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                                                           TIRSDAGSKLUBBEN 

Kære nye medlem af Søllerød Golfklub 

 

Som nyt medlem i Søllerød Golfklub vil vi gerne byde dig velkommen i den ”klub-i-
klubben”, der arrangerer fælles spil for pensionister og andre uden forpligtende relationer 
til arbejdslivet. 

Vision: 

Vores vision er at golf skal være sjov for alle, og skabe bekendtskaber, der får flest mulig 
til at glæde sig over spillet, tiden på banen og i klubhuset.  

Hvad gør vi: 

Vi mødes til fælles spil tirsdag morgen, og hvis vejret er til det afslutter vi som regel med 
en forfriskning på terrassen derefter. 

Holdene bliver sat som 4-bolde med 2 herrer + 2 damer på hver bold, dog med 4 herrer på 
nogle 4-bolde, simpelthen fordi der er flere mænd i Tirsdagsklubben end kvinder. 

Holdene bliver sat tilfældigt baseret på tilfældige tal i computeren, så der er stor 
sandsynlighed for at du herigennem kommer til at lære en række andre medlemmer af 
Tirsdagsklubben at kende. 

De første slår ud kl. 7:30 og de sidste ca. kl. 9:30 – 10:00 afhængig af hvor mange vi 
spiller de enkelte tirsdage. Hvis man ønsker det, kan man blive sat på ”tidlig start”, hvor 
man skal slå ud mellem kl. 7:30 og ca. 8:00, eller på ”sen start”, hvor man så slår ud ca. 
mellem kl. 9:30 og 10:00.  

Hvis man ikke meddeler noget, vil man blive sat på ”mellem-start” med udslag ca. mellem 
8:00 og 9:30. 

Vi er en gruppe sindige golfspillere, der mest spiller for samværet, vejret og hyggens skyld, 
men det betyder også at de fleste vil opleve at runderne på 18 huller tager omkring 5 
timer, idet dog de der slår tidligst ud typisk gennemfører på 3½-4 timer. 

Hvem er vi: 

Vi er i dag ca. 100 medlemmer, og hver tirsdag slår mellem 60 og 80 af medlemmerne ud; 
gennemsnitlig antal deltagere i 2017 var 68 deltagere. 

De fleste af os er høj-handicap’ere, idet vores handicap ligger fra 16,5 til 54, med et 
gennemsnit på 29,5 for herrerne og 32,3 for damerne, og vores alder ligger fra 60 til 90 år, 
med et gennemsnit på 74, så nybegyndere vil hurtigt føle, at de ikke er alene om ikke at 
ramme bolden perfekt, og når man rammer, ikke lige at sende bolden ud midt på fairway. 

Matcher og matchformer: 

Vi spiller individuel stableford efter DGU’s regler, og hvis man ikke spiller ”gennemgående” 
bliver ens score blot registreret i DGU, så handicap bliver reguleret løbende, såfremt man 
indleverer et underskrevet scorekort. 

Hvis man er vælger at være med i ”gennemgående” bliver ens score tillige noteret af 
matchledelsen, og ved sæsonafslutning er der præmier til de 6 bedste i de 2 herre-rækker 
og damerækken, altså til 18 spillere i alt, så der er gode chancer selv for nybegyndere for 
at vinde. 
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Hver første tirsdag i måneden har vi match med sponsorer, der sponserer fine præmier til 
os, samtidigt med at de fortæller om deres virksomhed. Det bliver tit en meget festlig dag. 

Startlister sendes ud ved e-mail i pdf-format, og lægges på klubbens hjemmeside, begge 
dele fredagen før spille-tirsdag, se i øvrigt vedlagt informationsblad. 

Kurser: 

Vi tilbyder i årets løb små kurser, der tager fat på enkeltregler i golfreglerne, og i år starter 
vi sæsonen med en gennemgang af de nye 2019-regler. 

Spørgsmål: 

 Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte en af matchkomitéens medlemmer, der 
gerne besvarer alle spørgsmål, og hvis flere gerne vil have en uddybende samtale, kan vi 
eventuelt kan mødes med interesserede medlemmer i klubben, hvor vi gerne byder på en 
kop kaffe og orienterer nærmere om Tirsdagsklubben. 

 

Hvis I taler sammen om hvornår I kan, så tropper vi gerne op. 

 

Matchkomitéen E-mail adresse: Tlf.nr.: Funktion 

Anders Q. Rasmussen aqr@qvade.com Sponsorer 

Janne Maillet artmann.maillet@gmail.com 51 89 58 89 Kasserer, Indkøb 

Marianne Harboe Marianne.harboe@gmail.com 26 62 66 99 Udematch, 2-dages match

Martin Angelo martin@angelo.dk 27 82 57 80 Formand, Startlister

Michael Rasmussen pmrasmussen55@gmail.com 40 95 13 30 Åbning- og 
Afslutningsmatch 

René Anneberg rene.anneberg@gmail.com 40 73 05 13 Gennemgående, GolfBox

  

  

 


