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Onsdagsdamerne 2021 
Vi starter sæsonen onsdag d. 7. april med en åbningsturnering over 11 huller - gunstart kl. 16:00. Efter 
spil er dameklubben vært ved et let traktement samt en kort sæsonbriefing.  
Åbningsturneringen for ”Onsdagsdamerne” er for alle - gamle som nye medlemmer.  
 
Vores mål er – uanset handicap – at have en god golfdag med et godt socialt samvær og hygge. 
Hvis du er i tvivl, om det er noget for dig, så har du mulighed for at spille med de 3 første onsdage i april 
måned, inden betaling af kontingent *). 
 
Tilmelding til åbningsturneringen: På Golfbox senest onsdag d. 31. marts kl. 18:00.                                                  
Hvis du endnu ikke er medlem af dameklubben, så tilmelder du dig via mail til Henny Rasmussen: 
henny.casper@gmail.com.  
 
I sæsonen spiller vi hver onsdag fra april til første onsdag i oktober.  
Bemærk: der spilles også i juli måned, dog uden månedsafslutning, præmier og regulering. 
 
I april og september registreres hullerne 1-9 og i maj, juni og august alle 18 huller. Kun regulering, når der 
spilles 18 huller. 
 
Der spilles i 3 rækker: A, B og C. 

Vi spiller og tilmelder os således: 
Formiddag: Tilmelding på GolfBox senest tirsdag kl. 12:00. 

           Scorekort udskrives af kontoret.  
Ved afbud: send sms til Lisbeth 4096 9486 eller Elna 4233 9188. 
Briefing: Holdene sættes af bestyrelsen, og der er briefing kl. 09:15. Gunstart kl. 09:30. 
 
Eftermiddag: Tilmelding på GolfBox/Klubturnering senest onsdag kl. 07:59.  
Scorekortene ligger klar til lodtrækning kl. 16:00 med løbende start fra kl. 16:10.                              

Vi arrangerer to ture til andre golfbaner samt afholder månedsafslutninger – i begge tilfælde vil der være en 
egenbetaling.                                                             

Se programmet på de næste sider.  
 
Præmier: 
Der er præmie til førstepladsen i A-, B- og C-rækken. Der fratrækkes 3 point for hver gang, man har vundet 
resten af måneden. Der startes på en frisk den følgende måned. 
 
Birdies: Der gives kun én præmie pr. måned, men alle Birdies registreres på væggen i damernes 
omklædningsrum.  
 
Præmier uddeles i forbindelse med månedsafslutningerne.  
 
Månedsafslutninger: 28. april - 26. maj - 30.juni (Abu Abe) og 25 august. 
 
Sæsonafslutning med efterfølgende generalforsamling: onsdag d. 6. oktober. 
 
Pink Cup for alle medlemmer i HGK:  søndag d. 13. juni med gunstart kl. 10:00 – der kommer opslag i 
klubben.  
Kontingent for hele sæsonen er 250 kr. og bedes indbetalt senest 6. april til Dameklubbens konto: 1935-
5369127138 eller via MobilePay tlf. nr. 2261 7957 (Else Marie Brask). 
 
Husk i begge tilfælde at påføre både medlemsnummer og navn.  
  
*) Nye medlemmer betaler først ved endelig indmeldelse. 
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Program og starttider 
 

07. april Åbningsturnering - Greensome 16:00 11 huller 

14. april Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

9 huller 
9 huller 

21. april Gunstart formiddag 
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

9 huller 
9 huller 

28. april Månedsafslutning – Texas Scramble 16:10 18 huller 

05. maj Gunstart formiddag 
Løbende start – eftermiddag 
Tur til Skanderborg Golfklub – løbende start fra 

09:30 
16:10 
15:30 

18 huller 
18 huller 
18 huller 

12. maj Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

19. maj Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

26. maj Månedsafslutning – Norsk Stableford 16:00 18 huller 

02. juni Gunstart formiddag  
Løbende start – eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

09. juni Gunstart formiddag  
Løbende start – eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

. juni Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

23. juni Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

30. juni ABU-ABE (månedsafslutning) - Holdspil  16:00 18 huller 

07. juli Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

14. juli Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

21. juli Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

28. juli Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

04. august Gunstart formiddag 
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

11. august Gunstart formiddag 
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 

18. august Tur til Trehøje Golfklub 
Gunstart formiddag  
Løbende start – eftermiddag 

09:30 
09:30 
16:10 

18 huller 
18 huller 
18 huller 

25. august Månedsafslutning – Mexican Scramble 16:00 18 huller 

01. september Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

9 huller 
9 huller 

08. september Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

9 huller 
9 huller 

15. september Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

9 huller 
9 huller 



 

 

22. september Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

9 huller 
9 huller 

29. september Gunstart formiddag  
Løbende start - eftermiddag 

09:30 
16:10 

9 huller 
9 huller 

06. oktober Sæsonafslutning og generalforsamling - Greensome 16:00 11 huller 

  

 

Spilleformer: 
 
Greensome: 
Er en variation af Foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste 
bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i 
foursome.  
 
