
VELKOMMEN TIL 
 Tirsdagsgolf

Særlige oplysninger 
Kontingent for sæson 2021 er kr. 200,00, bedes indbetalt inden 1. april 2021.   
Ved medlemskab efter den 1. september (9 huller) er kontingentet kr. 100,00. 
Kontingent kan indbetales inden turneringsstart på konto nr. 9365 0011625606  
(Sparekassen Kronjylland), husk medlemsnr.  

Tirsdagsturneringer er hver tirsdag mellem kl. 14.28 og 16.28. Fremmøde senest 16.10. 
Fra tirsdag den 21. september  2021 spilles kun 9 huller. Turneringsleder fra kl. 15. OBS! 
fra tirsdag den 1. oktober 2021 indberettes kun scores på over 18 stablefordpoint. 

Turneringsfee – kr. 30,00 pr gang.  MOBILEPAY NR. 302251 

Gunstart - tilmelding til tirsdagsturneringer med gunstart skal ske senest lørdagen før og 
inden kl. 14.00. Turneringsfee er kr. 150,00 per gang (inkl. mad). Scorekort skal afhentes 
senest 15 min. før gunstart. 

Aflysning af turneringer sker kun i tilfælde af torden eller sne. 

KLAP I - tirsdag, den 20. april, 18. maj, 8. juni, 24. august og 7. september 2021. 

Pink Cup -  søndag den  30. maj 2021 – gunstart kl. 9.00. 

Dame/Herredag - onsdag den 11. august 2021– gunstart kl. 16.00. 

Sommerudflugt - 11. og 12. september 2021 

Generalforsamling - tirsdag den 26. oktober 2021 kl.18.30 ( efter turnering ) 

Afslutning - lørdag den 30. oktober 2021 kl. 13.00. (Varetages af den gamle bestyrelse). 

Bestyrelse: 
Jytte Gudmann, formand   mobil 21 67 50 32 
Inger Steffensen, kasserer   mobil 20 84 08 08 
Vibeke Hundborg, sekretær   mobil 40 54 12 59 
Lisbeth Klok    mobil 23 30 11 10 
Jette Pedersen   mobil 28 44 94 93 
Jytte Brix Christensen   mobil 21 84 67 40 
Hanne Guldbæk   mobil 28 91 13 93 
Mobilepay                           nr.     ? 

Bestyrelse 

  

Tirsdagspigerne 
Randers Golfklub 

Informationer & Turneringsplan 
    2021 

 



§6 BESTYRELSEN 
Klubbens bestyrelse består af 7 Turneringsledere, der vælges på generalforsamlingen. 
Der afgår 3 turneringsledere i lige år og 4 turneringsledere i ulige år.Det vil sige at man væl- 
ges for 2 år af gangen. Der er mulighed for genvalg. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med besættelse af posterne som formand, kasserer og de 
øvrige som menige medlemmer.  
Udtræder en turneringsleder af bestyrelsen, kan denne bede et medlem af klubben bistå be- 
styrelsen som matchleder indtil næste generalforsamling. 

§7 BESTYRELSENS OPGAVER 
Turneringslederne har det fulde ansvar for den enkelte turnering, og skal sørge for at reglerne  
gældende for Randers Golfklub bliver overholdt. 
Turneringslederne har pligt til at reklamere ved opslag for de sponsor matcher, de har fået  
ansvaret for. 
Turneringslederne skal sørge for præmier, regnskab samt indberette scores til regulering af  
handicap.  
Ved turneringer med spisning er tilmelding bindende.        

§8 REGNSKABSÅRET 
Regnskabsåret er 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen udarbejder regnskab pr 30. september,  
som forelægges på klubbens generalforsamling 
Regnskabet revideres af en revisor, som vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen. 
   
§9 ÆNDRINGER / FORSLAG 
Forslag til ændringer i vedtægterne udsendes pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen.  
Forslag fra klubbens medlemmer fremsættes over for bestyrelsen senest 3 uger før general- 
forsamlingen og offentliggøres pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen.  

§10 IKRAFTTRÆDEN 
Disse vedtægter træder i kraft den 23. oktober 2018.         

Side 5 

Turneringsinformation 
                     
Handicap: A- rækken           0.2-20.0         Spillehandicap:   A-rækken        00-22 
 B- rækken         20.1-25.1                       B- rækken       23-28 
 C- rækken         25.2-                       C-rækken        29- 
Turneringslederne forbeholder sig ret til at ændre på hcp-inddeling i rækkerne. 

Præmier		
Nedenstående udløser følgende præmier: 

Der uddeles kun 1 birdie-nål / 1 birdie-golfbold pr golfrunde pr person. 
Spilleren skal være til stede ved præmieuddelingen. 
Præmier kan ikke byttes.  
Turneringslederne forbeholder sig ret til ved et fremmøde på 21 eller færre, at beslutte, at der kun  
spilles i en række.                                         

”KLAP I turnering” 
Vi har 5 KLAP I turneringer på programmet. De er løbende, og de spilles: 
tirsdag den 20. april, 18. maj, 8. juni, 24. august og 7. september 2021 

A+B rækken spiller slagspil. 
C rækken spiller svensk slagspil. 
Spilleren sørger selv for at udfylde sit skema i ringbindet efter hver turnering. Det er til løbende  
orientering for den enkelte! 

