
 
 
Tirsdagsdamernes månedsmatch den 2. august 2022  
Tirsdag den 2. august blev sensommerens første månedsturnering afholdt. Sommervejr med sol var der nu 
ikke noget af - det øsregnede under hele turneringen. Der skal dog mere end ”lidt” vand fra oven til at 
ødelægge humøret hos Tirsdagsdamerne - se blot billedet af de tre regnvåde nymfer – Aase, Birthe og Lis.  
 
Denne gang spillede vi Foursome – det blev en udfordring, da et afbud gjorde, at vi blev et ulige antal 
spillere.  For at ingen skulle gå glip af det strålende vejr, kom et hold til at bestå af tre spillere. Vi må nok 
erkende, at det langt fra var en optimal løsning, men turneringen blev gennemført, og der blev uddelt 
præmier til tre hold: 
 
Med 32 point vandt Elsebeth Ring og Karla Foss førstepræmien og modtog for den præstation hver et 
gavekort til shoppen på 150 kr.  
 
Tre hold opnåede 30 point, og med laveste handicap blev det Helle Rise og Wilma Thorup, der løb med 
andenpræmien, og hver modtog et gavekort på 100 kr. til Matas. Med næstlaveste handicap vandt Inge-Lis 
Mørch og Heidi Klemmensen tredjepræmien og modtog hver et gavekort på 75 kr. til Matas, mens Tina 
Greve Madsen og Bente Hedegaard desværre ikke blev præmieret for deres resultat. 
 
Da spillerne kun slog ud på hver andet hul, var der ingen præmie for at komme nærmest flaget på par-3 
hullerne. I stedet blev der gennemført en regelquiz med 5 spørgsmål. Der var ingen, der svarede rigtigt på 
alle 5 spørgsmål, men to deltagere, Inge-Lis Mørch og Heidi Klemmensen, havde 4 rigtige svar. Der var kun 
én præmie, som efter lodtrækning gik til Heidi, der modtog en flaske vin.  

  
Præmier for turneringerne den 7. og 28. juni (1 fl. vin eller en æske bolde efter eget valg) 
På grund af kraftig regn den 7. juni var der ingen spillere om eftermiddagen. Det var der derimod om 
formiddagen, hvor Anni Fremming med 32 point blev vinder af dagens match.  
 
Til den sidste match i juni viste vejret sig fra en langt bedre side, og i alt 17 spillere deltog enten formiddag 
eller eftermiddag. Da der i både B- og C-rækken var for få deltagere til at udløse en præmie, blev disse to 
rækker slået sammen. Med 38 point modtog Tina Elsborg præmie i A-rækken (hcp +8-24), mens Bente 
Bennetzen med ikke mindre end 39 point fik præmie i B-rækken (hcp 24,1-54,0). 
  
STORT TILLYKKE til vinderne af de tre matcher. 
 
Kommende turneringer 
Der spilles turnering med løbende start hhv. kl. 09.30 og 16.00 tirsdag den 9. og 16. august. Tiderne er 
reserveret i Golfbox.  
 
Vi mødes i klubhuset 15 min. før første starttid. De, der spiller om eftermiddagen, opfordres til at tilmelde 
sig på Golfbox.  
 
I uge 34 er der ikke forhåndsreserveret tider til klubberne i klubben, men bestil gerne selv en tid tirsdag den 
23. august mellem kl. 09.30 og 10.00  eller mellem kl. 16.00 og 16.30, således at andre kvindelige 
medlemmer af Norddjurs Golfklub kan melde sig på din tid.  
 
HUSK venligst, at scorekort ALTID skal indberettes på Golfbox, og at det fysiske kort skal afleveres til 
Tirsdagsdameudvalget. Tag derfor et billede af dit scorekort, hvis du ikke indberetter din score, inden du 
tager hjem.  
 
Udebaneturnering  
Årets udebaneturnering afholdes i Viborg Golfklub lørdag den 24. september med løbede start fra kl. 10.00. 
Nærmere informationer kommer sidst i august måned, men reserver allerede nu dagen.  
 
TIRSDAGSDAMEUDVALGET  
 


