
 

 

 
Tirsdagsdamerne 

Matchudvalg 

 
2019 

Velkommen kære tirsdagsdamer til 
HOLDMATCH OG SOMMERMIDDAG 

 

 
tirsdag, den 2. juli 2019 

 
Vi håber rigtig mange af jer vil deltage i holdmatchen, der både er for 18 og 9  huller – 
formiddag og eftermiddag, afhængig af deltagerantal. Vi spiller Greensome, for regler se 
side 2 
 
Inden middagen fra kl. 18.00 har vi desuden den store fornøjelse at have vores sponsor fra 
den 11. juni Goodlooks Skønhedsklinik http://www.goodlooks.dk med til denne aften, og 
der vil blive fortalt om produkterne og nogle demonstrationer af disse kan komme på tale. 
Inge kommer sammen med Susanne, der vil introducere Radiant hudpleje. 
Desuden kommer Nick Philip Engel fra https://unspoiledjewels.com for at vise os sine 
smukke smykker, og han har nogle gode tilbud til os alle. Og han er yderligere sponsor for 
dagens holdmatch. 
 
Kl.19.30 glæder vi os meget til at se jer alle i restauranten på en varm sommeraften med 
hyggeligt socialt samvær, lækker mad og uddeling af ugepræmier, og præmier for dagens 
holdmatch, der er sponsoreret af Bistro Sans og som sagt Nick Philip Engel. 
Invitationen til middagen gælder alle tirsdagsdamer, uanset om I spiller med i dagens 
holdmatch eller ej. 

 
Pris for middag, kaffe og kage kun 100,00 kr. 

(øvrige drikkevarer er for egen regning) 

Tilmelding via Golfworks under Klubturneringer både til match og middag  
senest torsdag den 27. Juni/ søndag den 30. Juni til middagen. 

 
Betaling: Beløbet kan indsættes på bankkonto: reg.nr. 3109 kontonummer: 4120 046411 
eller gennem MobilePay 21 66 93 67. 
 

Mange hilsener og på gensyn fra 
Birgit, Lissi og Ulse 

 
P.S.  Ved eventuelle afbud til middagen efter den 30. Juni, kan betalingen ikke refunderes. 
 



 
 
 

Greensome 
 

er en variation af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra 
teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den 
spiller, hvis bold ikke er valgt.  
Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome.  
Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med 
lavest spillehandicap vægter 60%, mens makkeren kun vægter 
40%.  
Eks.: Madame Y har 12 slag og Madame X har 18 slag. De spiller 
med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14. 
 