Norsk Stableford 
Der spilles efter normale Stableford-regler, dog skal hver spiller kaste bolden én gang pr. 
hul. Kommer spilleren i hul uden at have brugt sit kast, tildeles vedkommende 2 straffeslag.  
 
Mexican Scramble: 
Som Texas Scramble med den forskel, at spilleren, hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det 
næste slag. 
 
Texas Scramble: 
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Der tilsigtes, at alle hold har samme hcp. samlet. (Kan også 
spilles uden hcp.) - Der anvendes kun 1 scorekort. 
Alle slår ud. 
Derefter vælger holdet den bold, de synes ligger bedst. 
De andre henter deres bold, den valgte bold slår først, derefter placeres de andre bolde på skift 
samme sted. 
Så vælger man igen den bold, man synes ligger bedst  
– de andre henter deres bold 
– den valgte bold slår først 
– derefter placeres de andre bolde på skift samme sted. 
Således bliver man ved, indtil man er i hul. 
Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange).  



 

 

 

 

Bestyrelsen 2021: 

 
Formand: 
 Kirsten Drachmann 
 tlf. 4058 4456  
 e-mail: kirstendrachmann@gmail.com  
 
Kasserer: 
 Else Marie Brask 
 tlf. 2261 7957 
 e-mail: embrask@privat.dk 
 
Sekretær: 
 Henny Rasmussen 
 tlf. 6056 8450 
 e-mail: henny.casper@gmail.com 
 
Turneringsudvalg: 
 Lisbeth Lund Christensen 
 Tlf. 4096 9486 
 e-mail: hjaltesvej11@gmail.com 
 
Turneringsudvalg: 
 Elna Sørensen 
 Tlf. 4233 9188 
 e-mail: axelogelna@hotmail.com 
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Hammel Golf Klub – Dameklubben – Pink Cup 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hver 9. danske kvinde rammes af brystkræft, der er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder. Derfor 

har Kræftens Bekæmpelse siden 2003 arrangeret den landssækkende golfturnering for kvinder Pink Cup - en 

18-hullers stableford-turnering, hvor der spilles for kampen mod brystkræft. 

Pink Cup adskiller sig fra andre turneringer ved, at det ikke udelukkende er det spillemæssige resultat, der er 

afgørende for placeringen. Det er nemlig først og fremmest det indsamlede beløb til brystkræftsagen, der 

tæller. 

Turneringen afsluttes med en landsfinale, hvor 40 klubber dyster om turneringens vandrepokal og flotte 

præmier fra turneringens sponsorer. 

Hammel Golf Klub Pink Cup 2021 afvikles den 13. juni  

 

Lav personlige sponsorater og vind en særlig dag med Anne Laxholm 

Få familie, kollegaer, virksomheder m.fl. til at støtte dig og brystkræftsagen med et bidrag eller et aftalt beløb 

pr. point du laver i f.eks. Pink Cup-turneringen. Så er du med til at øge din klubs chance for at vinde en særlig 

dag med Anne Laxholm. 

Du kan oprette en personlig onlineindsamling på www.pinkcup.dk, som nemt kan deles via Facebook, e-mail og 

sms. Du kan også printe sponsorkontrakter og tage personlige kontakt til mulige sponsorer. 

Læs mere på www.pinkcup.dk og se hvordan du gør 

 

 

 

 

 

 

http://www.pinkcup.dk/


 

 

Hjælp til turneringslederen. 

 
Da vi jo alle skriver med vores respektive “kragetæer”, så kan det fra tid til anden godt være svært at tyde 
scorekortet. Så please skriv tydeligt, både score og hvem det enkelte scorekortet gælder for. Venligst 
tydeligt navn og medlemsnummer.  
 
 

 

 

 
 
Vi kan simpelthen ikke taste kort helt uden navn og nummer eller på baggrund af et enkelt bogstav. 
Når I retter en fejlscore, så sæt en streg over det forkerte og skriv det rigtige ved siden af – det kan være svært 
f.eks., at se om det er et femtal rettet til et tretal eller sekstal. Hvis vi ikke kan læse kortet, forbeholder vi os ret  
til at vedkommende diskvalificeres! 
 
Hvis der er spørgsmål til turneringen, spillet eller resultat. Så skriv en mail til Dameklubben på mail adressen 
dame@hammelgolfklub.dk  
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