
Torsdag den 20. maj 2021 blev der afholdt Infoaften i Damedagen i Frederikssund Golfklubs Re-

staurant efter at været flyttet to gange på grund af Covid-19 restriktioner. Infoaftenen var opdelt i to 

møder, henholdsvis et kl. 17.30 og et kl. 19.30, idet der alene måtte samles 25 deltagere inklusive 

restaurantens tjener pr. møde. Dejligt at se så mange fremmødte, mange nye ansigter, tidligere med-

lemmer af Damedagen og damedagsspillere fra foregående år. Hjertelig velkommen til jer alle.  

Damedagens folder samt Jette Gotfredsens orientering om hulspil var omdelt. Desværre måtte vi 

endnu ikke synge, så slagsangen var gemt væk til senere lejlighed. To bestyrelsesmedlemmer havde 

ved indgangen tjekket de deltagendes Corona-pas. 

Der blev budt på kaffe/the og Franks hjemmebagte Drømmekage, hvorefter Damedagens formand, 

Mie, bød velkommen og præsenterede bestyrelsen og Damedagens nye logo. Den pinkfarvede polo 

på logoet stammer fra turneringen ”Åben Damedag”, som vi i år desværre på ny har måttet aflyse på 

grund af Covid-19 restriktioner. Ved Åben Damedag spiller langt de fleste Frederikssund spillere i 

pink polo.  

Mie gennemgik sæsonens aktiviteter, herunder den løbende turnering over 18 huller, der kun kan 

spilles om torsdagen. De 8 bedste runder sammenlagt giver sæsonens resultat. Medlemmerne opde-

les i fire lige store rækker efter deltagerantal. Man samler point op i samme række gennem hele sæ-

sonen uanset ændret handicap undervejs. 

På spørgsmålet, om man som damedagsspiller måtte have en ikke-damedagsspiller som markør, 

svarede formanden, at det var tilladt. Af Damedagens vedtægter fremgår, at man, så vidt det er mu-

ligt, skal have en damedagsspiller som markør. Det er ikke altid, at det kan lade sig gøre, hvorfor 

det er tilladt at spille med et ikke-damedagsmedlem, f.eks. sin ægtefælle eller en anden spiller. 

Månedsturneringerne afvikles over 13 huller, med undtagelse af spil på udebane den 5. august i 

Mølleåens Golfklub, hvor der spilles over 18 huller. Der kan ikke optjenes point til den løbende tur-

nering på dage, hvor der spilles månedsturnering. Af hensyn til fællesskabet fastholder vi spisning i 

forbindelse med månedsturneringerne, hvor der er præmieoverrækkelse. Der tilbydes også delta-

gelse i ”Drømmerunde” og som noget nyt i år Hulspilsturnering. Mie nævnte de kommende må-

nedsturneringer, der alle fremgår af Damedagens uddelte foldere. Der var flere nye spillere, der op-

lyste, at det var vanskeligt at følge med i gennemgangen.  

Annette, der står for registrering af løbende turnering og Drømmerunde, gennemgik korrekt udfyl-

delse af scorekort og registrering i GolfBox. Når runden er færdigspillet og godkendt af markøren, 

registrerer spillerne resultatet i GolfBox. Scorekortet skal være underskrevet af spiller og markørens 

navn angivet, stemplet med DAMEDAGS stemplet og markeret med et D, såfremt man spiller 

Drømmerunde, ligesom der skal være markering for eventuelle Birdies/Eagles, inden kortet afleve-

res i Damedagens postkasse samme dag, som runden er gået. Hvis scorekortet ikke er underskrevet 

af spiller og markørens navn er angivet, vil spilleren blive diskvalificeret. Resultatlister kan ses på 

Damedagens opslagstavle i klubben og på Damedagens hjemmeside. 

Annette gennemgik det nye pointsystem, som starter med 1 point ved 27 Stableford point og heref-

ter 2 point ved 28 Stableford point og så fremdeles og er uden loft. Det nye system virker mere ret-

færdigt end det det tidligere anvendte system. 



Annette omtalte månedskonkurrencen den sidste torsdag i måneden. Der vil være præmie til den 

bedste i hver af de 4 rækker. Konkurrencen kan være Puttekonkurrence, længste drive eller nærmest 

flaget. Annoncering af konkurrencen vil ske på GolfBox et par dage før spilledagen finder sted, li-

gesom der vil være opslag herom på døren til klubben og ved skranken i foyeren. 

Mie gennemgik tilmelding til Damedag 2021 på GolfBox, herunder besvarelse af de stillede spørgs-

mål om deltagelse i Drømmerunde og deltagelse i Hulspil. Såfremt der blev problemer ved tilmel-

ding opfordrede Mie deltagerne til at ringe til hende på tlf. 22 41 46 30. Damedag må på forespørg-

sel udlevere lister over medlemmernes DGU nr. tlf. nr. og mailadresse. Lister blev udleveret på In-

fomødet til de medlemmer, der ønskede det.  

Mie nævnte blanket til brug ved forhåndsbooking af tider. Blanketten hænger på Damedagens op-

slagstavle. Blanketten udfyldes og kan lægges i Damedagens postkasse, hvorefter den vil blive 

overgivet til Elisabeth Håkansson, der igen i år har tilbudt administration af forhåndsbooking. 

