
        

 
 
 
   

Velkommen til en ny sæson 

 2021 
 
 

 
 

 

 



 

  

Bestyrelsen 2021 
 

Formand: Tove Mikkelsen 
Mail: b.k.petersen@stofanet.dk 

Mobil: 20 67 21 06 
 

Kasserer: Jutta Jensen 

Mail: juttaogjensiver@gmail.com 

Mobil: 24 20 53 29 

 

Sekretær: Lis Gormsbøl 
Mail: lg@goho.dk 

Mobil: 40 42 16 08 

 

Sekretær: Anne Rasmusen 
Mail: anfaras@gmail.com 

Mobil: 81 50 97 22 

 

Så er det atter forår, og vi glæder os igen til at byde alle LS’ere både gamle som nye 

medlemmer velkommen til  

 

INTRO-DAG/AFTEN 
Tirsdag den 6. april 2021 

 

Vi starter ud med at spille 9 huller med jern med gunstart kl. 15.30. 

 

Ca. kl. 18.15 vil der være fællesspisning i Gastro 46, og herefter vil bestyrelsen præsentere jer 

for den kommende sæson i LS-regi. Under præsentationen vil der blive serveret kaffe og lidt 

sødt til ganen. 

Hvis du ikke spiller med, er du velkommen til at slutte dig til os kl. 19.00 til intro til den 

kommende sæson.  
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Sæsonstart/spilletider: 

Sæsonstart:  Tirsdag den 6. april 2021 

Afslutning:   Tirsdag den 28. september 2021 

Tee-off:  Tirsdage kl. 14.15-15.30  

(ved månedsmatch kan der startes fra kl. 14.00) 

 

Der vil altid være én eller flere fra bestyrelsen ved skranken inden for tee-off perioden, hvor alle, 

når de er klar til at gå ud, SKAL aflevere deres korrekt udfyldte scorekort, så bestyrelsen kan 

sætte dagens hold. Der spilles i flights med 4 spillere. Skranken forlades kl. 15.20. 

Ved månedsmatcher er der mulighed for selv at lave fights med 4 spillere. 

HUSK at påføre scorekortet, hvilken række, du spiller i (A eller B). 

Der vil altid være en fra bestyrelsen, der forlader skranken med sidste hold senest kl. 15.20.  

Da der er reserveret tid til LS hver tirsdag, er det vigtigt, at alle starter ved 1. hul på dagens 

baneforløb (andet skal aftales med banekontrollen). 

 

Hvem kan optages i Ladies Section - og hvordan: 

Alle kvindelige medlemmer af VGC, som er fyldt 21 år, og er frigivet til spil på stor bane, er 

velkomne. Alle kvindelige medlemmer af VGC kan spille med på en prøverunde.  

En gæstespiller kan dog ikke deltage i præmierækken. Max. spille-handicap er 45. 

 

Kontingent 2021: 
Årskontingent: kr. 500,- 

Vi opfordrer til betaling af kontingent ved sæsonstart via netbank: 

Reg.nr: 5398 / kontonr. 0000250344 – Arbejdernes Landsbank.  

HUSK at oplyse navn, medlemsnummer og nuværende handicap. 

Betaling af kontingent skal være foretaget inden første spilledag. 

Der kan ikke betales med Mobile-Pay. 

 

Samvær/spisning: 

Efter dagens turnering er der fællesspisning for at højne det sociale element. Tilmelding hertil 

sker samtidig med tilmelding til dagens spil. 

For at opnå præmie er det en betingelse, at du har indbetalt kontingent, er til stede under 

spisning og den efterfølgende præmieoverrækkelse.  

Der servers én ret med tilhørende salat. Der vil være salat til vegetarer og veganere. Ønsker 

man salat, binder man sig til dette hele sæsonen. Ved allergi skal man orientere køkkenet. 

Prisen på den varme ret er kr. 100,00, er man til salat, koster denne kr. 80,00. 

Prisen vil være kr. 125,00 til hhv. venskabsmatch og venindematch, hvor der også vil blive 

serveret en kop kaffe + lidt sødt. 

Vi gør opmærksom på, at det IKKE er muligt at bestille special-retter – så LS menu´erne er som 

ovennævnte. 

 

Ladies Section´s hjemmesider: 

Du finder hjemmesiden her under Vejle Golf Club: vgc.dk/medlemmer/ladies-section 

Du kan også finde os på FaceBook: https://www.facebook.com/lsvejle  

Resultater, billeder mv. efter hver spilledag vil blive lagt på vores hjemmesider, ligesom 

du kan finde turneringsplan, medlemsliste, program for 2021 samt andre vigtige informationer. 

