
 

LADIES SECTION 2023 

  
Captain: Tove Frandsen  2441 6563 

Vicecaptain: Kirsten Meisner 4087 2123 

Kasserer:  Aase Seidelin   2427 4216 

Matchledere: Lisbeth Reinau 3029 4391 
 Connie Kongsted Johnsen 2448 4740 

 
 
Velkommen til TIRSDAGS MATCHER i Ladies Section!  
 
Ladies Section er et tilbud til alle kvinder, som har tid og lyst til at mødes en gang om ugen for at spille golf 
sammen. 
Udover golfspillet er der fokus på det sociale gennem variation i sammensætning af bolde, samt hygge efter 
runden med fælles spisning og præmieoverrækkelse. 

Vi vil meget gerne have flere til at være med. Prøv at spille med en runde og vurder om det er noget for dig. 

Sæsonen starter tirsdag den 4. april og slutter tirsdag den 26. september. 

Hvem kan være med: 
Det kan alle kvinder, som er over 18 år, eller fylder 18 år i sæsonen, Der er ingen handicapbegrænsning. 

Der er mulighed for at spille både 18 hullers, og 9 hullers match. 
 
Spilletider: 
18 huller April og september Sidste bold går ud kl 15.40 
 Maj / juni / august Sidste bold går ud kl 16.10 
9 huller Hele sæsonen Sidste bold går ud kl 17.15-17.45 

 
 
TILMELDING: 
Tilmelding til matcherne skal ske i golfbox senest søndag kl 23.00. 
Der bliver lavet startlister, hvorfor tilmelding er bindende. 
Startlisten kan ses i golfbox senest mandag kl. 20.00. 
  



Pris: 
Prisen for at være med i Ladies Section består af et kontingent og betaling for deltagelse i matcher. 
 
Kontingent 
Kontingent for hele sæsonen 250 kr 
Har du ikke været med før, og er du interesseret i at prøve at spille med, er du meget velkommen til at være 
med 1 gang, før du beslutter dig til, om du vil være medlem. 
 
Matchfee – spisning (matchfee 30 kr - mad 90 kr) 
For at styrke det sociale samvær er der spisning og præmieoverrækkelse efter matchen. Der er mulighed for 
at vælge spisning fra, hvis dette ikke ønskes. Vi ser gerne, at man deltager i det sociale fællesskab – selvom 
man ikke spiser. Præmier uddeles efter spisning. 
Matchfee:  30 kr 
Spisning:  90 kr 
 
Betaling 
Mobilepay nr. 772766 
Netbank reg. nr. 9551 konto nr. 5510033678.  (Husk at opgive navn) 
Betaling sker i forbindelse med tilmelding. 
 
Månedsmatch  
Spillere med hcp 29 eller derunder spiller slagspil. Der spilles med MAX score på det dobbelte af hullets par.  
Spillere med hcp 29,1 eller derover spiller stableford. 
 
Præmier: Der er præmieoverrækkelse hver tirsdag.  
Man skal være tilstede for at få sin præmie 
18 huller spilles i 2 rækker: A-række og B-række. 
Der uddeles præmier i hver række efter følgende tabel: 
 

3 - 8 spillere 1 præmie 
9 -15 spillere 2 præmier 
16 -22 spillere 3 præmier 
23 - spillere 4 præmier 

 
Matcher afgøres til fordel for den spiller, der har det laveste handicap – dernæst efter golfreglernes 
matematiske system.  
 
Birdies !!!   
På scorekortet skal der skal tydeligt gøres opmærksom på opnåede birdies. De udløser "en lille overraskelse". 
 
 
KAREN CUP 
Er en gennemgående hulspilsmatch, hvor alle kan deltage.  
Tilmeldingsliste på opslagstavlen.  
Sidste frist for tilmelding: 9. maj  
Matchplan klar 11. maj 
  



 
Gennemgående matcher 2023 
- Shoot-out over 9 matcher. 
- Putting mester 18 huller over 10 matcher.  
- Birdie mester 
Gennemgående sponsor for puttekonkurrencen:  Sir Windsor/sportigan 

 
Matchprogram 2023 
 

Dato Match 
Shoot-

out 

Putte 
konkurre

nce 
4. apr Greensome   

11. apr Stableford   

18. apr Stableford  X 

25. apr Månedsmatch   

2. maj Stableford  X X 

9. maj Skovtroldmatch i Jelling   

16. maj Besøg af Menns Section  X 

23. maj Stableford X X 

 30. maj Månedsmatch X  

6. jun 
Venskabsmatch Hedensted i 
Hedensted  

  

18. jun Udflugt Golfklub Skærbæk Mølle   

13. jun Pink Cup X X 

20. jun Texas Scramble   

27. jun Månedsmatch   

4. jul Stableford    

11. jul Stableford   

18. jul Stableford   

25. jul Stableford   

1.aug Stableford X X 

8. aug Stableford  X X 

15. aug Stableford tee 56  X 

17. aug Mens section – Ladies section   

22. aug Stableford X X 

29. aug Månedsmatch X  

5. sept Gul bold    

12. sept Stableford  X X 

16. sept Udflugt Golfklub Fredericia Golfklub   

19. sept Greensome   

26. sept Norsk Stableford Generalforsamling   
 
  



Sponsorer  
 

 Bredsten Antik 
 Cafe Sejd v/ Bjarne Toudal 
 EDC Tørring 
 Helle M Sko Vejle 
 Kirstens Køkken 
 LS fysioterapi  
 Middelfart Sparekasse 
 Ny Mundering 
 Preben Jørgensen Huse  
 Sir Windsor/sportigan, Tørring 
 WellMore 
 Årstiderne 
 Nybolig Tørring, Jelling 
 Tørring Blomster 
 Din Boghandler Tørring  
 Good Food Group 
 Dina Food 
 Hedensted Tagdæk 
 Ejendomsmægler John Frandsen 
 Elfirmaet Damgård, Jerlev 
 Ib Kristensen Kloakservice, Tørring 

 
 

 
En stor tak til alle vores sponsorer 
 
 
 
 
 
Hvorfor spiller vi golf? 
Formålet er: 
- at kombinere golfspillet og kammeratligt samvær 
- at dygtiggøre og udvikle såvel øvede som nye spillere 
- at diskutere golf - og etiketteregler og at øge spillernes viden herom 

 
 
 
 
 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes 
 


