
					

					 	

 
Bliv medlem af 

Tirsdagsdamerne 
 

 
2021 

 
Alle kvindelige golfspillere i Hørsholm Golfklub inviteres til at blive medlem af Tirsdagsdamerne. 
 
Tirsdagsdamerne er en klub i klubben, hvor du som medlem får en god mulighed for at møde 
andre medlemmer både på banen og i hyggeligt socialt samvær uden for banen.  
Vi afholder normalt et infomøde, hvor Matchudvalget orienterer om den forestående sæson, 
men grundet covid-19 situationen er dette ikke muligt.  
 
Første matchdag er d. 30. marts. Fra denne dato er sæsonen for Tirsdagsdamerne officielt 
skudt i gang. Nuværende medlemmer kan fra denne dato spille golf i Tirsdagsdameregi – HUSK 
dog at betale kontingent 😊. Er du nyt medlem og ønsker at blive introduceret til 
Tirsdagsdamerne kan du kontakte én fra Matchudvalget, så vi kan aftale, hvordan du bedst 
kommer i gang. 
  
v Vedhæftet ses vores matchprogram. Her kan du se vores aktiviteter for 2021 (med 

forbehold). 
 

v Du kan spille med uanset alder, handicap og medlemskabsform, bare du har 
spilletilladelse og er indmeldt i Tirsdagsdamerne. 

 
v Vi er omkring 80 spillende damer, der spiller match hver tirsdag formiddag eller 

eftermiddag. Vi har reserverede bloktider tirsdage på 18-huls banen fra kl. 8.15-10.00 og 
kl.15-15.30 og på 9-huls banen fra kl. 10.00-11.00 og kl. 16.30-17.00, men du kan vælge 
at spille på det tidspunkt om tirsdagen, der passer dig, blot det er sammen med en anden 
tirsdagsdame. Tilmelding sker i Golfbox. 

 
v Du kan vælge at spille enten 9-hullers match eller 18-hullers match. Matcher foregår i 1-

3 rækker efter deltagerantal og handicap. Nogle tirsdage spiller vi holdmatch.  
 
v Fire gange i sæsonen hygger vi os med en dejlig middag i restauranten, hvor flotte 

præmier også uddeles. Gennem dit medlemskab af Tirsdagsdamerne får du et 
økonomisk tilskud til disse arrangementer.  

 
v Kontingent for en hel sæson er 450 kr., som betales til bankkonto 3109 - 4120046411 

eller til MobilePay 2166 9367. Du kan også vælge at spille ½ sæson (apr.-juni/juli-okt.) 
til 225 kr. 

 
v Du kan læse mere om os på HGK’s hjemmeside www.hoersholm-golf.dk under 

klubben/klubber i klubben/Tirsdagsdamerne 
 

               
                 Mange hilsener og på gensyn på banerne fra Tirsdagsdamernes Matchudvalg 

 
Birgit Lund – 21669367  Lissi Marthin – 20121015 

 
Mette Winsløv – 27266868  Dorte Høst – 23303099   

 
  


