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Så er vi i gang  
86 frisk kvinder var ude og spille åbningsturnering i det smukkeste vejr man kunne ønske sig. Vi 
håber, at vi fortsat er heldige med vejret om tirsdagen i den kommende sæson.  

Der var rigtig mange, som deltog i vores virtuelle informationsmøde. Det er dejligt, at I bakker op 
omkring vores nye tiltag og vi synes at det gik rigtig fint og uden for mange tekniske problemer. 
Jeg vedhæftet vores slides fra mødet til dem af jer der ikke deltog virtuelt.  

 
4 bolde fremover 
Vi er fra klubbens bestyrelsens side blevet pålagt, at vi skal spille i 4 bolde fremover. Dette tiltag 
sker, da Kokkedal Golfklubs bestyrelse generelt ønsker, at få flere tider på banen. Herudover skal 
dameklubbens medlemmer primært spille indenfor vores bloktider. Det vil sige, at vi fra den 20. 
april skal booke i 4 bolde, og samtidig SKAL vi booke inden for vores bloktider, som er fra 9-11, 
15-17 samt 17:30-18:00 (ni-hullers turnering). Hvis alle vores bloktider er opbrugt, er det 
selvfølgelig i orden at booke udenfor bloktiderne - men ellers ikke. Medlemsservice vil nøje følge 
vores bookinger uge for uge, og såfremt bloktiderne ikke benyttes optimalt, vil disse evt. blive 
taget fra os! Der er andre fordele ved, at vi SKAL booke tider inden for vores bloktider. Bl.a. at vi 
vil undgå at få alt for mange spillere, som ikke er medlem af dameklubben indimellem i vores 
turnering og dermed mindske forsinkelse af flow på banen. Husk at en 4 bold bør gå 18 huller på 
max 4 timer. Vi vil selvfølgelig løbende vurdere og forhandle med klubbens bestyrelse om vores 
bloktider skal ændres.    

Tidsbestilling. 
Bestyrelsen i klubben har besluttet at fremover bliver der åbnet op for bestilling af tider i golfbox 
10 dage før kl.18. Førhen var det 10 dage før kl. 24 om aftenen.   

Elektroniske scorekort og scorekort. 
Der er rigtig mange som forsøger sig med elektronisk scorekort. Tak for dette. Der er dog fortsat 
en del spørgsmål vedr. tilmeldinge og udfyldelse af scorekort, så det vil jeg forsøge at forklare her:  

Hvis man vil udfylde scorekort elektronisk (det vil vi rigtigt gerne have man gør), skal man tilmelde 
sig i Golfbox under klubturneringer på den pågældende turnering. Tilmeldingen åbner samtidig 
med tidsbestillingen, ti dage før kl. 18. Man skal altså både booke en tid under tidsbestilling og 
også tilmelde sig under klubturneringer til den pågældende turnering. Man modtager et link til 
scoreindtastningen på sin mail senest tirsdag morgen kl. 07. I forbindelse indtastning skal man 



være opmærksom på, at ved alle huller skal stå antal slag, en streg eller samlet op. Man kan ikke 
bare springe et hul over og ikke udfylde noget. 

Hvis man ikke vil indtaste elektronisk, skal man IKKE tilmelde sig til turneringen, men kun bestille 
tid via Golfbox under tidsbestilling. Alle skal aflevere papir scorekort i Dameklubbens postkassen 
på bagsiden af klubhuset. Hvis man ikke aflevere scorekort, men kun indtaster elektronisk vil man 
blive diskvalificeret. Husk at underskrive scorekort samt noterer navn og DGU nr. på ens markør.  
Resultatet af turneringen kan man se på Golfbox under klubturneringer senest om fredagen i 
samme uge.  

Kontingentbetaling 
Husk at seneste frist for at tilmelde sig betalingsservice i forhold til betaling af kontingent er den 
19. april. Det er vigtigt at I får jer tilmeldt, da der ellers manuelt skal sendes et girokort til jer. 
Omkostninger til denne ekstra porto, kan blive dyr for Dameklubben, hvis der er mange som der 
skal sendes til. Disse penge vil vi hellere bruge på turneringsgaver. Der vil den 1. maj 2021 blive 
trukket 350 kr. på jeres konto.  

Irish Rumble 
Vi skal den 27.04.21 spille Irish Rumble. Den dag skal I ikke udfylde scorekort elektronisk, da det 
er en holdturnering. Det vil sige at I ikke skal tilmelde jer turneringen under klubturneringer, men I 
skal bestille tid i golfbox under tidsbestilling. Dette gælder både for 18 og 9 huller. Et hold består 
af 4 spiller og alle spillere skal føre deres eget scorekort. Den på holdet, som har lavest handicap 
skal udfylde holdscorekortet. Der vil på dagen ligge holdscorekort på disken ved computeren, hvor 
I bekræfter tiden- samt udskriver jeres individuelle scorekort. Når I er færdige med at spille, så 
afleverer I jeres individuelle scorekort samt holdet´s scorekort i Dameklubben´s postkasse bag 
klubhuset. Husk at skrive navn + DGU nr. for holdet på holdkortet.  
Da det er løbende start, skal I selv finde frem til jeres hold eller bare booke en tid i tidsbestilling 
og holdet bliver dem, som I spiller sammen med den dag. Man skal dog være 4 spiller på et hold. 
Resultatet for turneringen bliver lagt på vores hjemmeside og Facebook, da man ikke kan se 
resultatet på golfbox. 

Nyt Handicapsystem. 
Pr 1. januar 2021 er vi overgået til et nyt handicapsystem. I hele verden kaldes det World 
Handicap System (WHS). I Danmark kaldes det Handicapsystemet. 
  
Handicappet, også kaldet HCP, er gennemsnittet (med 1 decimal) af de 8 bedste af de seneste 20 
indberettede scores. Et givent HCP (handicap) udløser et givent antal tillægs slag (spillerhandicap- 
SPH). Tidligere kunne man ikke blive reguleret op til mere end HCP 36 = 41 salg for Tee 49 på 
vores bane, men det kan man nu efter det ny handicapsystem.  
Dette har betydet at nogle af vores spillere i Dameklubben har fået HCP over 36. Vi har besluttet, 
at hvis man i 2020 var medlem af Dameklubben kan man fortsætte sit medlemskab trods ens HCP 
er blevet reguleret op til mere end 36. Man kan fortsat spille med i Dameklubbens turneringer, 
men man kan maksimalt få 41 ekstra slag (SPH) fra Tee 49. 



Det elektroniske scorekort tager højde for dette maksimale SPH på 41 i Dameklubbens turneringer, 
så dem af jer der ved årsregulering har fået det højere handicap, skal selv fratrække de ”for 
mange slag” iht. hullernes indeks på jeres individuelle scorekort 
  
Ønsker du at læse mere om det nye Handicapsystem, så er der vedhæftet nyhedsbrevet en meget 
mere udførlig beskrivelse. 

Corona. 
Da vi ikke mener at der er åbnet op for at tage til Sverige uden man skal i karantæne efter 
hjemkomst foreløbig, har vi byttet rundt på vores Skovtur til Søderåsen og vores tur til Helsingør 
Golfklub.  
Vi tager derfor til Helsingør Golfklub tirsdag den 01.06.21 og til Søderåsen Golfklub tirsdag den 
31.08.21. Der kommer mere information ud når vi kommer nærmere datoerne.  

                                                                                                 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Kokdamer2970@gmail.com


