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På almindelige tirsdage spiller vi også inden for 
flaglængde på alle par 3 hullerne. Er du heldig at 
lave en Birdie, udløser det en bold, men HUSK at 
få markøren til at skrive det på dagens liste. Gevin-
ster for tirsdagsmatcherne uddeles ved juni måneds 
afslutning og sæsonafslutning.

Slagspilsklubben 
Har man også lyst til at spille slagspil (netto), kan 
man også dette – det kræver dog, at du har Hcp 25 
eller derunder, og at du tilmelder dig til Slagspils-
klubben. Pris 125 kr.

Vi spiller Order of Merit – en gennemgående 
turnering på almindelige tirsdage, hvor man tildeles 
point efter dagens placeringer i de tre rækker. De 
10 bedste runder tælles med, dog de 12 bedste i 
slagspilsklubben. Vinderen findes først efter de 19 
runder og ved sæsonafslutning uddeles pokaler og 
præmier.

Månedsafslutninger
er den sidste tirsdag i månederne april, maj, juni, 
august. Her har vi mødetid kl. 15.30 og gunstart 
kl. 16.00. Afslutningsmatch d. 06. oktober 2020, 
mødetid kl. 13.30 og gunstart kl.14.00. Vi spiller i 
3 rækker, fortrinsvis stableford, men også holdkon-
kurrencer. Hver måned har sin egen sponsor. Efter 
matchen fællesspisning – og præmieuddeling.

Dameklubben
Dameklubben – Tirsdagsdamer – er en velfunge-
rende klub i Himmelbjerg Golf Club. Vi er omkring 
100 medlemmer, og du kan blive medlem, når du 
er fyldt 19 år, men langt de fleste er mellem 50 og 
op i 70’erne. Vi er en aktiv klub med højt aktivi-
tetsniveau – både med hensyn til golf som sociale 
aktiviteter. 

Sæson 2020
starter tirsdag d. 31. marts 2020, og så spiller vi 19 
almindelige tirsdage. Her spiller du, når det pas-
ser ind i dit dagsprogram – du melder dig bare på 
i Golfbox med nogen, du kender, men også gerne 
med nogen, du ikke kender.

Tidsbestilling
til golf om tirsdagen: Fra 8.30 - 10.30 og fra 14.30 
- 16.30 er forbeholdt damer. Ikke bookede tider 
bliver frigivet til alle søndag aften ved midnat. Meld 
dig til Tirsdagsgolf i rigtig god tid.  Bliver du forhin-
dret, kan du jo afmelde.

Som hjælp til nye i Dameklubben, står følgende fire 
spillere klar til at hjælpe med spørgsmål og prakti-
ske ting:
•	 Merete Giver - tlf. 2279 7668 

meretegiver@hotmail.com  
•	 Susanne Fjordside - tlf. 4140 1033 

sfjordside@hotmail.com 
•	 Rita Thykær - tlf. 6177 4008 

rita@thykaer.dk  
•	 Lene Bonderup - tlf. 5178 7517 

leneogbent@gmail.com  

Vi spiller stableford i 3 rækker, dog prøver vi i år 
at spille slagspil Max 10 i A- rækken 5 almindeli-
ge tirsdage (7. april, 5. maj, 2. juni, 4. august og 1. 
september).
Hver tirsdag er der præmier til de bedst placerede. 
Dameklubben står selv for disse præmier, og det er 
gavekort, som kan bruges i shoppen, pubben eller 
klubben. Ved meget lav deltagelse, under 25 spille-
re, en tirsdag p.g.a. ekstreme vejrforhold eller andet 
– tæller matchen ikke.

Venindegolf 

21. august



PINK CUP
Alle kender en, der har kræft, har haft kræft, lever 
med kræften eller har mistet en til kræften. Så i 
2020 vil vi sætte alle sejl til. Vi afholder Pink Cup 
lørdag d. 16. maj 2020 med gunstart kl.10.00, og 
som noget nyt i år er det ikke kun damer, men også 
mændene og gæster, der er meget velkomne til at 
deltage. 
Vi vil gerne have en festlig lyserød dag i Himmel-
bjerg Golf Club, hvor alle er med til at skabe og 
være med i fællesskabet. 
Pris: 300 kr for medlemmer og 450 kr for gæster 
incl. spisning. Yderligere oplysninger på vores Hjem-
meside/Årsskrift.

