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Afgørelse ved 
lige resultater 

I opgørelsen af placering benyttes følgende regel ved pointlighed:  
 
- bedst på bag-9 
- bedst på sidste 6 huller 
- bedst på sidste 3 huller 
- bedst på sidste hul 
- laveste HCP 

 
i nævnte rækkefølge, indtil afgørelsen er fundet. 

Aflevering af 
scorekort 
 

Scorekort fra en tirsdagsmatch afleveres i Tirsdagsdamernes postkasse på 
dagen for matchen. 
Det er ikke muligt at aflevere scorekort efterfølgende. 
 

Betaling Alle betalinger til Tirsdagsdamerne sker elektronisk til vores bankkonto: reg.nr. 
3109 kontonummer 4120 046411 eller til MobilePay: 21 66 93 67.  
Husk at angive navn, medlemsnummer og aktivitet. 

Booking af 
tider 

Der er hver tirsdag forhåndsreserverede tider til:  
 
Tirsdagsmatchen 18 huller kl. 8.15-10.00 og kl. 15-15.30.  
Tirsdagsmatchen 9 huller: kl. 10.00-11.00 og kl. 16.30-17.00 
 
Du kan reservere tid 14 dage før. 
De tirsdagsbloktider, der ikke er bookede onsdag aften før en tirsdagsmatch, vil 
blive frigivet til andre spillere i Hørsholm. 
Hvis du ønsker at spille på et andet tidspunkt, skal du huske, at dit scorekort 
kun er gyldigt, hvis du har spillet med en anden tirsdagsdame, som har 
underskrevet scorekortet. 

Kontingent Det koster 450,00 kr. at være medlem af Tirsdagsdamerne for en hel sæson.  
Du kan også vælge halvt kontingent fra 1.4 - 30.6 eller fra 1.7 og fremefter = 
225,00 kr. 

Markør Markøren skal være medlem af Tirsdagsdamerne, og derfor skal dennes 
medlemsnummer også anføres på scorekortet. 

Matchformer Se separat opslag om ”Matchformer” 

Handicap Husk, at det er dit ansvar, at handicap på dit scorekort er korrekt angivet! 
 
Du bestemmer selv, om du vil spille eds eller ikke. Hvis du skal 
handicapreguleres, sørger du selv for dette. 

Præmier 
 

Såvel tirsdagsdamer, der er på udflugt, og damer, der spiller hjemme i HGK, 
kan opnå præmier. 
Præmier uddeles på præmiemiddage annonceret i matchprogrammet. 
Hvis en vinder ikke har mulighed for at afhente sin præmie, så kan spilleren 
aftale inden middagen, at en anden afhenter præmien på præmieaftenen med 
det samme. 
Præmier, der ikke afhentes på præmieaftenen, annulleres og returneres til 
puljen af fremtidige præmier 
 



 

 
Præmier 
 

Både for 9- og 18-hullersrækken gælder det at: 
- der altid uddeles en 1. præmie.  
- hvis der er færre end 30 spillere, oprettes der kun to rækker. 
- der spilles hver tirsdag om præmier for 1., 2. og 7. pladsen i alle rækker.  
- 2. præmien i en række forudsætter min. 12 deltagere.  
- 7. pladsen kræver naturligvis min. 7 spillere. 

 
Rækker Der spilles tirsdagsmatcher både for 9- og 18 huller i 1-3 lige store rækker, som 

hver tirsdag dannes ud fra matchens deltagerantal og handicap. 
 
På dage med udflugt til andre baner spiller hjemmespillere i 1 samlet række ved 
15 deltagere eller derunder. Over 15 deltagere spilles i 2 rækker efter handicap. 
 

Scorekort Minimumskrav på scorekortet er: 
• Navn 
• Medlemsnummer 
• Handicap (HCP) 
• Antal tildelte slag (SpH) 
• Spilledato 
• Spillet bane (vest, øst, nord) 
• Score i øverste resultatfelt 
• Underskrift fra spiller og markør 
• Markørens fulde navn og medlemsnummer 
 
Er scorekortet ikke udfyldt rigtigt, bliver man diskvalificeret! 
 

Tilmelding Du tilmelder dig de ugentlige tirsdagsmatcher, arrangementer, udflugter mv. ved 
at tilmelde dig på GolfBox som til ethvert andet arrangement i HGK-regi.  
Husk at betale, inden tilmeldingsfristens udløb. 
 
Medlemmer af Tirsdagsdamerne, der betaler kontingent, opnår sædvanligvis et 
tilskud til arrangementer og udflugter. 
 

18 eller 9 
huller 

Du kan deltage i tirsdagsmatcher både på 18 hullers banen eller 9 hullers banen. 
 
For at deltage og spille 9 huller kræves, at du spiller dagens 9 hullers bane og 
indleverer scorekort fra denne. 
 

Spørgsmål og 
Kontakter 

Hvis du har spørgsmål til:              
                                                                                                                                                      
- Scorekort, Golfbox: Lissi Marthin 2012 1015 / lissi.marthin@gmail.com / - Mette 
Winsløv 2726 6886 / mw@psykologpraxis.net 
- Matchprogram, hjemmeside, kontakt til HGK: Dorte Høst 23303099/ 
dhost@webspeed.dk  
- Kasserer, sponsorer, medl. oplysninger, middage: Birgit Lund 2166 9367  / 
birgit@alio.dk 
  
- Tirsdagsdamernes bankkonto: Reg. nr.: 3109, kontonr.: 4120 046411  
 

Årets spiller 18 hullers medlemmer 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 årsresultatet.  
Obs.: Den samme person kan kun opnå at blive årets spiller tre gange. 
 

 


