
 

 

  
 

  

Dambladet säsongen 2018 

 
 

Damkommittén hälsar Dig hjärtligt välkommen till årets säsong! 

 

Damkommitténs främsta mål är att få med så många damer som möjligt i klubbens gemenskap.  

 

Vi ordnar tävlingar, träningstillfällen och om intresse  finns, någon golfutflykt. Vi vill att alla skall 

känna sig välkomna och tycka att det är roligt att träna, tävla och träffa såväl nya som gamla bekanta.  

 

Har Du frågor, funderingar, idéer och/eller synpunkter blir vi i damkommittén jätteglada om Du hör av 

Dig till oss. 

 

Damkommitténs medlemmar: 
 

Gun Olsson (ordf) gun.olsson1231@gmail.com 
Christina Carlsten chcarlsten@hotmail.com 

       Gerd Lundin gcn.lundin@gmail.com 

       Marjatta Brattnäs marjatta.brattnas@gmail.com   

       Maj-Lis Lindgren majlislindgren@tele2.se 

      Lotta Juul   juul.lotta@gmail.com  

       Christina Höijer christinahoijer@hotmail.com 

       Karin Piehl Aulin karin.piehlaulin@gmail.com 

       Siv Andell Jonsson sivanjonss@hotmail.com 

       Pia Schöldström pscholdstrom@hotmail.com 

     
  
 

Välkommen på Kickoff, söndag den 6 maj kl. 11:00 i klubbhusets nya BISTRO. 
 

Vi samlas i BISTRON och börjar med en kortfattad information om säsongens aktiviteter i samband med att vi äter 

en gemensamt brunch. 
 
Kl.13:00 spelar vi en lättsam lagtävling på korthålsbanan. Tävlingsform och antalet rundor bestämmer vi beroende 

på hur många vi blir. Dagen avslutas med prisutdelning. 

 

Du anmäler dig genom att betala in 150 kr på bg 5856-5193 (Åkersberga GK) eller Swish 1234017851. 

Skriv DK-kickoff + ditt namn. Vi vill gärna få in din anmälan senast den 30 april! 
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Torsdagstävlingarna - ”9-hålaren” 

 
Med början torsdag 17 maj spelar vi 16 torsdagar. De 6 bästa resultaten räknas och den med bäst nettoresultat efter 

sista tävlingen koras till årets vinnare av 9-hålaren. Tävlingsavgift för hela säsongens nio-hålare är 300 kr. Första 

bollen går ut kl.17:30 så länge ljuset tillåter sedan kl.17:00.  Starttiden för respektive tävling anges i golf.se. 

Anmälan görs på golf.se senast kl.12:00 onsdagen innan torsdagens tävling. Startlistan publiceras onsdag kl.18:00. 

Tänk på att du behöver vara Vardagsmedlem, Årsmedlem eller Aktiemedlem för att delta i aktiviterna. 

 

Ingen klassindelning och högre än hcp 36 spelar på 36. 

 

Prisutdelningen blir den 16 september i samband med  att Klubban spelas. Det är inget krav att vara där för att få 

pris, eftersom det inte är i anslutning till ett 9-håls tävlingstillfälle. 

 

Tävlingsavgiften (300 kr för hela serien) betalas in i samband första anmälningstillfället i golf.se  

eller med Swish 1234017851. Ange ”DK + golf-id + namn”. 

 
Vi kommer att spela följande torsdagar: 

 
17 maj 28 juni     2 augusti 
24 maj 5   juli 9 augusti 

31 maj 12 juli 16 augusti 

7   juni 19 juli 23 augusti 

14 juni 26 juli 30 augusti 

  6 september 

 

 

  

 

 

 

 

Klubban, söndag 16 september, första start kl. 12:00. 
Klubban är en individuell slaggolf-tävling  som spelats varje år sedan1998. Den med lägst bruttoscore vinner 

tävlingen i tävlingen och får sitt namn inristat i vandringspriset, klubban, som hänger i restaurangen.  

(Endast Åkersberga  damer.) 

 
I slaggolf räknar du antal slag på varje hål, max hålets par plus 5. Krav på minst 14 deltagare för att tävlingen ska 

genomföras. 

 
Klassindelning: A och B fördelas så att jämna grupper uppnås.  

OBS – du måste vara närvarande vid prisutdelningen för att få pris. 
 

Anmälan via golf.se senast torsdagen den 13:e september kl.12:00. Anmälningsavgiften, 250 kr, inkluderar middag 

i samband med prisutdelningen efter avslutad tävling. Priserna för 9-hålarna delas ut samtidigt. 
 
Vi följer SGDF när det gäller att man måste ha officiellt spelhandicap för att få pris. (Minst 4 registrerade hcp-grundande 

rundor de senaste 12 månaderna.) 

 

Subventionerad träning med Eva Hultgren 
Under säsongen erbjuder Damkommittén klubbens damer två gemensamma subventionerade träningstillfällen med 

vår pro Eva Hultgren. Anmälan och betalning (100 kr per gång och person) görs i receptionen.  

Dagar som gäller: torsdag den 24 maj kl.15:00-16:00 och måndag den 28 maj kl.19:00-20:00. Max 6-8 personer. 

 
OBS På samtliga aktiviteter förbehåller vi oss rätten att ställa in om det är för få deltagare då tiden för anmälan 

gått ut.  
 
Var även snälla och respektera deadline för anmälan. Om något inträffar, kontakta gärna Tävlingsledaren i första 

hand! Namn och email till resp. tävlingsledare ser du när du loggat in på www.golf.se . 
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