
 

 
  
Kære Tirsdagsdame! 
 
Matchudvalget vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god jul samt 
et godt nytår. 
 
Vi vil gerne takke jer for alle jeres tilkendegivelser i forbindelse med evalueringen 
for dette år. Der er kommet mange interessante forslag og kommentarer til vores 
matchformer og samvær, som vi vil prøve at imødekomme i 2019. 
 
Vi har i denne forbindelse fået flere ønsker om at afkorte præmieuddelingen og 
middagene, især af hensyn til dem, der skal på arbejde næste dag. Vi har allerede fra 
denne sæson forsøgt at stramme op, hvilket vi synes er lykkedes, idet vi de sidste par 
gange har holdt arrangementet inden for 2 timer. Mindre kan ikke gøre det.  
Der er rigtige mange hensyn at tage: 

- vi kan ikke starte matchen om eftermiddagen op for tidligt, da de arbejdende 
også skal kunne nå frem; 

- middagen kan ikke begynde før alle er inde; 
- der kan ikke serveres for sent af hensyn til køkkenpersonalet; 
- der skal lige være tid til at takke alle vores dejlige sponsorer for deres indsats. 

Vi skønner i øvrigt, at det er vigtigt også at tilgodese det hyggelige samvær, hvilket jo 
er en af vores kerneinteresser. 
 
Med hensyn til at kunne kåre en årets spiller har vi truffet en ny beslutning for 2019, 
da flere af 18 hullers medlemmerne har udtrykt ønske om også at kunne blive tildelt 
point, når de kun spiller 9 huller, ofte af hensyn til tidsmangel på grund af deres 
arbejde. Det vil fremover blive således, at hver enkelt 18 hullers medlem skal 
meddele os i starten af sæsonen, om de ønsker at få point på 9 eller 18 hullers listen 
for hele sæsonen. Hvis en spiller ønsker at blive optaget på 9 hullers listen, skal det 
dog ikke forhindre spilleren i at spille 18 huller, når vedkommende ønsker det og her 
få tildelt en eventuel præmie – 1. 2. eller 7., men kan så ikke disse dage også få point 
til årsresulatet. 
 
Vi har i planlægningen ønsket at flytte nogle udflugter til om eftermiddagen også 
efter ønske fra flere medlemmer. 
 
På grund af de få positive tilbagemeldingerne omkring en eventuel overnatningstur til 
Jylland, har vi valgt at se bort herfra i 2019. 
 
 



Vi har et foreløbig program, som med ret til ændringer, ser sådan ud:  
 
26/03 - Infomøde  
 
02/04 - Første spilledag 
 
07/05 - Forårsmidddag og Holdmatch 
14/05 - Bustur til Ängelholm  
 
18/06 - Kør selv eftermiddag til Kokkedal 9  hullers match 
 
02/07 - Sommermiddag og Holdmatch 
09/07 - Kør selv til Helsingør - start kl.14.00 - middag efterfølgende 
 
13/08 - Speciel holdmatch med servering af drinks og uddeling af præmier - middag 
for egen regning 
 
10/09 - Efterårsmiddag og Holdmatch 
24/09 - Kør selv udflugt til Hornbæk med seniordamerne 
 
22/10 - Afslutningsmiddag og Holdmatch. 
 
Med hensyn til de nye golfregler, står klubben for mere info, men I kan se mere 
herom ved at følge dette link: 
https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/pages/the-rules-of-golf 
 

 

	 	
	
Matchudvalget ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og glæder os til 
gensyn i 2019. 
 

Birgit, Lissi og Ulse 
	


