
 Haderslev Golfklub 
Ladies Section 2020 

Kære kvindelige medlem af Haderslev Golfklub 
 
Hermed inviterer vi dig til at være med i Ladies Section sæson 2020. 
Ladies Section er en “klub i klubben“, der er åben for alle kvindelige medlemmer af Haderslev 
Golfklub. Vi er en uformel klub, med ca. 60 medlemmer, og har til formål at fremme det 
kammeratlige samvær, og her er en virkelig god mulighed for, at du kan spille matcher i en hyggelig 
og afslappet atmosfære.  
Vi spiller turnering en gang om ugen, normalt tirsdag, og man kan melde sig til at spille enten 
formiddag eller eftermiddag.  
Den første tirsdag i måneden spilles udelukkende om eftermiddagen, og vi spiser sammen, og der 
overrækkes præmier.  
Du bestemmer selv, hvor meget du vil deltage, men vi håber selvfølgelig, at du kommer rigtig tit. 
Her kan du se turneringsplanen for 2020 
 
Har du aldrig været med i Ladies Section før, har du mulighed for at deltage gratis de første 2 
måneder som prøvemedlem og derefter betale 350 kr. for resten af sæsonen. Bemærk dog, at man 
som gratis prøvemedlem ikke tager del i præmierækken. 
Du kan se nedenfor, hvordan du bliver meldt til som prøvemedlem. 
Kontingentet er i år på 450 kr. incl. ”Hole-in-one” forsikring i Ladies Section’s matcher. 
 
Vi har dejlige præmier til alle vores matcher. Præmierne sponsoreres af Fleur, Den Gamle 
Grænsekro, Vin og Vin, Salon M, Matas, Agnes, Lohmann, VolksWagen og Fuglsang bryggeriet. 
 
Vi lægger ud med at spille 9 huller allerede 31. marts og efter matchen er der spisning i klubbens 
restaurant, hvor vi byder nye som gamle medlemmer velkommen.  
 
Pink Cup afvikles søndag d. 17. maj i samarbejde med Turneringudvalget. Gunstart kl. 9.00, 
deltagelse koster min. 125 kr. ( betal gerne mere til det gode formål) og al overskud går til ”Støt 
Brysterne” – turneringen er åben for alle og der er spisning og præmieoverrækkelse efterfølgende. 
 
Årets weekendtur går til Svendborg Golfklub d. 6/7 juni. Prisen for turen er 1300 kr. og for det får vi 
2 greenfees, 3-retters middag, overnatning i dobbeltværelse på Hotel Svendborg, stor sydfynsk 
morgenbuffet, banesandwich og ikke mindst selskab af hyggelige medlemmer af Ladies. 
(enkeltværelse +200 kr.) 
Bindende tilmelding foregår via Golfbox og betaling til Ulla senest 2. maj (Nordea konto:  2450-8474 
975 143) 
 
En-dags-tur til Fredericia Golfklub d. 11. august. Vi får starttider mellem 14 og 15, og der er 
fællesspisning efter matchen. Det koster 250 kr. (incl. mad) 
 Bindende tilmelding (Golfbox) og betaling senest 28.juli til Ulla (Nordea konto:  2450-8474 975 143) 
 
Vores sponsor ”Agnes” inviterer på en hyggelig modeaften sidst på sæsonen. Da der kun er plads til 
12 hver gang, kan man tilmelde sig enten d. 24.9 eller 1.10 på Golfbox. 
 
Vi har, som vanligt, indlagt forskellige spilformer i årets program og matcher mod Herreklubben og 
Torsdagsklubben og der er igen i år mulighed for at kvalificere sig til ”Sydjysk Damegolf” Det er et 
samarbejde mellem sønderjyske dameklubber, der giver mulighed for at øge kendskabet til 
hinanden og spille præmiegivende matcher på tværs af klubberne.  
Det og meget mere skal vi nok fortælle mere om, når vi kommer i gang. 
 

https://www.haderslevgolfklub.dk/wp-content/uploads/2020/03/LSprogram-2020_HP-3.pdf


Vi håber vores nye turneringplan giver dig lyst til at blive medlem den kommende sæson. Vi er sikre 
på, at vi får mange gode og hyggelige timer sammen, og vi glæder os til at se dig. 
 

Velkommen til sæsonen 2020 
 

Bestyrelsen for Ladies Section    
 

 
 
Praktiske informationer om Ladies Section: 
 

• Ladies Section er åben for alle kvindelige medlemmer af Haderslev Golfklub 

• Vi spiller tirsdage med start formiddag kl. 9.30 – 10.30 eller eftermiddag kl. 16.20 – 17.10      
(i april og august/september dog 15.10 – 16.00) 

• Første tirsdag i måneden er månedsmatch. Her er kun eftermiddagstider, fra 14.30. 
Der er fælles spisning, som man tilkendegiver, om man ønsker at deltage i sammen med 
tilmeldingen til turneringen. Tilmeldingen til middagen er bindende og koster 100 kr. 

• Man melder sig til den enkelte turnering via Golfbox og senest fredag kl. 18. 

• Ved almindelige turneringer spilles i 3 rækker, A, B, C. Handicap-rækkerne er flydende og 
opdeles efter det aktuelle deltagerantal, ved månedsmatcher spilles i to lige store rækker. 

• Fremmødet er ved 1. hul 15 min. før start.  
1. hold fra hhv. formiddag og eftermiddag bedes medbringe scorekort fra skranken i 
sekretariatet. Ved månedsmatcher bedes 1. hold medbringe remedier til ”tættest hul” og 
sidste hold huske at tage disse med hjem. Tak  

• Første spilledag er 31.03. Her spilles kun 9 huller og der er fælles spisning bagefter.  

• Kontingentet er 450 kr. Som bedes indbetalt senest d. 25.03 på  
Nordea konto:  2450-8474975 143  
Vil du være prøvemedlem, tilmelder du dig via mail eller telefon hos Ulla Sørensen: 
ullahs@gmx.net eller 24676075 

mailto:ullahs@gmx.net

