Kære alle damer i Silkeborg Ry Golfklub.
Marts 2022
Vi er nu snart klar til at skyde en dejlig golfsæson i gang. Vi ved, at rigtig mange glæder sig til at
komme i gang med golfkøllerne igen og derfor er årets første Nyhedsbrev landet i din postkasse.
Vi er allerede en del piger, som hver tirsdag er med i vores dameklub, men vi har plads til flere og
vi vil meget gerne have DIG med. For det er altid sjovere, når vi er mange.
Sæsonstart.
Vi begynder sæsonen d. 5.april 2022 kl. 14.00, hvor vi starter med en åbningsmatch med
fællesspisning og flotte præmier.
Denne sæson byder på turneringer hver tirsdag fra 12. april og indtil 27. september. Turneringen
foregår altid på sommerbanen hvilket betyder, at kommer du en kold forårsmorgen, hvor der skal
spilles vinterbane, kan du desværre ikke deltage i dagens turnering.
Hver tirsdag spiller vi om pengegavekort til MitGolfUdstyr. Nærmest flaget fra Norton Vine og
birdiebolde fra Jysk. Desuden har vi Den Gennemgående (Order of Merrit), hvor det er dine 10
bedste scores som er tællende.
De efterfølgende tirsdage tilmelder du online, dog inden du starter din golfrunde og senest kl.
17.00.
Nye tiltag og ændringer:
-

-

Aflyses en tirsdagsturnering pga. for få tilmeldte (under 20 pers.) få du dit spillegebyr
tilbage.
For at deltage i tirsdagsturneringen koster det 35 kr. pr. gang. Vi har talt rigtig meget om
muligheden for, at tilbyde jer et sæsonkort og fordelene og ulemperne ved det. Vi har valgt
at se, hvordan herrerne modtager det og derefter overvejer vi, om vi gør tilsvarende i
sidste halvdel af sæsonen.
Du skal indtaste din score inden onsdag kl. 20 og kort tid efter vil resultatet blive
offentliggjort.
Eclectic bortfalder.
MitGolfUdstyr er sponsor hele sæsonen for vores pengepræmier.

-

-

-

Flidspræmien. I år har vi lavet reglerne om, for at vinde et
smukt hjemmelavet smykke fra Christoffersen Guld og Sølv.
Du skal blot spille 15 tirsdage (vi kan spille 24 tirsdage) og
deltage i afslutningsturneringen den 4. oktober. Her vil Brian
Christoffersen trække lod blandt spillere som har opfyldt de 2
kriterier.
Midtsvejsturnering bortfalder i juni til fordel for Pink Cup og
vi støtter den gode sag. Derimod kan du glæde dig til en
Rystesammen Turnering den 23. august, hvor JYSK er
sponsor. Afslutningsturneringen bliver den 4. oktober.
Vi skal spille tirsdagsturnering i RY den 28. juni pga DILAC/DIAC.
Husk at bruge dine pengegavekort hos MitGolfUdstyr og Kun Det Bedste inden 1. maj
2022, ellers bruges pengene til gevinster til tirsdagsdamerne.

Information om Dameklubben:
Du finder mange flere praktiske oplysninger om Tirsdagsdamerne på SRG’s hjemmesiden. Desuden
vil vi lave en informationstavle, som du finder i Damernes omklædningsrum. Her vil hænge
resultatlister for ugens pengepræmier, nærmest flaget, nyhedsbreve og invitationer til
turneringer, sponsor osv.
Vi glæder os meget til at se dig.
De bedste golfhilsner fra
Anita Haar, Birgit Pedersen, Lene Birk, Gitte Nedergaard, Else Kobow og Jette Ginderskov Hansen.

