
Referat af Damedagens infomøde d. 10. marts 2022. 

Informationsmødet blev afholdt i Frederikssund Golfklubs Restaurant. Damedagen bød på 
kaffe/the og Franks hjemmebagte kage.  
Dejligt at se så mange – 46 – havde tilmeldt sig. Mange tidligere deltagere i Damedagen og rigtig 
mange nye ansigter. Damedagsfolderen lå omdelt på bordene. 
Formanden for Damedagen Mie Skovgård Sørensen bød velkommen og præsentere bestyrelsen. 
 
Herefter gennemgik Mie sæsonens aktiviteter. Den løbende turnering, månedsturneringer, Åben 
Damedag 9. juni samt udeturnering til Midtsjællands Golfklub 4. august. Herredagen arrangerer år 
turneringen ”Støt brysterne” d. 10- september. 
Efter månedsturneringer har vi fællesspisning, som betales ved tilmeldingen. Tilmeldingsfristen er 
søndag kl 12, da Frank skal have besked søndag aften om antallet. Frank køber ind mandag 
morgen. Derfor kan ved afbud efter søndag kl 12 ikke refunderes for evt. betaling for spisning.  
 
Torsdagsreservationer er ændret i år. Damedagen har fået reserveret tiderne 9.00-10.50 og 14.30-
15.20, således det kun er golfspillere i Damedagen, der kan reservere på disse tider. Mandag før 
spilledag åbnes op for andre spillere. Damedagsspillere kan selvfølgelig også booke på alle andre 
tider på torsdage. Vi lægger vægt på det sociale og alle kan lægge sig i en bold med andre 
damedagsspillere. Vær opmærksom på, at handikapsummen i en bold er max 160. 
For især nye spillere i Damedagen, kan det være svært at vide om en spiller er i Damedagen, hvis 
man booker en tid uden for de reserverede tider. Ved åbningsturneringen vil bestyrelsen have 
medlemslister til udlevering. Damedagsspillere kan altid kontakte en fra bestyrelsen og få 
udleveret listen med telefon- og medlemsnumre samt mailadresse. 
Der blev stillet spørgsmålet om markør altid skal være en damedagsspiller. Så vidt muligt ja, men 
det kan være svært for spillere der har et arbejde at passe og, derfor først kan slå ud sent på 
torsdagen. Derfor er det tilladt at spille med en ikke-damedagsspller. 
 
Annette Jørgensen holder styr på den pointene i den løbende turnering, drømmerunden og 
månedens konkurrence den sidste torsdag i måneden. Månedens konkurrence kan være 
puttekonkurrence, længste drive på et hul eller nærmest flaget på et hul. 
Annette pointerer, at det er meget vigtigt scorekortene er udfyldt korrekt, sammentalt og 
markeret for birdes og eagles. Scoren registreres på skærmen og scorekortene afleveres i 
Damedagens postkasse samme torsdag. Resultaterne lægges efterfølgende ud på hjemmesiden i 
løbet af et par dage. Det er kontoret, som lægger resultatlisterne på hjemmesiden 
Er kortene ikke korrekt udfyldt, tæller de ikke med i turneringen. Resultaterne skal fremgå tydeligt 
af kortet. 
Pointsystemet blev ændret sidste år således at der først opnås point i den løbende konkurrence 
fra 27 stablefordpoint. Til gengæld udløses point for hvert stablefordpoint fra 27 imod grupper på 
to i det gamle system, der startede ved 25-26. Der er heller ikke længere et max ved 41 opnåede 
stablefordpoint. 
En kommentar fra salen var, at det er uretfærdigt for nye spillere, da det kan være svært at opnå 
point, når det først starter ved 27. 
 
Merete Palm er kasserer i Damedagen og fortalte om tilmelding til damedagen og betaling for 
deltagelse i forbindelse med månedsturneringer. Det vigtigste ved meddelelser i forbindelse ved 
betaling er navn og medlemsnr.  
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Hvordan er flexmedlemmers mulighed for deltagelse i damedagen – skal der betales greenfee hver 
gang, eller er der en ordning som til mandagsmatchen? Svaret er ja til greenfee og nej til ordning 
som mandagsmatch. 
 
Formanden for regeludvalget Jesper Parkhøj og golfdommer Jesper Råhauge var inviteret til at 
svare på golfspørgsmål. 
Der var gengangere fra sidste år:  

- 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 den hvide pæl mod banen. Hvis bolden 
berører denne linje, er den ikke ude 

- Uspillelig bold i bunker:  
o gå tilbage, hvor man slog fra og droppe inden for 1 køllelængde med 1 straffeslag 
o droppe 1 køllelængde ikke nærmere hullet og med 1 straffeslag 
o gå tilbage i flaglinjen i bunkeren og droppe  med 1 straffeslag 
o droppe på flaglinjen ud af bunkeren med 2 straffeslag 

Indsendte spørgsmål: 
- Er det lovligt på hele banen at skræve over sin bold og slå denne mellem sine ben? Nej det 

er ikke lovligt. 
- Mødetid ved hul 1. Etiketten siger ”i god tid”. Kommer du mere end 5 min for sent koster 

det to straffeslag. 
Spørgsmål på aftenen: 

- Hvornår kan en bold dømmes uspillelig? 
o Overalt - dog ikke i strafområde 

- Provisorisk bold 
o Findes oprindelig bold, skal denne spilles 
o Vil man ikke bruge 1. bold, skal man sige det er en ny bold og ikke en provisorisk 

- Lokalregler. Vær opmærksomme på lokalregler i golfklubberne. Ved klub- og 
Danmarksmesterskaber gælder lokalregler ikke. 

 
Jette Gotfredsen fortalte om hulspilskonkurrencen. Det er en anden og sjov måde at spille på.  
Turneringsplanen sættes op på Damedagens opslagstavle. I år sættes der deadlines for de enkelte 
kolonner. Jette anbefaler, at nye spillere venter 1 eller 2 år inden de melder sig til 
hulspilsturneringen. Det kan være forvirrende, da der er lidt forskel på reglerne. 
 
Til sidst takkede Mie for en god aften med aktive deltagere. Bestyrelsen håber at møde alle i  
Damedagen. 
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