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Dameklubben er i gang 

Så kom vi endelig i gang med turneringerne i Dameklubben. Der var i alt 92 damer ude og spille 

trods vejret ikke viste sig fra den bedste side.   

 

Scorekort. 

Det var noget af en udfordring for Bettina Nygaard at indtaste vores scores fra i tirsdags.          

Der var nogen som ikke havde skrevet deres medlems nr. rigtigt, der manglede medlems nr. på 

deres markør, scorekortet var ikke udfyldt korrekt, nogle havde indtastet elektronisk, nogle var 

svære at læse osv. Vi vil bede jer om at læse instruksen for hvordan I skal udfylde jeres scorekort 

en gang til, så det bliver bedre til næste gang. Vi bruger ufattelig meget unødvendig tid på at taste 

scorekort, når jeres kort ikke er rigtigt ført. Hvis de ikke er udfyldt korrekt fra på tirsdag, bliver 

man diskvalificeret også selvom man har gået et super runde.  

1. Helt blanke scorekort skal man selv printe ud selv hjemmefra og medbringe: Link til 
scorekort : 
https://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/12296/25/KG_Scorekort_Print24042020.pdf  
eller man kan tage blanke scorekort i starterhuset. Det er vigtigt at du selv altid er 

opdateret på dit gældende handicap (antal ekstra slag tildelt på banen). Er du i tvivl må du 
selv henvende dig til Medlemsservice 

2. Udfyld scorekortet med dato, dit navn, dit medlems nr., hvilket turnering vi spiller ( 9 huller 
eller 18 huller, Sofie eller ???? )  Herudover skal du skrive din markørs medlems. nr. (dette 
kan du skrive der hvor markøren plejer at underskrive).  

3. Der føres egen score i første kolonne samt ens markørs scores skrives på kortet i sidste 
kolonne. Man skal ikke skrive alle tre spillers slag i den bold man går, kun dine egne og din 
markørs slag. Husk at skriv, så man kan læse hvad der står (også markørens). Scorekort 
skal ikke underskrives af markør, men resultatet skal mundtligt bekræftes ved afslutning af 
runden. Du skal dog selv huske at skrive under på dit eget scorekort. 

4. Scorekort afleveres i vores postkasse som er hængt op på bagsiden af klubhuset. Der er 
flere postkasser, men på vores står der ”Dameklubben”.  

5. Formentlig bliver det muligt at vi kan få lov til at printe scorekort ud som vi plejer i 
forhallen. Hvis dette er tilfældet på tirsdag, skal I naturligvis bruge disse, da de allerede er 
udfyldt med navn, medlems. nr. handicap, dato osv. Her skal I bare huske at skrive hvilken 
turnering i spiller.  

6. Man skal ikke tilmelde sig elektronisk til turneringen og man skal ikke indtaste sine score 
elektronisk. 

 

https://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/12296/25/KG_Scorekort_Print24042020.pdf


 

 

God stil er Dameklubbens vartegn! 

Hvis der er en spiller som står -, kommer til at stå alene på en tid, er det kutyme og god stil at 

bolden før eller bolden efter deler sig op, så det bliver til 2 x to bolde, og alle kommer ud og spille 

golf. Hvis det under ingen omstændigheder kan lade sig gøre, må man så spille en fire bold. Fire 

bolde er dog bestemt ikke noget som skal være planlagt.  

Bloktiderne skal primært benyttes! 

Dameklubben har som det er alle bekendt bloktider om tirsdagen fra kl. 9-11, 15 -17 og 

17:30 til 18:00. Vi skal i Dameklubben primært spille i de bloktider, der er afsat af klubben til os, 

da andre medlemmer i KG ikke kan booke disse tider. Derfor er det naturligvis rigtig surt for andre 

spillere i klubben at se, at der er ledige tider i Dameklubbens bloktider samtidig med at spillere fra 

Dameklubben har booket tider udenfor bloktiden.  Det duer ikke. Det er et problem, og jeg blev 

allerede dagen før vores første turneringsdag kontaktet af vores Golfmanager, der påtaler dette og 

ønsker denne form for ”uorden” 😊 bragt i orden.  

Dette kan vi godt gøre bedre. Lad os nu bruge de bloktider, der er afsat til os, og først hvis alle 

bloktider bliver booket, kan tider uden for bloktider naturligvis benyttes. 

 

Nu ikke flere formaninger, håber vejret bliver fantastisk på tirsdag, og at vi alle vil nyde det.  

 

På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 


