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Välkommen till våra damtävlingar 2019! 

Startavgift: 60 kr oavsett tävlingsform. 

 

Datum Tävling/Spelform Handicap Anmälan   

2019-05-14 Poängbogey  +8—54 Fri start hela dagen 

2019-05-21 Poängbogey  +8—54 Fri start hela dagen 

2019-05-28 Slaggolf  +8—54 Fri start hela dagen 

 

2019-06-04 Slagtävling (håla ut) +8—36 Fri start hela dagen 

2019-06-11 Slaggolf  +8—54 Kvällstävling 

2019-06-18 Poängbogey  +8—54 Fri start hela dagen 

2019-06-25 Poängbogey  +8—54 Fri start hela dagen 

 

2019-07-02 Slaggolf  +8—54 Fri start hela dagen 

2019-07-09 Partävling/Scramble +8—54 Kvällstävling/ Bjud in en nybörjare 

2019-07-16 Slaggolf  +8—54 Fri start hela dagen 

2019-07-23 *********************GOLFVECKAN ******************** 

2019-07-30 Poängbogey  +8—54 Fri start hela dagen 

 

2019-08-06 Slaggolf  +8—54 Fri start hela dagen 

2019-08-13 Slagtävling (håla ut) +8—36 Fri start hela dagen 

2019-08-20 Slaggolf/3 klubbor +8—54 Kvällstävling 

2019-08-27 Slaggolf  +8—54 Fri start hela dagen 

 

2019-09-03 Poängbogey, tee 54 +8—54 Fri start hela dagen 

2019-09-07 Flaggtävling/Slagtävling +8—54 Dagtävling/Avslutningsmiddag 

 

 

I år kommer vi att ha 3 st kvällstävlingar: 

• 11 juni spelar vi slaggolf (par+5) som kvällstävling 

• 9 juli spelar vi partävling, Scramble, där vi bjuder in en nybörjare per par att delta i 

kvällstävlingen. OBS! Anmäls parvis! Mer information kommer att komma på 

facebookgruppen Tjejgolf i Söderhamn 

• 20 augusti spelar vi slaggolf 3-klubbor som kvällstävling. Medtag endast 3-klubbor (inklusive 

ev. putter) ut på banan. 
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Birdie: 

Om du gör birdie sätter du upp din birdiefågel märkt med datum, namn och hålnr på anslagstavlan i 

damrummet. Birdiepriser delas ut på prisutdelningen på avslutningsmiddagen efter flaggtävlingen 

den 7 september 2019. 

Spelformer: 

• Poängbogey - spelas par + dina extraslag 

• Slaggolf - spelas par + 5 slag 

• Slagtävling - måste håla ut varje hål  

OBS! Slagtävlingarna kräver i år minst HCP 36 utom Flaggtävlingen som är från HCP 54. 

Anmälan: 

• Fri start hela dagen = Du och din spelpartner bokar själva in er starttid på MinGolf senast kl 

11:00 dagen före tävlingsdagen. Kravet är att du spelar tillsammans med minst en dam som 

deltar i tävlingen. Betalning sker antingen direkt i MinGolf eller med bankkort i golfshopen 

före start (ej kontanter längre). Anmäl ankomst och hämta scorekort i golfshopen samt 

meddela att ni spelar damgolfens tisdagstävling. 

 

• Kvällstävling = Alla spelar på kvällen och lottas i bollarna. 

 

• Dagtävling = Alla spelar på dagen och lottas i bollarna. Obligatorisk middag till 

självkostnadspris och prisutdelning för hela säsongen efter tävlingen. Vill du spela tävlingen 

men inte äta middagen måste du avanmäla middagen till tävlingsledningen i god tid innan 

tävlingen. 

Övrig information: 

• Skriv gärna på facebook-gruppen "Tjejgolf i Söderhamn" när ni har bokat er tid så fler ser att 

ni är med i tävlingen. Där lägger vi även ut aktuell information under året. 

• Scorekortet lämnas till golfshopen eller läggs i lådan vid tävlingskansliet vid avslutad tävling. 

• Tävlingarna ingår i säsongsspel med prisutdelning på sista tävlingen för året. 

 

Väl mött på banan och må bästa kvinna vinna! 

 


