
 
 
 
Tirsdagsdamernes månedsturnering den 11. oktober 2022 
Traditionen tro spillede Tirsdagsdamerne trekølleturnering, umiddelbart inden efterårets medlemsmøde 
blev holdt.  
 
Det blev en hurtig runde, dels fordi vi kun spillede de første 9 huller, dels fordi vi kun havde tre redskaber til 
rådighed, så der skulle ikke bruges tid på at tænke over, hvilket jern eller hvilken kølle der skulle bruges – 
de fleste havde kun ét jern og én kølle sammen med en putter. Kan man så overhovedet få point, når man 
ikke har alle sine køller og jern med sig og heller ingen driver? Jo, nogle kan skam sagtens nøjes med tre 
værktøjer.   
 

Række 1. præmie    Point  2. præmie  Point 
A Camilla Davidsen 19  Marianne Mogensen  16 
B Annette Leth Rasmussen 17  Susanne B. Andersen 16 
C Lis Christensen 13  Else Huus 13  

 
 
Else Huus fik desværre ikke sin præmie på dagen, for nisserne havde vist været tidligt på spil! I hvert fald 
blev scorekortene for den bold, Else gik i, først fundet et par dage senere. De var blevet gemt godt i en 
jakkelomme – ikke Elses – og kom først for dagens lys, efter at jakken havde været en tur i vaskemaskinen. 
 
Nærmest flaget på hul 2 blev vundet af Tina Slot Elsborg. Desværre var der ingen, der kom på green i 
udslaget på hul 4.  
 
Vinderne af de individuelle turneringer den 13. og 20. september samt 4. oktober var: 
 

Dato  Række HCP Navn    Point 
13/9-2022 A  +8-24,0 Tina Slot Elsborg 35 
 B-C  24,1-54,0 Annette L. Rasmussen  

 
40 

20/9-2022 A 
B-C 

+8-24,0 
24,1-54,0 

Dorte Post 
Anni Fremming  

38 
32  
 

4/10-2022 A 
B 
C 

+8-24,0 
24,1-33,0 
33,1-54,0 

Ellen Andersen 
Lis Christensen 
Andreja Madsen 

32 
34 
36 

 
På grund af et kraftigt regnvejr var der kun tre spillere, som vovede sig ud den 27. september, og kun to 
spillede alle 18 huller - det var Dorte Post og Heidi Klemmensen, som opnåede hhv. 35 og 29 point, men 
selv om resultaterne var imponerende, så er to deltagere desværre for få til at udløse en præmie.  
 
Vintersæsonen  
Ligesom i de foregående år spiller vi Stableford hver tirsdag formiddag frem til udgangen af marts måned. 
Vi spiller med løbende start fra kl. 09.30, men mød venligst op i så god tid, at du kan nå et printe dit kort 
inden kl. 09.15, hvor vi trækker lod om boldene. Det koster ikke noget at deltage, og der er ikke præmier.  
 
OBS! HUSK, at Tirsdagsdamerne er en kontingentfri klub for alle kvindelige medlemmer af Norddjurs 
Golfklub. Eneste krav er, at man er mindst 18 år.  
 
 


