
Hej alle Ladies Section piger. 
Så nærmer vi os tiden for første tee-slag d. 6. april. Vi glæder os meget til at komme i gang og nyde 
lyden af livlige kvinder på græs. 
Her kommer lige en god gang info, som I bedes læse igennem: 
 
6. april – opstart: 
Vi starter med en almindelig tirsdagsturnering. Der kan bookes tider ml. kl. 14 og 16:30. De sidste 
bolde skal gå i rask trav for at nå ind inden mørket, eller også håber vi, at I kan komme ud lidt 
tidligere de første par gange. Som vanligt tastes scores i Golfbox og scorekortet lægges i 
Fuglekassen. På hjemmesiden kan I, under Tirsdagens resultater, følge sæsonens resultater. Nye 
medlemmer er kontaktet ift. vores mentorordning. 
Husk indbetaling af kontingent inden første teeslag. Helst på LS-konto, da vi lige har opdaget, at 
det koster 7,5 kr. pr. indbetaling fra LS-pengekasse ved brug af MobilePay! Så denne bruger vi kun 
i nødstilfælde, ikke? 
 
Corona: 
Kommer vi jo desværre nok ikke udenom! Vi følger DGU’s vejledning om spil på banen. Pt. er det 
ikke muligt at holde månedsafslutning, samles i større forsamlinger m.m. Men mon ikke vi finder 
ud af noget andet i stedet for? Vi krydser fingre for at alt bliver godt igen - snart! 
 
Login-in på hjemmesiden: 
Under din profil på hjemmesiden skal du selv lave ændringer, fx ny adresse, telefonnr. eller 
mailadresse. 
På hjemmesiden under bjælken LS-info kan du læse hvordan du logger på, og hvad du har adgang 
til at se og ændre. Som udgangspunkt har alle password 1234. 
 
A og B rækken: 
Efter nyt hcp system har vi pt. ikke kunnet overskue om rækkerne skal ændres for sæsonen (ift. 
lige store rækker), men efter et par spillede runder må vi se, om det skal rykkes lidt. Så er du pt. i 
0,0-22,2 spiller du i A-rækken og 22,3-45 spiller du i B-rækken. 
 
Hulspil: 
Tilmelding til individuel Hulspilsturnering skal ske senest d. 24. april. Tilmelding og info om Hulspil 
finder du på opslagstavlen i baderummet.  
NB. Bestyrelsen prøver at gå live via vores FB-gruppe onsdag d. 28. april kl. 19.00 med udtrækning 
af modspiller til første runde! 
 
Sponsorer: 
Annette har travlt med at få fat i de sidste sponsorer til sæsonens turneringer. Indtil dato har vi 
kun fået afmelding fra Clinique CKom4ort, som udover at være turneringssponsor også var vores 
ene Hole-in-one sponsor. Kender I nogen der kunne tænke sig at være sponsor i Ladies Section, så 
kontakt venligst Annette. Husk nu også at få brugt jeres gavekort fra sidste år! 
 

 
 



Vigtig info fra LS bestyrelse – læses nøje inden sæsonstart! 
Når I booker tider om tirsdagen vil vi opfordre jer til, om muligt, at fylde op i 4 bolde. Book tider så 
vi undgår at en 3 bold kommer i klemme mellem en 4 bolde. Da det oftest er jeres arbejdstider der 
bestemmer tidspunkt på hvornår I kan spille, kan vi ikke undgå̊ huller i tiderne, men kommer du 
alligevel tidligere, så snak med de andre damer om der er fornuft i at fordele antal spillere i 
boldene anderledes. I tiden mellem 14-16:30 har Ladies Section fortrinsret til at booke tiderne 
frem til selve dagen (aftale med Niels Erik og Søren Erik og opsat i Golfbox af Karen) men altså ikke 
fortrinsret til banen! Niels Erik Hvillum appellerer i “Nyt fra formanden” (Golfen 2, 2020) til alle om 
at lukke igennem. Derfor appellerer vi også til jer om at læse nedenstående om god spilleretikette 
og det at lukke igennem på fornuftig vis, så̊ vi i fremtiden undgår episoder, der eskalerer. Mens 
Section bliver også opdateret på dette område.  
 
