
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dameklubben – Tirsdagsdamer 
 

2023 
 

Himmelbjerg Golf Club 

 



Dameklubben - Tirsdagsdamer - er en hyggelig klub i 
Himmelbjerg Golf Club, som du kan blive medlem af, 
når du er fyldt 19 år. Uanset alder er det afgørende, at 
du er med i vores aktive klub, hvor vi har mange bolde 
i luften - både med hensyn til golf, men også sociale 
aktiviteter i løbet af sæsonen/vinterpausen 
 

Du bliver medlem af Tirsdagsdamer ved at gå ind i 
Golfbox - under januar måned. Find ”Tirsdagsdamer 
2023 sæsontilmelding” og tilmeld dig ved at følge 
anvisningerne 
 

Pris for sæsonmedlemskab af dameklubben  
              Tirsdagsdamer - sæson 2023  
                           Pris kr. 332 
 

Vi glæder os til at byde alle - nye som gamle - 
velkommen til den nye sæson, der starter tirsdag d. 
28. marts - hvis vejrguderne vil - og vi spiller i alt 17 
alm. tirsdage. Du spiller, så det passer ind i dit program 
og booker en tid i Golfbox eller sætter dig på en 
allerede oprettet bold. Vær ikke bange for at sætte dig 
på en bold, med nogen du ikke kender - de skal nok 
tage godt imod dig 
 

Tidsbestilling til almindelige tirsdage. Tiderne mellem 
8.30-10.30 og 14.30-16.30 er forbeholdt  
Tirsdagsdamer og ikke bookede tider, bliver frigivet 
søndag aften, så andre golfere kan spille banen. Du kan 
oprette tider 3 uger frem, så book i god tid 
 

Til alle almindelige tirsdage skal du booke en tid til at 
spille og samtidig huske at melde dig til turneringen i 
Golfbox senest mandag aften kl. 18. Det gør du, ved at 
gå på Golfbox, finde den aktuelle turnering (1-17) og 
følge anvisningen. Senest tirsdag morgen får du en 
mail med en indtastningskode, som du skal bruge for 
at indtaste din score for runden. Indtastning skal ske på 
spilledagen senest kl. 21 
 

Vær opmærksom på tilmeldingsfristen. Har du ikke 
tilmeldt dig rettidigt, kan du stadig spille om tirsdagen, 
men ikke deltage i matchen den pågældende tirsdag. 
Skulle du blive forhindret i at deltage i en match, så 
husk at slette din tid i Golfbox og send en sms til 
Susanne F, at du skal slettes fra matchen 
 

Det er ikke muligt at blive eftertilmeldt en match 
 

I løbet af sæsonen spiller vi stableford i 3 rækker A/B/C, 
og hver tirsdag er der præmier til de bedst placerede 
og Tirsdagsdamer står selv for disse præmier, som er 
gavekort, til brug i Shoppen, Mulligans eller træning 
hos Michael/Valdemar 
 

På de almindelige tirsdage spiller vi også indenfor en 
flaglængde på alle par 3 huller. Er du den heldige, 
sender du en sms til Gitte M med hul, navn og dgu.nr. 
og er du stadig heldig på runden og laver en Birdie på 
et eller flere af banens huller, udløser det en 
Birdiebold, som registreres automatisk, når dit 
scorekort bliver tastet. Men ellers sørger Oda for, at 
der er styr på dem 
 

Som medlem af dameklubben, har du også mulighed 
for at spille slagspil. Du skal tilmelde dig Golfbox. Find 
”Slagspilsklubben Sæsontilmelding” og følg anvisningen 
Det eneste krav er, at du har hcp. 30 eller lavere 
Er du med i Slagspilsklubben, skal du tilmelde dig 
både Tirsdagsturneringen og Slagspilsmatchen, når 
du spiller om tirsdagen 
 

