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Velkommen til hyggelig damedagsgolf i Frederikssund Golfklub 
Alle damer uanset golfhandicap, der er medlem af Frederikssund Golfklub og 
fyldt 19 år, kan deltage i Damedagen. 

Tilmelding 2022 
Du tilmelder dig til Damedagen 2022 på GolfBox: ”Tilmelding til damedag 2022” 
på samme måde som en turnering. Samtidig skal du tilkendegive om du vil del-
tage i Drømmerunden og Hulspilsturnering.  
Vi spiller hver uge fra uge 14 til uge 39. (7. april til 29. september).  

Husk din tilmelding er bindende, så snart vi har modtaget din betaling. 

Betaling 
Du indsætter kr. 300 (kr. 350 hvis du spiller Drømmerunden og kr. 375, hvis du 
også spiller Hulspilturnering) til Danske Bank Reg.nr.1551, kontonr. 
4042963100. Husk dit navn og medlemsnr. Beløbet dækker den løbende turne-
ring og månedsturneringer på hjemmebane.  

Du kan løbende melde dig ind i Damedagen. 

Den løbende damedagsturnering er en tællende turnering 
Spilleren registrerer selv scoren og afleverer scorekortet i Damedagens postkas-
se.  
Nyt hcp fremgår af GolfBox ca. et døgn efter indtastningen. 
Der spilles 18 huller i 4 lige store rækker afhængig af deltagerantal, og der kan 
kun spilles en turnering på samme dag. 
Du samler points op i samme række gennem hele sæsonen. 
De 8 bedste runder tæller til den endelige opgørelse ved sæsonafslutning. 
Ved pointlighed er det højeste enkeltdagsscore, der er afgørende, herefter er 
det laveste handicap ved sæsonstart, der afgør, hvem der er vinderen i hver 
række.  
Den sidste torsdag i måneden er der konkurrence.  

I år er forhåndsbooking ikke en mulighed. I stedet reserverers banetiderne kl. 
09.00 - 10.50 og 14.30 - 15.20 til Damedagsspillerne. Det vil sige at I selv melder 
jer på en tid. Natten mellem mandag og tirsdag åbnes tiderne for booking for 
alle. 
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Udfyldelse og aflevering af scorekort 

Scorekortet udfyldes efter klubbens generelle retningslinjer med sammentæl-

ling og underskrifter. Ikke korrekt udfyldt kort medfører manglende godkendel-

se. Efter indtastning i Golfbox stemples kortet med damedagsstemplet og afle-

veres i Damedagens postkasse samme torsdag hvor matchen spilles  

Første tællende runde er den 14. april og sidste den 22. september (begge dage 

incl.) 

Drømmerunden: Det koster 50 kr. at deltage, som går til præmier. Scorekortet marke-

res øverst med et D. Betaling sker samtidig med indmeldelse. 

Man får på forhånd tildelt en ”dårlig” score på alle huller. Dvs. dobbelt boogie på alle 

huller (par+2+2). Ved lighed med antal brugte slag i Drømmerunden er det spilleren 

med det højeste handicap ved sæsonstart, der er vinderen, da det er sværere for en 

spiller med højere handicap at bruge færrest slag.  

Resultatlister kan ses på Damedagens opslagstavle i klubben og Damedagens hjemme-

side. Siden bliver opdateret hurtigst muligt. 
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Hulspil: Igen i år tilbyder Damedag hulspilsturnering sideløbende med Stablefordtur-

neringen. Der er kun 2 spillere i bolden, hvis man spiller hulspil. Læs nærmere om 

hulspilsturneringen og reglerne herfor på særskilt opslag på Damedagens tavle i  klub-

huset. Prisen for at deltage er kr. 25,-, som går til præmier . 

Månedsturneringer afvikles over 13 huller. Du tilmelder dig månedsturnerin-

gerne i GolfBox SENEST søndag i ugen før turneringsdato. Tilmelding er bin-

dende. Vi har fællesspisning efter månedsturneringen og maden betales sepa-

rat til Danske Bank Reg.nr. 1551, konto 4042963100 samtidig med tilmelding 

til turneringen. 

Der kan ikke optjenes points til den løbende damedagsturnering på dage, hvor 

der spilles månedsturneringer.  

Åbne Damedage i andre klubber: 

Se GolfBox under "Åben Damedag" 

Tilmelding og betaling til disse sker via GolfBox. 

 

Turneringer / Arrangementer: 

Infomøde: 10. marts kl. 19.00 i klubhuset. Orientering om regler v/Jesper 

Parkhøj. 

Åbningsturnering: 7. april kl. 15.00. 13 huller og efterfølgende spisning.  

Forårsturnering: 5. maj kl. 15.00 og efterfølgende spisning      

Åben Damedag: 9. juni, 18 huller, gunstart kl. 9.00. Mødetid senest kl. 8.00.  

Sommerturnering: 7. juli kl. 15.00. 13 huller og efterfølgende spisning. 

Udeturnering: 4. august, 18 huller og efterfølgende spisning. 

Efterårsturnering: 1. september kl. 14.00. 13. huller og efterfølgende spisning. 

Støt Brysterne: 10. september.  

Afslutningsturnering: 29. september kl. 14.00. med efterfølgende spisning og 

præmieoverrækkelse. 

Generalforsamling: 6. oktober kl. 19.00. 
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DAMEDAGSBESTYRELSEN 2022 

 
Formand: 
Mie Skovgaard Sørensen 
Tlf. 22 41 46 30 
Mail: anhar48@hotmail.com 

 

Næstformand /sekretær: 
Eva Reinholdt 
Mob: 29 26 01 73 
Mail: eva.reinholdt@gmail.com 

 

Kasserer: 
Merete Palm 
Mob: 42 27 70 05 
Mail: retepalm@gmail.com 

 

Medlem: 
Inger Margrethe Stubbergaard 
Tlf. 21 18 03 13 
Mail: ingermargrethestubbergaard@gmail.com 

 

Medlem: 
Annette Jørgensen 
Mob. 61 60 50 56 
Mail: juiceole@mail.dk 

 

 

Suppleant: 
Susanne Falkenberg 
Mob. 60 76 39 80 
Mail: susannefalkenberg@hotmail.com 
 

 

mailto:stubber@youmail.dk
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Golf og samvær i 2021          
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OVERSIGT OVER DAMEDAGSGOLFEN - 2022 
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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

Email: fgk@fgkgolf.dk 

www.fgkgolf.dk 


