
 

Velkommen til Seniordamerne 
Medlemskab 

Alle kvindelige medlemmer af Hørsholms Golfklub med spilletilladelse, og som er fyldt 50 år, kan blive 

medlem af Seniordameklubben. Både høj- og lavhandikappede medlemmer er velkomne. Vi spiller både 9 

og 18 huller. 

Du bliver medlem ved at henvende dig på kontoret. Der er fast kontingent på 250 kr. for hele sæsonen. 

Beløbet indsættes på Seniordamernes konto. 

Vi har hver torsdag i sæsonen tid på 18-hulsbanen kl. 8:00-10:00 og på 9-hulsbanen kl. 9:30-10:30. 

Vi sætter det sociale samvær højt, og du opfordres til at spille med forskellige medlemmer og lære så 

mange som muligt at kende.  

 

Turneringer 

Vi spiller torsdage, og de fleste spiller om formiddagen – almindelig tilmelding på Golfbox. Der afleveres 

scorekort i Seniordamernes postkasse uden for damernes omklædningsrum. Du indberetter selv dine 

scores på Golfbox med henblik på handicapregulering. 

Sæsonen starter i marts og slutter ultimo oktober. 

Vi arrangerer åbningsturnering, afslutningsturnering, juleturnering samt nogle sponsorturneringer i løbet af 

sæsonen, alle med efterfølgende frokost. Der arrangeres en overnatningstur, en fælles bustur med 

tirsdagsdamerne og en med seniorherrerne – ofte til Sverige, kør selv ture til andre golfklubber, 

venskabsturnering med Gillelejes dameklub samt en fredagsturnering mod vores egne Seniorherrer.  

Årsplanen offentliggøres på Seniordamernes hjemmeside, ved opslag på Seniordamernes opslagstavle og 

ved udsendelse til Seniordamerne per e-mail. Den er vedhæftet denne mail. 

Deltagelse i arrangementer 

Du tilmelder dig diverse arrangementer på Golfbox – husk at læs proportionerne, hvor du finder alle 

oplysninger om spilleform, mødetidspunkt, deadlines, pris, bankkonto, afmeldingsbetingelser mv 

Du skal efter tilmelding betale ved bankoverførsel til vores konto: Reg. nr. 1329 konto 6880985491 

Husk at angive dit navn og datoen for det arrangement, som du indbetaler til. 



Præmier 

Der kan vindes præmier på vores turneringsture og på almindelige spilledage, hvis der er 7 spillere, der 

indleverer scorekort for henholdsvis 9 og 18 huller. Derfor er det vigtigt, at alle indleverer scorekort hver 

gang. 

Hjemmeside 

Du finder Seniordamernes hjemmeside på HGKs hjemmeside www.hoersholm-golf.dk under Klubben / 

Klubber i Klubben / Seniordamer 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Kirsten Grip: 61463609 

Ulla Falktoft: 29848289 

Suss Hommelgaard: 22224750 

Anne-Grete Brandt: 26218944 

Mette Rasmussen: 30340890 

 

http://www.hoersholm-golf.dk/