Prisen for sæsonmedlemskab af 
Slagspilsklubben - sæson 2023 

Pris kr. 132 
 

Der spilles om præmier til 1. og 2. pladsen hver uge 
 

Ud over præmier på de almindelige tirsdage, spiller vi 
Order of Merit, der er en gennemgående turnering, 
hvor man tildeles point efter sæsonens placeringer i de 
tre rækker A-B-C 
Det er de 10 bedste runder, der tæller både i den 
almindelige turnering og i slagspilsturneringen 
Vinderen findes, når alle 17 runder er spillet og der 
uddeles præmier ved Sæsonafslutningen i oktober 
 

Gevinster for alle Tirsdagsmatcherne uddeles for 
Forårssæsonen ved månedsafslutningen d. 27. juni og  
Efterårssæsonen til sæsonafslutningen d. 3. oktober 
sammen med præmie for Order of Merit 
 

Alle matcher er/bliver oprettet i Golfbox 
 

Vær opmærksom på deadlines for tilmelding til de 
enkelte matcher 
 

Golfetikette 
 

Husk at bekræfte din tid i Golfbox - før du går ud 
 

Spil Ready Golf - vær klar til at slå og skriv scores, når 
andre slår 
 

Saml op, når du har brugt dine slag - undtagen slagspil 
 

Hold et godt tempo og hold trit med bolden foran 
 

Luk igennem hvis bolden bag dig er hurtigere uanset 
antal af spillere 
 

Hjælp hinanden med de mange golfregler og afgør evt. 
tvister, når I kommer ind 
 

Hjælp hinanden, så det bliver en god golfrunde 
 



Mentorer 
Synes du, der er mange nye ting at huske på, skal du 
ikke fortvivle. Dameklubben har en unik hjælp for nye - 
og gamle - medlemmer, nemlig fire kompetente damer, 
der altid står klar til at hjælpe med stort & småt  
Så hold dig ikke tilbage, med at kontakte dem 
 

Merete Giver - tlf. 22 79 76 68  
meretegiver@hotmail.com   

Rita Thykær - tlf. 61 77 40 08  
rita@thykaer.dk  

Lene Bonderup - tlf. 51 78 75 17   
leneogbent@gmail.com  

Audur Rafnsdóttir - tlf.  27 88 38 01        
aur@envidan.dk      
 

Månedsafslutning er den sidste tirsdag i april, maj og 
august.  Her mødes vi senest kl. 15.30 og har gunstart 
kl. 16.00. Vi spiller i 3 rækker og der kan være indlagt 
holdkonkurrencer  
 

Forårsafslutning er 27. juni og vi mødes senest kl. 
15.30 og har gunstart kl. 16.00. Vi spiller i 3 rækker og 
der kan være holdkonkurrencer indlagt 
 

Sæsonafslutning 2023 er 3. oktober, og her mødes vi 
senest kl. 13.30 og har gunstart kl.14.00. Vi spiller i 3 
rækker og der kan være holdkonkurrencer indlagt 
Efter matchen er der fællesspisning og præmieuddeling  
 

Vores hyggelige hulspilsmatch mod Onsdagsherrerne 
finder sted den 28. august med start kl. 16.30. 
Fællesspisning & præmieoverrækkelse efterfølgende 
Mere info i Golfbox 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du gevinster modtages de meget gerne, for med 
vores mange aktiviteter, bliver det til mange præmier 
hen over sæsonen 

Vores nyeste event er Bymatch, hvor vi spiller mod 
damerne i Ladies Section fra Skanderborg Golf Klub  
I 2023 spiller vi den 9. maj, hvor vi skal have pokalen 
med til Skanderborg - og forhåbentlig også have den 
med hjem igen. Mere info i Golfbox 
 