”Klap i turneringen” er afmærket med * i turneringsplanen. 

Der er præmie til den bedste spiller i hver række i KLAP I TURNERINGEN 
Ved lige resultat vinder laveste hcp. Er det stadig lige trækkes lod. 

HULSPIL: Tilmeldingsliste ophænges i kælderen. 
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Medlemsbetingelser                    

Antal spiller pr. 
række

Alle 3 rækker 1. præmie Alle 3 rækker 2. præmie Alle 3 rækker 3. præmie

1-6 Gavekort kr. 150,00

7-11 Gavekort kr. 150,00 Gavekort kr. 100,00

12- Gavekort kr. 150,00 Gavekort kr. 100,00 Gavekort kr. 50,00/ 
2 bolde



Alle piger i RGK, der er over 20 år, kan være medlem af Tirsdagspigerne. 
Vi spiller golf hver tirsdag i al slags vejr (fra april til og med oktober 2020), dog med undtagelse af juli 
måned, hvor vi holder sommerferie. 

Tilmelding i Golfbox til alle turneringsdage. Ved AFBUD efter kl. 14.00, skal der ringes til 
turneringsledelsen. 

Ved fremmøde tages 1 bold med navn (til lodtrækning) samt kr. 30,00 (i kontanter/mobilepay) til 
turneringsfee. 
Hvis betaling med mobilepay er foretaget inden fremmøde, skal der fremvises kvittering. 
Der spilles 18 huller med start fra 1. tee kl. 14.28-16.28. 
. 
OBS: Ved 9 hullers turneringer er der kun en turneringsleder fra kl. 15.00 -  16.00. Turneringslederen 
trækker bolde til 9 hullers matchen fra kl. 15.00.  
Ønsker man at gå 18 huller, aftaler man selv spilletidspunkt og hvem man spiller med. Husk forsat at booke 
jer på Tirsdagspigernes turnering samme dag. Desuden, at notere på liste ( ophængt i kælderen og lægges 
frem i forhallen), at I går 18 huller. Vis hensyn til de spillere, der ingen aftaler har, så alle får mulighed for at 
spille 18 huller. 

Handicapregulering - alle individuelle turneringer er tællende og bliver indberettet i Golfbox  
af turneringsledelsen.  
Fra 15. september 2020 indberettes kun ved stablefordpoint over 18. Gælder også for slagspil, da der 
omregnes til stablefordpoint. 
Husk at alle scorekort – uanset spilleform - skal være påført stablefordpoint samt hvilken række der  
spilles i. 

Præmier - der uddeles præmier efter hver turnering. Er man ikke tilstede, går præmien videre til 
næstbedste spiller. Har to spillere opnået samme resultat, vinder den spiller, der har det laveste handicap.  

Gunstart - turneringer med gunstart er kl. 16.00 eller 16.15 (scorekort skal være afhentet inden kl 15.45 
eller 16.00). Der er fællesspisning, og der vil blive lavet bordplan efter hulnumre (hold). Vi gør opmærksom 
på, at der ikke sker refusion i turneringsfee ved fravælgelse af spisning.  

Gæster - det er ikke tilladt at have personlige gæster med i en tirsdagsturnering. 

Slagspil (stableford) – en slagspiller må på turneringsdagen - ifølge golfreglerne - ikke have spillet banen 
på forhånd. 
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Vedtægter for Tirsdagspigerne Randers Golfklub                  

§1 NAVN OG HÆFTELSE 
Klubbens navn er Tirsdagspigerne Randers Golfklub. 
Klubben hæfter alene med sin til enhver tid værende formue og ingen medlemmer hæfter for dens 
forpligtelser, med mindre de særligt har påtaget sig det. 

§2 FORMÅL/MEDLEM 
Formål med klubben er at samle golfspillende piger fra 20 år og opefter til fælles spil, samt  
efterfølgende socialt samvær. Kun medlemmer af Randers Golfklub kan optages. 

§3 KONTINGENT 
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen og betales ved tilmelding. Udover  
dette kontingent betales hver gang en turneringsfee, der fastsættes af bestyrelsen. 

§4 SPILLE OG ORDENSREGLER 
Golfspillet spilles efter ”The Royal and Sct. Andrews regler” samt reglerne i RGK. 

§5 GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen afholdes hvert år efter den sidste 9-hullers turnering i  
oktober måned. Eneste indkaldelse til generalforsamlingen er adviseringen i Tirsdagspigernes  
program.  

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent. 
4. Valg af turneringsledere 
5. Valg af revisor. 
6. Eventuelle forslag fra medlemmerne 
7. Eventuelle forslag fra nuværende turneringsledere 
8. Eventuelt. 

Generalforsamlingens beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal efter håndsoprækning. 
Ved valg mellem flere kandidater til bestyrelsen, end der er på valg, er afstemningen dog skriftlig. 
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