Mie fortalte om kontingentet, som igen i år er kr. 300 (kr. 350, hvis man spiller Drømmerunde og 

kr. 375, hvis man også spiller Hulspilsturnering inklusive måneds- og afslutningsturnering på Fre-

derikssund Golfbane. Spil på Mølleåens Golfbane betales særskilt. Kontingentet skal indbetales til 

Damedagens konto reg.nr. 1551 konto 4042963100. Husk at anføre navn og medlemsnummer. 

Når indbetaling har fundet sted, er tilmeldingen gældende og bindende. 

Jette Gotfredsen tilbød på generalforsamlingen i 2020 at stå for et nyt tiltag i Damedag, nemlig 

hulspilsturnering, såfremt der måtte være interesse for det. Jette gennemgik hulspillet ved hjælp af 

en oversigt, udvisende en start med f.eks. 32 spillere, der ender med en slutmatch på 2 spillere. Af 

den endelige oversigt, der vil hænge på Damedagens opslagstavle, vil fremgå, hvem man skal møde 

i første match, og hvem man skal møde, hvis man vinder denne. Hvis man vinder, går man videre 

og skal møde en ny modstander. Hvis man taber, er man ude. Altså vind eller forsvind. Vinderen 

skal skrive resultatet ud for de to navne, der har spillet. Vinderen går videre og skal møde en ny 

modstander, som vil fremgå af spilleplanen. Således fortsætter det, indtil der er 2 spillere tilbage i 

finalen. Hulspil kan afvikles alle dage. Det er vigtigt, at man får lavet en aftale til næste match, hvis 

man vinder, så spillet ikke går i stå. Der var p.t. tilmeldt 38 spillere. 

Der spilles med 7/8 handicap. Har spiller A 36 slag og spiller B 22 slag på banen, er forskellen 14 

slag, 7/8 af 14 er 12,25, dvs. 12 slag. Der foretages afrunding/oprunding. Spiller A har således 12 

slag på spiller B. Disse 12 slag fordeles som et ekstra slag på hvert hul med index 1-12.  

Tak til Jette for gennemgangen. Vi glæder os til at se spilleplanen på Damedagens opslagstavle og 

til at komme i gang med hulspilsturneringen. 

Herefter gennemgik formand for Regeludvalget, Jesper Parkhøj, nogle af golfreglerne, hvorom der 

ofte opstår tvivlsspørgsmål.  

Hvornår er en bold out of bounds? Kun hvis hele bolden er uden for banens grænse, er den out of 

bounds. Grænsen er linjen fra indersiden af de hvide pæle mod banen. Hvis bolden berører denne 

linje, er den ikke ude. De hvide pæle må ikke tages op. Har man taget en hvid pæl op, får man 2 

strafpoint, hvis den ikke sættes tilbage, før næste slag finder sted. I FGK har man som lokalregel 

vedtaget, at såfremt en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en 



bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede 

out of bounds grænsen eller skønnes mistet. 

På spørgsmålet om, hvorvidt der er regler for bytning af scorekort, oplyste Jesper, at der ikke findes 

regler herfor. Spiller man en 3-bold vil man bytte rundt, så hver spiller fører kortet for en anden. 

Spille man en 4-bold, er det helt naturligt, at man parvis bytter scorekort. 

Jesper redegjorde for mulighederne ved uspillelig bold i bunker. Man må gå tilbage, hvor man slog 

fra og droppe inden for 1 køllelængde med 1 strafslag. Man må droppe på flaglinjen ud af bunkeren 

med 1 køllelængde og 2 strafslag. Man må droppe på flaglinjen i bunkeren med 1 køllelængde, ikke 

nærmere hullet og 1 strafslag. Man må droppe sidelæns i bunkeren med 2 køllelængder, ikke nær-

mere hullet og 1 strafslag. 

På spørgsmålet om man får straf, hvis man aftørrer noget jord af sin bold på green, hvor man ikke 

havde til hensigt at afprøve green, men i stedet havde til hensigt at tørre jorden af bolden, oplyste 

Jesper, at der står ikke noget i reglerne om, hvordan man skal/må rense bolden. Man må gerne 

rense/aftørre bolden på greenen, selvfølgelig under forudsætning af, at det kun er intentionen at 

rense/aftørre bolden. Hvis intentionen er, at undersøge greenen må man ikke. Hvis der opstår en 

tvist om hvad intentionen er, så er det, hvad spilleren, der har renset/aftørret bolden, siger, at intenti-

onen var, der gælder. For at undgå en tvist kan man rense bolden et stykke væk fra markeringsmær-

ket, og ikke tæt på puttelinjen. Så kan man lettere overbevise modstanderen om, at intentionen kun 

var at rense bolden. Herefter redegjorde Jesper for dropperegler, lejeforbedringer, identifikation af 

bold m.v.  

Stor applaus til Jesper fra deltagerne og som tak et par flasker vin fra Damedagen. Jeg tror, at vi 

snart får brug for Jesper igen til at gøre os klogere på reglerne. 

Tak til jer alle for en hyggelig aften og et flot fremmøde, som vi jo desværre var nødt til at reducere 

til det tilladte antal. 
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