
 

 

 
Tirsdagsdamerne 
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2020 

 
Medlemskab  
 
Alle kvindelige medlemmer af Hørsholm Golfklub med spilletilladelse kan - uanset alder, handicap 
og form for medlemskab blive medlem af Tirsdagsdamerne.  
Du er meget velkommen både som begynder og som øvet spiller. De sidste par år har vi været 
ca. 100 tirsdagsdamer, som hyggede os godt sammen både på banen og udenfor. Du bliver 
medlem af Tirsdagsdamerne ved at indbetale et kontingent for sæsonen.  
 
Kontingent  
Det koster 450,- kr. for en hel sæson at være medlem af Tirsdagsdamerne. Du kan også vælge at 
betale ½ kontingent på 225,- kr. for ½ sæson (apr.– juni/juli – okt.) Betaling af kontingent 
indsættes på bankkonto:  3109  4120046411 eller ved MobilePay 2166 9367. Husk medlemsnr. 
og navn i teksten til indbetalingen..  
 
Tirsdagsmatcher både formiddag og eftermiddag 
Vi spiller match (18 eller 9 huller) hver tirsdag formiddag og eftermiddag fra d. 31. Marts til d. 
27. oktober 2020. Matchprogrammet findes på vores opslagstavle i medlemsgangen, på vores 
hjemmeside https://www.hoersholm-golf.dk/klubben/klubber-i-klubben/dameklubben/ 
og i vores hvide tirsdagsdamemappe, der ligger i gangen i stalden. Matchformen for 
tirsdagsmatcherne varierer imellem en række forskellige spilleformer. 
 
Tilmelding til en tirsdagsmatch  
Tirsdagsdamerne har reserverede bloktider tirsdage på 18-hullersbanen fra kl. 8.15-10.00 og 
kl.15-15.30 og på 9-hullersbanen fra kl. 16.30-17.00. Hvis du/I ønsker at spille uden for de 
reserverede bloktider, skal du bare gå med et andet medlem af Tirsdagsdamerne, for at jeres 
runde er gyldig.  
Du tilmelder dig tirsdagsmatcherne blot ved at booke en tid via GolfBox. Her kan du booke starttid 
14 dage frem i tiden. De bloktider, der ikke er blevet reserveret af tirsdagsdamer senest tirsdag 
aften ugen før spilledag, vil blive frigivet til alle medlemmer i Hørsholm Golfklub.  
 
Udflugter  
4 tirsdage i løbet af sæsonen arrangeres udflugter til andre baner også en enkelt eftermiddag, 
og vi hygger os, efter vores populære holdmatcher, ved 4 fælles middage, hvortil du som 
tirsdagsdame også får et pænt økonomisk tilskud fra vores konto.  
Du tilmelder dig disse arrangementer via Golfbox og betaler helst elektronisk til vores bankkonto 
eller ved MobilePay se ovenfor.  
 
Præmier  
Det er muligt at vinde præmier på alle tirsdagsmatcher. Præmier uddeles ved vore 4 
middagsarrangementer samt i forbindelse med udflugterne. 
 
Tirsdagsdamernes hjemmeside 
Se Tirsdagsdamernes ugeresultater, matchprogram, regler, matchformer m.m. på HGK’s 
hjemmeside https://www.hoersholm-golf.dk under Klubben/Klubber i klubben/Tirsdagsdamer. 
 

Velkommen og på gensyn fra Tirsdagsdamernes matchudvalg 
Lissi, Birgit, Mette og Ulse 