 



 

Opfordring til glæde for os alle: 
Lad os tænke over vores vaner omkring spillet - prøvesving, placering af vogn, 
hurtigere tempo frem til næste slag, snak osv. osv.  
Kan vi speede op med blot 2 min. pr. hul, så er runden spillet ½ time hurtigere.      
 
 

Regulering af handicap: 
Alle scorekort afleveres efter dagens spil. Regulering sker automatisk efter det nye 

handicapsystem, der blev indført i januar 2021. Hold dig selv opdateret via nettet. 

 

 

Præmier: 

Vi er heldigvis i den situation, at vi har en del sponsorer, der ønsker at støtte os, og det er vi 

naturligvis meget taknemmelige for. Vi vil samtidig stærkt appellere til, at vi alle støtter 

sponsorerne ved at handle i deres forretninger, og at man ikke forsøger at bytte præmier med 

mindre andet er aftalt med sponsor – BEMÆRK i øvrigt at gavekort under ingen 

omstændigheder kan byttes til kontanter. 

Modtager du en præmie, som du ikke selv kan bruge så giv den videre til et andet LS-medlem, 

din nabo, et familiemedlem eller tilbage til LS. Nævn gerne, du spiller i LS. 

 

 

HUSK at støtte vores sponsorer – de støtter os!!! 
 

 

 

       
 

 

Turneringsbetingelser: 

Tilmelding sker på de fremlagte startlister i henholdsvis A- og B-række: 

Grænse for A- og B –handicap vil blive meldt ud ved sæsonstart. 

Hvis en spiller ligger i handicap 45 eller derover, skal der spilles til spillehandicap 45. 

Vi vil i løbet af sæsonen spille forskellige spilformer. 

Se i turneringskalenderen, hvornår de forskellige spilformer afvikles. 

På spilledagen vil der på skranken ligge en lille vejledning i, hvordan spillet afvikles. 
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Gunstart: 

Når der står "gunstart" ud for dagens program, skal du huske at tilmelde dig på 

forhånd på GolfBox. Det er altså ikke nok at møde op ved skranken på 

spilledagen.  

Altid ved Gunstart: Vi mødes 30 min før Gunstart på putting-green til fælles foto. 

 

 

Aflevering af scorekort: 
Korrekt udfyldte scorekort skal afleveres umiddelbart efter runden. HUSK at tjekke scorekortet 

godt igennem inden underskrifter/aflevering.  

Ved pointlighed afgøres placeringen ved laveste handicap. Herefter bedst på sidste 9 huller.  

Vi skal jo kunne nå at opgøre scorekort – og præmierækkerne – så aflever friskt, så snart I er 

inde. Vi spiser altid kl. 20.00.  

 

 

Puttekonkurrence: 

Kommer du tidligt ind, kan du deltage i putte-konkurrencen, som foregår på klubbens putting-

greens. Din markør skal have skrevet dit resultat på listen ved skranken senest kl. 20.00. 

 

 

Frynse: 

Ved en score på mindre end ”27” stableford-point betales kr. 10,- til Frynse, som er Ladies 

Sections sparebøsse. 

 

 

Længste drive: 

Ved månedsturnering er der præmie til længste drive på udvalgt hul.  

Igen i år er Pedersen´s Laboratorium sponsor. 

 

 

Nærmest flaget: 
Hver tirsdag har vi nærmest flaget på 1 hul. Ved månedsmatcher er der nærmest flaget på 1 par 

3-hul og nærmest flaget i 2. slag på 1 udvalgt par 4-hul. 

 

        



Igen i 2021 kårer vi ”SIDANI Årets Lady”: 

Talal har endnu en gang lovet at være sponsor ved denne match. 

Gennem sæsonen optjenes, der point efter nedenstående: 

 

1. plads giver 5 point (der uddeles point til både A- og B-

rækken) 

2. plads giver 4 point (der uddeles point til både A- og B-

rækken) 

3. plads giver 3 point (der uddeles point til både A- og B-

rækken)  

til alle øvrige spillere uddeles der 1 point for deltagelse  

 

Følgende matcher tæller ikke til ”SIDANI Årets Lady”: Intro, 

Jernladies, Venindematch, LS-endagsudflugt, LS-week-endtur, 

Afslutning. 

 

Hvis 2 eller flere spillere har lige mange point, spilles der på 

afslutningsdagen sudden death på Parken 9. Der spilles med hcp. med det antal slag, spillerne 

har på Parken/Skoven. Parken 9 spilles, indtil der er fundet en vinder. 