Dameweekend
går i år til H.C. Andersen Golf, Bogense.
Pakke 1: Fredag d. 12. juni til lørdag d. 13.juni 
2020: En overnatning, 2 gange golf, aftensmad og 
morgenmad. I ALT: 1150 kr.
Pakke 2: Torsdag d. 11. juni til lørdag d. 13. juni 
2020: To overnatninger, 2 gange golf, to aftensmad 
og to morgenmad: I ALT 1700 kr.
( Hvis man ønsker pakke 1, men gerne vil overnatte torsdag 
og selv sørge for aftensmad torsdag og morgenmad fredag kan 
vi leje et hus for 1700 kr. Hvis det har interesse så henvendel-
se til Kamma Dickson. Prisen afhænger så af, hvor mange der 
er i huset)
Vi spiller golf fredag og lørdag. Vi skal indkvarteres i 
6 eller 8 personers lejligheder. 
Tilmelding senest 15. april 2020.

Pigeaftengolf spilles i år tirsdag d. 28. juli 2020. 
Mødetid 15.30. Gunstart kl. 16.00 Vi spiller hulspil 
med efterfølgende spisning og uddeling af præmier. 
Har du ikke prøvet at spille hulspil, skal du ikke hol-
de dig tilbage- det lærer du hurtigt, og så er du jo 
også klar til Hulspilsmatchen mandag d. 17. august 
2020, hvor Herreklubben dyster mod Dameklub-
ben.

Venindegolf/ Golf for Girls 
finder sted fredag d. 21. august 2020 mødetid kl. 
15.30 og med gunstart kl. 16.00. Her kan du invite-
re dine golftossede veninder med, så de får chancen 
for at opleve vores dejlige bane og vores dejlige 
Dameklub. Du kan selvfølgelig også selv deltage, 
hvis veninden er forhindret.

Golfetiketter
•	 Husk at bekræfte din ankomst i golfbox, inden 

du går ud.
•	 Husk at skrive tydeligt på scorekortene. Er de 

våde, så print og udfyld et nyt.
•	 Ingen begrænsninger for antal af EDS.
•	 Hjælp hinanden med de mange golfregler. 
•	 Ready golf
•	 Hjælp hinanden til at det bliver en god golfrunde 

for alle parter.

Medlemskab af Dameklubben /
Tirsdagsdamerne for sæson 2020:

Pris 330 kr

Alle matcher/ arrangementer er oprettet i Golfbox. 
Har du gevinster, store som små, modtages de me-
get gerne, for med vores udvidede aktivitetsniveau, 
bliver det til mange præmier hen over sæsonen.

Sponsorer:
Indenfor flaglængde: 
KASA.dk, Jyske Bank A/S, Gorridsens Design, Nie-
buhr VVS, Vin&Vin.

Månedsmatcher: 
Frisør Susanne Vater - Tal&Tanker -  Kate K - Tirs-
dagsdamerne

Order of Merit:  Brasseriet Underhuset 

Hole in one: Frisør Susanne Vater



VIGTIGE datoer i 
2020 Turnering Sponsor

31. marts til 6. oktober Almindelige tirsdage, hvor 
vi spiller ud i løbet af dagen

Dameklubben/
Tirsdagsdamerne

tirsdag 28. april Månedsafslutning
gunstart kl. 16.00

Dameklubben/
Tirsdagsdamerne

lørdag 16. maj PINK CUP
tirsdag 26. maj Månedsafslutning

gunstart kl. 16.00
Frisør Susanne Vater

12.- 13. juni Dameweekend til H.C.An-
dersen Golf, Bogense

tirsdag 30. juni Månedsafslutning
gunstart kl. 16.00

Dameklubben/
Tirsdagsdamerne

tirsdag 28. juli Pigeaftengolf - hulspil Dameklubben/
Tirsdagsdamerne

mandag 17. august Hulspil herrer~damer
fredag 21. august Venindegolf
tirsdag 25. august Månedsafslutning

gunstart kl. 16.00
Tal & Tanker
v/ Jonna Jakobsen

tirsdag 6. oktober Sæsonsafslutning
gunstart kl. 14.00

Modebutik Kate K, Silkeborg

tirsdag 10. november Evalueringsmøde

Dameudvalget

Jane Bach Sørensen
tlf. 2466 4755

janebach@mail.tele.dk

Kamma Dickson
tlf.  2361 2874

kamma.dickson@gmail.com

Christina Christiansen
tlf. 2277 4860

christinagolf@live.dk

Susanne Fjordside
tlf.  4140 1033

sfjordside@hotmail.com

Hanne Munk
tlf. 2537 0080

hm2111@hotmail.com

Karen-Lise Nyengaard
tlf. 2420 8341

karen-lise@youmail.dk


