
Hvordan bliver jeg medlem?

Du tilmelder dig i Golfbox ved gå til turneringer og vælge 18-hullers 
turneringen, Damedagen 18 huller 2021 eller 9 hullers turneringen, 
Damedagen 9 huller 2021.

Hvem kan være med?

Du skal være over 18 år, have fuldt medlemskab i Roskilde Golf Klub 
og et registreret handicap under 54.

Hvornår spiller vi?

Vi spiller turnering hver tirsdag fra april til September

Hvordan spiller vi?

Man tilmelder sig ugeturneringne i Golfbox inden kl. 21.00 om 
mandagen og modtager mail og sms til registrering af score samme 
aften. 

Husk også at booke tid I Golfbox på spilledagen.

Damedagen er opdelt i flere rækker, så alle kan deltage uanset 
niveau. Rækkerne opdeles ved sæsonstart, så antallet af spillere i 
hver række er nogenlunde lige.

Vi spiller stableford de fleste gange og svensk slagspil en gang om 
måneden.

De seks bedste runder i forårssæsonen og seks bedste runder i 
efterårssæsonen er tællende. Ved eventuel hel- eller delvis lukning af 
banen eller ved spil til vintergreens og efter vinterregler er runden 
ikke tællende.

Scorekortet afleveres i damedagens postkasse senest onsdag kl. 18.00

Damedagen 
Roskilde Golf Klub



Kan man nøjes med at spille 9 huller?
Vi har en 9-hullers klub, hvor damerne går ud på faste tider fra 
kl. 16.52 til 17.15 og altid fra tee 1.
Tilmelding til 9-hullers klubben sker i Golfbox og er bindende, 
således at det ikke muligt at veksle mellem at spille 9 og 18 
huller.
Damerne i 9 hullers klubben går ud på faste tider fra kl. 16.52 
til 17.15 og altid fra tee 1.
Der er én række i 9-hullers klubben og Order of Merit.

Er der præmier?
Der er præmier til de bedste scores på dagen samt 1., 2. og 3. 
bedste score i hver gruppe hhv. til forårs- og 
efterårsafslutningen. 
Der bold-præmier for birdies eller bedre. 
I 18 hullers klubben spilles der i tre tækker og i 9 hullers 
klubben i én række. Turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, 
der afsluttes med en forårsafslutning, og sommer, der afsluttes 
med en årsafslutning.

Hvilke aktiviteter har vi?
Vi har fællesspisning den sidste tirsdag i måneden kl. 19.30. 
Tilmelding sker på listen på Damedagens opslagstavle.
Informationsmøde kl. 17-18 for nye medlemmer den 8. april: 
Besøg hos Skovbo Golf Kub den 19. maj
Damedagsudflugt den 5.-7. juni til Enjoy Resorts på Rømø
Forårsafslutning den 29. juni
Efterårsafslutning den 28. september



Hvad koster det?
Det koster 300 kr. for hele sæsonen.

Hvordan ser matchplanen ud?
13. april: Stableford
20. april: Svensk slagspil*
27. april: Stableford og fællesspisning
4. maj: Svensk slagspil*
11. maj: Stableford
18. maj: Stableford
25. maj: Match over 9 huller kl. 17 for alle
1. juni: Svensk slagspil*
8. juni: Stableford
15. juni: Stableford
22. juni: Stableford
29. juni: Sæsonafslutning. Specialmatch med gunstart – mødetid kl. 14.30 –
middag og præmier

* Svensk slagspil betyder, at du max kan få 5 over par – også selv om hullet 
ikke er spillet færdigt (eksempel: par 3 = 8)

Er vi på de sociale medier?
Damedagen har en facebook gruppe’
Roskilde golfklub damedag
https://www.facebook.com/groups/484242648311985/
Ansøg gerne om venskab

Kontakt:

Lene Rasmussen
Formand for Damedagen
lllenerasmussen@gmail.com
61 69 86 31

Birgitte Høyer
b.hoeyer@post.tele.dk
30 28 03 17

Birte Helbæk
birtehelbaek@webspeed.dk
30 28 40 54

Dorthe Larsen
dorthegl@gmail.com
28 78 43 02

Anne-Marie Vinther Larsen
Kasserer for Damedagen
am@aksglade.dk
28 72 74 39