 

MODESHOW: 

Sidani Proshop modeshow er en af de tilbagevendende begivenheder. Modeshowet måtte udgå 

i 2020, men vi håber, der bliver mulighed for at blive præsenteret for de nye trends anno 2021.  

 

Kundeaften hos Ny Mundering: 

Vi har igen fået Ny Mundering som sponsor. Vi håber 

at kunne samles til den årlige kundeaften, hvor de slår 

dørene op for LS. Her vil de præsentere kollektionen, 

servere bobler og der vil være mulighed for at prøve 

en masse lækkert tøj. Derudover giver de 20%. 

Vi håber, I vil møde talstærkt op; de gør et stort 

nummer ud af os denne aften. 

Nærmere information følger.  

 

 

Venskabsmatcher tirsdag den 18. maj og tirsdag den 1. juni: 

Vi har fået etableret en kontakt til LS’erne fra Kolding Golfklub.  

De vil gerne invitere os til Kolding tirsdag d. 18. maj – vi håber på at kunne opstarte 

venskabsmatchen i år. 

Der er Gunstart kl. 16.00. 

Mødetid 30 min før start.                               

 

Tirsdag d. 1. juni spiller vi hjemme mod Fredericia                

Gunstart kl. 16.00.  

Mødetid på puttinggreen 30 min før start 

 

Alle tilmeldinger foregår via Golfbox  
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Venindematch tirsdag den 8. juni: 

Vi spiller selvfølgelig også venindematch i 2021. Så invitér din veninde fra VGC, naboklubben 

eller find din veninde i Ladies Section. Kommer din veninde til fra en udenbysklub, spiller hun til 

½ green-fee. 

Matchform: Greensome 

 

Gunstart kl. 16.00 

(mødetid på putting-green kl. 15.30 til fællesfoto) 

 

 

Udflugt lørdag den 26. juni: 

Endagsudflugten går i år til Royal Oak, hvor der vil være gunstart kl. 9.00. 

 

                
 

Efter golfrunden skal vi hygge os med frokostbuffet og kaffe.  

Royal ser frem til at modtage os igen. 

 

Yderligere informationer følger på hjemmesiden/facebook 

 

 

 
 

            



Ladies Section mod Mens Section torsdag d.17. juni 2021: 

I år er det Mens Section, der inviterer til ÅRETS match. Aben savner sit røde tøj, og vi piger har 

en sejr til gode over mændene, så mød op og vær med til at gøre dagens match mod Mens til 

en hyggelig dag. Vi spiller dagens runde på Parken/Skoven 

 

Gunstart kl. 16.00 

Matchform: Stableford 

 

 
 

Vindere af de gennemgående matcher 2020:  

 

Vinder af Eclectic – brutto:  Jette Hindkjær                                  

Vinder af Eclectic  – netto:  Marianne Kristensen 

Vinder af Eclectic  – stableford:  Annette Seemann 

Vinder af Sidani Årets Lady               Mette Brejnholt  

      

 

”Låst-spil” og Nymfematchen blev ikke gennemført i 2020. 



GENNEMGÅENDE TURNERINGER: 

 

Til månedsturneringerne spiller: 

A-rækken: SLAGSPIL og der tælles puts. 

B-rækken: STABLEFORD, hvor der er bedste score på ”hidden hole” på 2 af bestyrelsen 

udvalgte huller. Der er ligeledes længste drive til månedsmatch, som igen i denne sæson 

sponseres af Pedersen´s Laboratorium 

 

Handicapgrænsen bliver meldt ud først på sæsonen. 

 

Månedsmatch: 

Alle spillere, som deltager i månedsturneringerne, er automatisk med i de gennemgående 

måneds-turneringer. 

Bestyrelsen noterer den opnåede score for hver enkelt spiller, som har deltaget i måneds-

turneringen. Når alle månedsturneringer er spillet, beregnes den gennemsnitlige score fra de 4 

månedsturneringer med bedste resultat for hver enkelt spiller. Spilleren med det bedste 

gennemsnit har vundet. 

 

HUSK: du skal ALTID forblive i den række, som du er startet i. Det vil sige, at du spiller slagspil 

til alle månedsturneringer, hvis du er startet i A-rækken, og er du startet i B-rækken spiller du 

stableford til alle månedsturneringer. 

Dette uanset, om du eventuelt skifter række i løbet af sæsonen.  

 

Sponsor til gennemgående årsturneringer: Ladies Section 

 

 

”Låst-spil:” 27/4, 25/5, 29/6, 27/7, 31/8, 21/9:  

”Låst-spillet” går ud på, at du har 6 turneringsdage til at lave dit eget ”Låst-spil” med en så høj 

score som muligt.  