Dameweekend 2023 går til Benniksgaard Golf Klub 
Pakke 1: fredag 9. juni - lørdag 10. juni: 
En overnatning, golf fredag & lørdag, aftensmad fredag 
og morgenmad lørdag. Pris: 1.542 kr. 
Pakke 2: torsdag d. 8. juni - lørdag d.10. juni:  
To overnatninger, golf fredag & lørdag, aftensmad 
fredag og morgenmad fredag og lørdag. Pris: 2.032 kr. 
Mere info i Golfbox 
 

                     Vi spiller Pink Cup tirsdag den 20. juni 
                     Programmet er endnu ikke helt på plads, 
                     men vores piger i Pink Cup-udvalget  
                     arbejder på livet løs 
                     Hold dig opdateret i Golfbox 
 

Pigeaftengolf spilles i år tirsdag 4. juli 2022. Vi mødes 
kl. 15.30 med gunstart kl. 16.00. Vi spiller hulspil med 
efterfølgende spisning og uddeling af præmier. Har du 
ikke prøvet at spille hulspil, skal du ikke holde dig 
tilbage - det lærer du hurtigt og det er ikke farligt 
 

Venindegolf / Golf for Girls løber af stablen fredag den 
1. september 2023 hvor vi mødes kl. 15.30 og har 
gunstart kl. 16.00. Her kan du invitere dine golftossede 
veninder med, så de får chancen for at opleve vores 
dejlige bane og vores hyggelige Dameklub  
Mere info i Golfbox 
 

Sponsorer Tirsdagsdamer: 
 

Indenfor flaglængde:  

Blomsteriet - hul   2 
Jyske Bank A/S - hul   7 

VildMedVin Silkeborg - hul 12  
Gorridsen Design - hul 15 

Tirsdagsdamer - hul 18 
 

Månedsmatcher:  

Revisionshuset Tal&Tanker 
Blomsteriet Silkeborg 

Tirsdagsdamer  
 

Order of Merit:  

Brasserie Underhuset 

 



VIGTIGE datoer i 2023 Turnering Sponsor 

 
14. marts 

 
Opstartsmøde 

 
Dameklubben / Tirsdagsdamer 

 
28. marts - 29. september 

 
Tirsdagsdamer Sæson 2023 

 
Dameklubben / Tirsdagsdamer 

25. april Månedsafslutning april Blomsteriet  

09. maj Bymatch Skanderborg Golf Klub Dameklubben / Tirsdagsdamer   

30. maj Månedsafslutning maj Dameklubben / Tirsdagsdamer 

9. – 10. juni Dameweekend Benniksgaard Golf Klub Dameklubben / Tirsdagsdamer  

20. juni Pink Cup Dameklubben / Tirsdagsdamer   

27. juni Forårsafslutning Dameklubben / Tirsdagsdamer   

4. juli Pigegolf / Golf for Girls Dameklubben / Tirsdagsdamer 

28. august Onsdagsherrer vs. Tirsdagsdamer  Dameklubben / Tirsdagsdamer 

29. august  Månedsafslutning  Revisionshuset Tal&Tanker 

1. september Venindegolf - Golf for girls Dameklubben / Tirsdagsdamer 

3. oktober Sæsonafslutning 2023 Dameklubben / Tirsdagsdamer 

7. november Evalueringsmøde Dameklubben / Tirsdagsdamerne   
 
 

DAMEUDVALG   

                      
 
 

Susanne Fjordside 
41 40 10 33 

sfjordside@hotmail.com  

 
 
                           

 Oda Ruhnstet Jensen 
30 31 82 96 

ruhnstet@gmail.com 

 
 
 

Gitte Moestrup 
71 70 05 63 

gmoestrup@hotmail.com 
 
 
 

Trine Lund Johansen 
26 89 99 50 

trine.jo55@gmail.com 

 
 
 

Karen Mathiassen 
23 84 42 99 

egealle@mail.dk 

 
 
 

 
Har du idéer til holdkonkurrencer eller bare et frisk input, er du velkommen til at kontakte en af os i udvalget 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes 
 
 


