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1. Bestyrelsen
Formand:

Næstformand:

Alice Petersen
alice.petersen@greve-gym.dk

Pia Stougaard
Piastougaard@gmail.com

Kasserer:
Pernille Broeders
Pernille.konig.broeders@philips.com

Matchleder:
Ellen Halle
Ellenhalle@msn.com
Suppleanter:

Sekretær:
Merete Viffeldt
Merete.viffeldt@gmail.com

Sally Nanda
s.nanda@webspeed.dk

Revisorer:

Birgitte Helweg
Birgitte.helweg@gmail.com

Ruth Liltorp Nielsen
ruthoganders@youmail.dk

Revisorsuppleant:

Lonnie Dahl Larsen
Lonni.dahl@larsen.mail.dk

Tina Frederiksen
Tfrede63@gmail.com
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2. Kontingent.
Medlemskab af Girls Club koster kr. 250,00. Et registreret handicap er en forudsætning for
medlemskab. Beløbet bedes betalt senest 1. maj 2017 og dækker kontingent og hovedpræmier. Du
kan dog til enhver tid i løbet af sæsonen melde sig ind i Girls Club ved at sende en mail til kassereren
med oplysning om medlemsnummer, navn, e-mail adresse og telefonnummer samt betaling af
kontingent.
Betaling skal ske via Nordea reg.nr.1420 konto nr. 8 479 568 821, husk at angive først dit
medlemsnummer og så dit navn ved indbetaling i meddelelsesfeltet.
3. Medlemsliste
Vores medlemsliste kan ses på hovedklubbens hjemmeside under klubber i klubben. For at se listen
skal du bruge en kode, som kan fås ved henvendelse til Sekretariatet. Listen er god at have, hvis du
skal ringe til dine medspillere og fortælle, at du bliver forsinket eller ikke kommer.
4. Regler for spil i Girls Club
Vi spiller hver onsdag og kan booke tid over hele dagen, men vi har fortrinsret til tiderne mellem 1517 (minus greenfee tider). Tiderne frigives til alle medlemmer af CGC Golf Club 00:01 natten mellem
tirsdag og onsdag.
Vi spiller match hver onsdag over hele sæsonen (spil om pokalen i både A - og B-rækken) fra majseptember, undtagen den sidste onsdag i måneden, hvor der er spiseaften (se punkt 9). Hvis du
ønsker at spille med om månedsmatch, skal du aflevere et godkendt scorekort til matchleder eller
lægge det i Girls Clubs postkasse inden kl. 21:00 samme dag.
Markør på scorekort skal være medlem af Girls Club. Hvis det ikke er muligt at spille med en fra Girls
Club (typisk, hvis man kommer efter kl. 17, ikke har en aftale og alle er gået ud), er det dog tilladt at
spille med et andet medlem af CGC som markør. Efter dagens match hygger vi os sammen på
terrassen eller i cafeen, hvor vi har sat borde sammen, så der er plads til alle.
Vi spiller på hjemmebane (CGC i Vallensbæk).
Der spilles i to rækker: A-række og B-række. Spillere i A-rækken har maks. 24 slag og i B-rækken
min. 25 slag.
- A – rækken: Spilleform er Slagspil.
- B – rækken: Spilleform er Stableford.
Der tildeles point hver uge til både A og B rækken. 10 point for bedste score og ned til 1 point for 10.
pladsen. Som bonus får du et ekstra point pr. stablefordpoint over 36.
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Det er de bedste to onsdage med flest point på en måned der tæller med til vinder af
månedspræmierne. Ved samme antal point findes vinder med laveste handicap. Derefter ved bedste
bagni.
Selvom man starter sæsonen i B-rækken, kan man i løbet af sæsonen rykke til A-rækken, hvis man
kommer under 25 slag. Hvis man igen kommer over 24 slag, rykker man automatisk til B-rækken
igen. Inden for samme måned kan man ikke få point til pokalen (A-rækken) og præmier i B-rækken.
Spil om pokalen:
Kun A-rækken spiller om vandrepokalen,
A – og B – rækken spiller om en pokal til ejendom. Vinderne er de som i løbet af sæsonen har fået
flest point, dvs. summen af de to højeste point man har fået i hver måned.
5. Sommer Cup
Sommer Cup er en vind eller forsvind singlematch, der spilles, som hulspil. Yderligere oplysninger
følger til ”infoaftenen”. Tilmeldingslister vil blive hængt op på opslagstavlen i april. Du kan senest
melde dig til Sommer Cup den 1. maj 2017
Matchfee er kr. 20,00 pr. deltager, som skal betales samtidigt med årskontingent.
6. Eclectic
Eclectic er en turnering, der løber fra den 4. maj til den 20. september 2017, hvor der i GolfBox
registreres den bedste score på hvert hul. Der bliver kåret en vinder ved afslutningsaftenen.
7. Solheim Cup mod Brøndby
Vi spiller Solheim Cup mod Brøndbys Dameklub, hvor vi dyster om en vandrepokal. Vi skal minimum
være 20 spillere fra hver klub. Det foregår på en enkelt dag. I år den 20. maj 2017. De to klubber
skiftes til at stå for arrangementet. I ulige år er det Brøndby og i lige år er det os.

8. Spiseaften
Den sidste aften i hver måned er spiseaften (hyggeaften). Vi starter med at spille en 9-hullers match.
Det koster 20 kr. + betaling for mad 160 kr. Matchpropositioner for matchen vil fremgå af
opslagstavlen. Man skal melde sig til disse matcher på GolfBox under klubturnering. Tilmelding er
bindende. På disse dage startes matchen mellem kl.15 og kl.17.00 og tilmeldingsfristen er mandagen
før, da restauranten skal informeres om antallet, der skal spise. Ved mange tilmeldte kan der startes
fra kl.14.00.
Kl. 19:00 spiser vi middag og deler præmier ud, både månedspræmier og præmier for dagens match.
Spiseaftenerne er meget hyggelige, og der er rig mulighed for, at nye medlemmer lærer ”gamle”
medlemmer at kende.
9. Udetur
Hvert år arrangerer Girls Club en heldagstur til en fremmed bane, nærmere information kan ses i
matchkalenderen på hjemmesiden.
10. Åben Damedag
Den 23. august holder vi Åben Damedag. Vi inviterer damer fra alle klubber på Sjælland.
11. Resultatlister
Resultatlister kan ses på GolfBox. Det ugentlige resultat og den samlede stilling, kan ses på vores
hjemmeside og opslagstavle.
12. Matchprogram
Se opslagstavlen og Girls Clubs hjemmeside.
13. Næste generalforsamling er onsdag den 1. november 2017