1. Slå aldrig ud på hul 1 før din officielle teetime. De otte minutter mellem hver bold skal  
respekteres, medmindre der ikke er booket nogen bold foran.  

2. Vær altid parat til at slå, når det er din tur, og vær fremme ved din bold i stedet for passivt at 
være tilskuer til medspillernes slag. Hold øje med egen og medspillernes bolde, hvis de går uden 
for fairway. Hvis man gør det til en vane at finde et pejlemærke for, hvor en bold gik ind i rough 
eller blandt træer, begrænses det areal, man skal lede i. Husk hellere at tage en provisorisk bold 
for meget med end en for lidt!  

3. Gå rask til mellem slagene – det er også godt for din kondition!  

4. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker 
gruppen bagved, skal gruppen bagved lukkes igennem; uanset om det er en singlespiller, en 2-, 3-, 
eller 4-bold, der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart, at 
gruppen bagved kan spille hurtigere, skal den hurtigere spillende gruppe lukkes igennem. Det igen 
uanset hvor mange spillere, der er i gruppen og det gælder overfor alle andre på banen - også 
andre medlemmer af LS!  

5. Hvis en medspiller ikke er klar til at slå eller putte, selvom det er hendes tur, kan du med fordel 
gøre det, så længe du er sikker på, at dine medspillere ved, at du slår/putter. I LS-regi er det tilladt 
at slå/putte uden for tur (dog kun efter aftale med medspiller når der spilles hulspil) Dermed kan I 
spare tid på både teested, fairway og green. Hjælp også hinanden med at rive i bunkers, hvis det 
fremmer spilletempoet. Saml op hvis ikke du kan få point, når du spiller Stableford eller Svensk 
Slagspil.  

6. Når du kommer til green, så stil din vogn på et sted, som er på vejen fra hullet til næste teested 
- før du putter! Når alle har puttet i, forlader man omgående green. Notér scores på næste teested 
og ikke på eller lige ved greenen. Den, der har honnøren, venter med at notere scores til hun har 
slået ud.  

7. Spillere, der søger efter en bold, vinker spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står 
dem klart, at bolden ikke let kan findes. I bør ikke søge i tre minutter, før der vinkes igennem. Når I 



har tilladt gruppen bagved at gå igennem, skal I ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og 
uden for rækkevidde!  

8. Hvis du tror, at din bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of  
bounds, bør du spille en provisorisk bold for at spare tid. Hvis der er rimeligt bevis for, at  
din oprindelige bold er tabt i en vandhazard, må du ikke spille en provisorisk bold  

9. Luk nemmest igennem på par 4 og par 5 huller: 
Slå egne bolde ud. Er den bagved gående gruppe også klar ved teestedet slår de også deres bolde. 
Herefter går begge grupper frem til deres bolde. Den gruppe der skal lukkes igennem slår 2 slag og 
de andre venter til der er plads på fairway/green til at de kan slå. Hvis gruppen bag ikke er klar ved 
teested, slår gruppen selv ud og går frem. Herefter trækkes der ud til siden, så den hurtiggående 
gruppe kan slå og derved lukkes igennem.  

10. Hvis gruppen er enige om ikke at lade sig lukke igennem, skal de selv som minimum sikre sig at 
lukke hurtigere gående bolde bagfra igennem.  

11. En god huskeregel er, at du ¨ikke skal gå lige foran bolden bagved, men lige bagved bolden 
foran. ¨  
 
Vi ønsker alle en rigtig god sæson 2021. 
M.v.h. LS-bestyrelse 
 
 
 


