubb, (http://www.ljgk.se) og indenlands til Skovbo (http://www.skovbogolfklub.dk), 
Odsherred sammen med seniordamerne en torsdag (http://www.odsherredgolf.dk) og Gilleleje  
igen (http://ggk.dk). 
 
Dertil kommer vore hyggelige middage med diverse delikatesser, måske et par af de mange 
præmier, og til alle disse gode tilbud får du økonomisk tilskud gennem dit medlemskab af 
Tirsdagsdamerne. 
 
 Vi har vedhæftet vores matchprogram, så du kan se alle vore aktiviteter for 2017. 

 
 Vi er omkring 100 spillende damer, der spiller match hver tirsdag formiddag eller eftermiddag. 

Tilmelding sker i Golfworks. 
 
 Du kan spille med uanset alder, handicap og medlemskabsform, bare du har spilletilladelse 

og er indmeldt i Tirsdagsdamerne. Højt humør ingen hindring. 
 

 Du kan vælge at spille på vores forbookede formiddag/eftermiddagstider eller lige på det 
tidspunkt om tirsdagen, der passer dig, blot det er sammen med en anden tirsdagsdame. 

 
 Du kan vælge at spille enten 9-hullers match eller 18-hullers match. 

 
 Vi spiller både 9- og 18 hullers match i 1-3  rækker efter deltagerantal og handicap. Nogle 

tirsdage spiller vi holdmatch.  
 

 Fire gange i sæsonen hygger vi os med en dejlig middag i restauranten. 
 

 Du tilmelder dig ved at betale 450,- kr. til bankkonto 3109  4120046411 eller til mobilpay 
2166 9367. Du kan også vælge at spille ½ sæson (apr.-juni/juli-okt.) til 225,- kr. 

 
 Du kan læse mere om os på HGK’s hjemmeside www.hoersholm-golf.dk /klubben/klubber i 

klubben/Tirsdagsdamer. 
 

Mange hilsener og på gensyn til Infomødet og på banerne fra Tirsdagsdamernes Matchudvalg 
 

- Birgit, Lissi, Elisabeth, Annie og Ulse 
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