
Dameklubben 
 

I Dameklubben spiller vi om onsdagene – matchformen finder du på matchkalenderen. 
Tilmeldingen foregår via Golfbox. Du bestiller blot en af de ledige tider. 

 
Der er fortrinsret om formiddagen fra 9.00 til 10.20, og om eftermiddagen fra kl. 15.50 

til 16.30. 
 
Kl. 8.45 trækkes der lod mellem de damer, der har meldt sig på teetid kl. 9.00, 9.10 og 9.20 

Kl. 9.15 trækkes der lod mellem de damer, der har meldt sig på teetid kl. 9.30, 9.40 og 9.50 

Kl. 9.45 trækkes der lod mellem de damer, der har meldt sig på teetid kl. 10.00, 10.10 og 10.20 

Kl. 15.45 trækkes der lod mellem de damer, der har meldt sig på eftermiddagstiderne. 

 

Alle tilmeldinger sker i golfbox og der foretages lodtrækning enten ved starterhuset eller 
1. tee. Alle scorekort samles og der trækkes lod om, hvem der går i bold sammen. 

 
Hvis du ved, at nogen kommer senere, meddeles dette til en af spillerne i din teetid, og 

der gøres plads til personen i sidste bold. 
 
De tider, der ikke er booket, frigives 5 dage før og er herefter frit tilgængelige for alle. 

 
Du opfordres til at booke din tid, så der ikke forekommer ”huller” i tee-tiderne samt at 

der er minimum 2 damer på tiden. 
 
Alle er velkomne i Dameklubben – nye, gamle, unge og ældre – ved match har 

medlemmer med hcp. 48 – 54 kun slag som til hcp. 48. 
 

Kontingent: 
Kontingentet for medlemskab i Dameklubben for 2023 er kr. 500,00, som indbetales til 
Dameklubbens konto: Reg.nr. 2445 konto: 0746 886 268 senest den 15. marts. 

 
Husk navn og medlemsnummer ved indbetaling. Når indbetalingen er registreret, vil 

tilmelding via Golfbox være muligt. 
 
Match-form: 

På almindelige onsdage er matchformen i henhold til match-kalenderen. Vi spiller i 4 
rækker A, B og C. D-rækken spiller kun 9 huller og er ikke hcp-regulerende samt tæller 

ikke med i Order of Merit. 
 
Order of Merit: 

Order of Merit er en gennemgående turnering med kåring af Årets spiller ved 
sæsonafslutning. 

 
Hver onsdag er tællende i Order of Merit – men det er kun de 10 bedste runder/resultat-
er, der tæller (på 18-huller over hele sæsonen). 

 
Når din score indtastes i Golfbox overføres dine stablefordpoint (også selvom du har 

spillet slagspil) til Order of Merit. 
 
Den person, som har flest stablefordpoint i alt ved sæsonens afslutning kåres som Årets 

spiller.  

  



Dameklubben 
 

Scorekort:  
Udskrives fra skærmen i klubhuset. Det skal underskrives af både markør og spiller, 

inden det afleveres i Dameklubbens postkasse. 
 

Alle scorekort fra onsdags-matcher registreres af match-ledelsen i Golfbox, og der sker 
således op- eller nedskrivning i henhold til gældende regler (vi bliver ikke reguleret på 
9 huller). 

 
Spisematch: 

Ca. 1 gang om måneden (se matchkalenderen) arrangeres der spisematch med gunstart 
kl. 14.00/16.00 over 9/18 huller og efterfølgende fælles spisning.  
 

Matchform annonceres ca. 1 uge før og kan tillige ses i Golfbox under selve turneringen. 
Tilmelding til spisematch sker via Golfbox, hvor matchen er oprettet som turnering. 

Deadline for tilmelding: Mandag kl. 12 før matchen. Startlisten udsendes senest tirsdag.  
 
Efter spisning uddeles præmier for månedens matcher samt dagens match. 

 
Særlige arrangementer: 

 
Den 5. april Spisematch/Opstartsmøde 
Den 14. maj Pink Cup 

Den 14. juni Match mod Harekær (i Harekær), gunstart kl. 15 
Den 22. august Tre-kløver turnering i Skovbo 

Den 16. - 17. september Dameweekend (evt. også fra fredag den 15. september) 
Den 17. november Julefrokost 
Den 10. januar 2024 Årsmøde 

 
Dameklubbens bestyrelse: 

 
Marianne Hernov Tlf. 2925 4901  Formand 

  privaten@citus.dk  Præmiekoordinator 
 
Margit Grønager Tlf. 2382 5382  Matchkoordinator 

  Margit@rsd.dk 
 

Lotte von Voss Tlf. 3093 4261  Kasserer 
  Lottevoss100@gmail.com 
 

Joan Dalgaard Tlf. 2084 4450  Sekretær 
  Joandalgaard08@gmail.com Hjemmesiden 

 
Pink Cup Udvalget: 
 

Sussie Olesen 
Karin Hansen 

Grete Tømming 
 
Indmeldelsesblanket hænger i klubben eller du kan finde den på Skovbo’s hjemmeside 

(klub i klubben). 
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