
 

 
 

 

 

Invitation til:  Alle Damer i Sorø Golfklub 
 

Tirsdag den 28 marts 2023 
 
 

Vi starter sæson 2023 tirsdag den 28. marts, hvor vi spiller 9 huller med gunstart  
kl. 16.15, derefter Info-møde (ca kl. 19.00) om vore aktiviteter i 2023. Alle damer er 

velkommen til at deltage og du kan prøve om, du har lyst til, at spille i dameklubben. 
 
Lidt om dameklubben. 

Vores spilledag er tirsdag, hvor der er løbende start:  
• kl. 9.00 – 9.30 – du kan spille 18 huller. 

• kl. 16.00 – 17.00 - du kan frit vælge mellem at spille 9 eller 18 huller. 
 
Den sidste tirsdag i hver måned er der månedsafslutning med gunstart kl. 16.30, 

derefter fællesspisning og uddeling af månedens præmier. 
 

I april og september spiller vi 9 huller. Det er muligt at spille 18 huller med start om 
formiddagen (hul 1-9 er tællende). 
 

TILMELDING senest om mandagen kl. 16.00 under den aktuelle 
turneringsdag i golfbox, du skal altid vælge om du vil spille formiddag samt 9 

eller 18 huller om eftermiddagen. Hvis du kun kan spille på et sent tidspunkt, 
bedes du sende mail til: dameklubben@soroegolf.dk eller sms til Lena 21 25 60 76. 
 

I Dameklubben vil vi fremme det sociale samvær, både ved at blive blandet 
når vi spiller golf, samt ved at mødes i klubhuset efter dagens spil. 

 
 
Medlem af dameklubben 

Hvis du vælger at spille damedag og være medlem af dameklubben, skal du betale 
kontingent kr. 400,- på Dameklubbens Mobilpay 553385 eller overføre til Danske Bank 

konto 9570 13321558 samt oplyse mailadresse. 
 

• Kontingentet bruges til præmier og til betaling af middagen ved årets sidste 

spilledag og generalforsamling.  
 

• Mailadressen bruges til at sende Info om månedens aktiviteter 
 

Dameklubben er for alle damer over 18 år, som er medlem i Sorø Golfklub og som har 
et handicap på max 54. 
 

Oplysninger om Dameklubbens aktiviteter og vores spilleplan for 2023 findes på 
Golfklubbens hjemmeside under KIK (klubber i Klubben), 

 
 
Hanne Jensen 

Formand 

Tlf. 51423739 

Kirsten Kristiansen 

Kasserer 

Tlf. 40534264 

Lena Lund 

Matchleder 

Tlf. 21256076 

Pia Thøgersen 

Matchleder 

Tlf. 20832550 

Sonja Nielsen 

Sekretær 

Tlf. 25114708 

 