Over de 6 runder bestemmer du selv, hvornår du vil overføre én eller flere scores til dit ”Låst-

scorekort”. Vælger du at overføre point, bruger du dagens stableford-point, og dem overfører du 

til dit ”Låst-scorekort” – f.eks. hvis du får 3 point på hul 1 – og er tilfreds med det☺ - så kan du 

vælge at overføre de 3 point til ”Låst-scorekortet”. Hul 1 er nu lukket.  

Du kan overføre point til så mange huller, som du vil. Har du først lukket et hul, kan du altså ikke 

åbne det igen.  

Er der huller, du ikke har fået lukket, når ”Låst-spillet” er slut, så er det scorekortet fra den sidste 

af ”Låst-turneringerne”, du har deltaget i, der vil blive brugt. Din markør godkender din score, 

når du har låst et hul efter endt runde.  

Vi spiller i både A- og B-rækken. Vinderne (højeste score) rydder puljen!  

OBS: Du kan godt være med, selv om du ikke kommer til alle turneringsdagene.  

Det koster kr. 50,00 at være med i spillet 

 

 



Nymfeturnering:  

 

Nymfeturneringen er en hulspils-turnering gennem sæsonen, hvor vi får mulighed for at møde 

hinanden i en anden spilleform og på andre spilledage end tirsdage. Mindsteantal er 26 spillere. 

Tilmeldingsfrist er senest 27. april 2021: 

Der spilles altid på banen Sletten/Parken. Der spilles til ¾ handicap, og alle øvrige detaljer vil 

fremgå af spilleplan på opslagstavlen. Du kan ikke spille nymfeturnering samtidig med en 

almindelig tirsdags-turnering, idet regler for hulspil og slagspil er forskellige. 

Jette Hindkjær står for koordinering af nymfematchen og svarer gerne ved tvivlsspørgsmål. 

 

Nymfeturnering – udregning ved spil til ¾ spillehandicap: 

Eksempel: Spiller A har 20 slag i spillehandicap ved 3/4 handicap, og Spiller B har 17 slag i 

spillehandicap ved 3/4 handicap. Spiller A får nu forskellen mellem de 2 spilleres spillehandicap 

– dvs. 3 slag, som fordeles på de 3 sværeste huller. Spiller B får ingen slag tildelt. 

 

OBS: Ingen taber-runde i 2021. 

 

Tabel for udregning af spillehandicap ved ¾ spillehandicap 

Spille- 

handicap 

¾ spille- 

handicap 

Spille- 

handicap 

¾ spille- 

handicap 

Spille- 

handicap 

¾ spille- 

handicap 

Spille- 

handicap 

¾ spille- 

handicap 

54 41 40 30 26 20 12 9 

53 40 39 29 25 19 11 8 

52 40 38 29 24 18 10 8 

51 38 37 28 23 17 9 7 

50 38 36 27 22 17 8 6 

49 36 35 26 21 16 7 5 

48 36 34 26 20 15 6 5 

47 35 33 25 19 14 5 4 

46 35 32 24 18 14 4 3 

45 34 31 23 17 13 3 2 

44 33 30 23 16 12 2 2 

43 32 29 22 15 11 1 1 

42 32 28 21 14 11   

41 31 27 20 13 10   

 

  



Golf & hygge for glade Ladies i weekenden d. 4. - 5. september 2021: 

Turen går til Lemvig. Vi hygger på Hotel Nr. Vinkel, hvor vi bor i dobbeltværelser. 

Golfen spiller vi på Lemvig Golfbane.  

Golf og Hygge inkluderer: 

2 x green-fee   

3 retters menu               

Overnatning i dobbeltværelser 

Morgenmad og smør-selv-madpakke incl. 1 flaske vand. 

Alt dette for 1350,- kr. pr. LS’er. 

Vi glæder os til en sjov og hyggelig weekend 

Nærmere info følger. 

Det skriver de om banen: Lemvig Golfklubs dejlige 18 hullers golfbane er beliggende i et 

særdeles naturskønt område med fredede arealer som nabo og med en pragtfuld udsigt over 

Horn Sø og Lem Vig. Banen er højt beliggende, og med kun få træer omkring banen kan den 

underfundige vestenvind ind imellem være en spændende med- og modspiller. 

 

 

                                      



Tak til vore sponsorer  

HUSK: Støt vore sponsorer - de støtter os!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

                               

          

 

GESTEN Boligselskab  
v. Hans Jørgen Ankersen 

Tlf.: 20 90 79 57 

v/Ole W. Petersen 

     tlf. 21 74 68 68 

Vindinggård Center 25 

7100 Vejle 

http://www.stark.dk/
http://www.pedlab.dk/Default.aspx?ID=73

