
 

Dameklubben, Gilleleje Golfklub, Sofienlund Alle 13, 3250 Gilleleje 

INVITATION 

Dameklubben Gilleleje Golfklub inviterer alle kvinder 

-unge som ældre – med højt eller lavt handicap - til at 

deltage i vores hyggelige Dameklub, med såvel socialt 

som sportsligt samvær  

Vi spiller alle tirsdage fra 5. april til 27.september 

med tee-off mellem 8.32 og 10.00. Der spilles 18 eller 

9 huller i 3 eller 4-bolde, registreret i Starterhuset.  

Vi spiller mange forskellige former for turneringer både individuelt og i hold. Vi prioriterer det 

sociale fællesskab højt, præmieuddeling hver tirsdag, og bestyrelsen byder på 2 frokoster i løbet af 

sæsonen.  

Programmet er varieret, og der er taget 

højde for, at alle kan blive udfordret på et 

relevant niveau. Vi spiller i 2 rækker i 18-

huls turneringer, og spillere med handicap 

over 42 kan spille fra tee 41. Der oprettes 

hver tirsdag både en 18-hullers og en 9 

hullers turnering. Der er planlagt udeture, 

og vores venskabsklub København besøger 

os i år.   

Alle Nygolfere - uanset handicap - er velkomne.  

Vi vil igen i år have særlig fokus på Nygolfere, da Golf På Prøve, har været en stor succes i Gilleleje 

Golfklub. Vi har derfor igen i år planlagt en særlig turnering for Nygolfere den 19. april. Her er det 

muligt, for de Nygolfere, der endnu ikke er medlem af Dameklubben, at møde os.  

Vi tilmelder os på Golfbox lørdag inden klokken 10, der sættes efterfølgende hold, og udsendes en 

startliste. Dette sikrer, at vi alle har mulighed for at spille med hinanden. Vi fortsætter de gode 

takter med elektronisk indberetning af scores, vi var godt på vej sidste år.  

På Dameklubbens hjemmeside www.dameklubben.dk findes hele sæsonens program og andre 

relevante oplysninger.  

Det årlige kontingent er 375 kr. Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet inden den 1. april på 

konto 2411 8976754930 - Husk af anføre dit medlemsnummer på indbetalingen 

På bestyrelsens vegne.  

Hanne Skelgård  

Mobil: 50402834 

Mail: hskelgaard@gmail.com 

www.dameklubben.dk%20

