
Damkommittén hälsar ånyo hjärtligt välkomna till en ny golfsäsong! 


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 det är roligt att träna, spela, tävla och träffa såväl nya 
som gamla bekanta. 


Har Du frågor, funderingar, idéer och/eller synpunkter så hör av Dig till någon av oss. 
Kontaktuppgifter hittar Du längst ner. Mycket nöje önskar ÅbGK’s DK.


INSTÄLLD KICK-OFF FÖR DAMERNA.                                     

Tyvärr är Damernas Kick-off torsdag den 26 mars kl.17:30 INSTÄLLD! Med anledning 
av Coronapandemin och avrådan av samlingar/möten. Vi hoppas kunna återkomma 
med en ny inbjudan, kanske i ett annat format, lite längre fram i vår. Tills dess finner 
Ni uppdaterad information om våra aktiviteter i detta damblad. Med hopp om ett 
snart återseende! 

TORSDAGSTÄVLINGARNA - ”9-hålaren”.                                                                    
Med början torsdag 7 maj spelar vi 9 hål, totalt 16 torsdagar under säsongen. De 6 bästa 
resultaten räknas och den med bäst nettoresultat efter sista tävlingen koras till årets 
vinnare av 9-hålaren och får en inteckning i vårt fina vandringspris som står på klubben. 
Självklart presenteras även ett fint prisbord för övriga deltagare.                                 


Första bollen går ut kl. 17:00 så länge ljuset tillåter sedan kl.16:30. Med undantag för 
den 18:e juni då vi startar 17:30. Din personliga starttid i respektive tävling anges i golf.se 
och publiceras senast kl. 20:00 dagen innan. 


Anmälan görs på golf.se senast kl.15:00 dagen innan respektive tävling.  

Tävlingsavgiften som är 300 kr för hela serien betalas in i samband med första 
anmälningstillfället i golf.se eller med Swish 123 401 78 51. Ange ”DK + golf-id + namn”.


SPELSCHEMA 9-HÅL 2020                                                                                             


MAJ: 7, 14, 28	 	 JUNI: 4, 11, 18, 25	 	 JULI: 2,16, 23, 30                                                
AUG: 6, 13, 20, 27	 	 SEPT: 3 (inkl avslutning och prisutdelning) 


NYTT FÖR I ÅR                                                                                                                 
Avslutning och prisutdelning av 9-hålaren blir den 3:e september i samband med sista 
speltillfället. 


 
Dambladet           
säsongen 2020 
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”KLUBBAN” 9:e juli med kanonstart kl.9                                           	 	   
Klubban är en individuell slaggolftävling som spelats varje år sedan 1998. Damen med 
lägst bruttoscore vinner denna ”tävling i tävlingen” och får därmed sitt namn ingraverat på 
vandringspriset, en träklubba, som hänger på klubben. Endast Åkersberga Gk:s damer 
kan få en sådan ingravering. Tävlingen är i övrigt öppen för alla damer (även från andra 
klubbar) då vi spelar slaggolf med hcp. 


Dagen avslutas med gemensam måltid och prisutdelning. 


Datum blir den 9:e juli med kanonstart kl.09:00 och är därmed en del av golfveckan på 
Åkersberga Gk.                                                                                        


SUBVENTIONERAD TRÄNING MED EVA HULTGREN                                                       
I början av Juni har Du möjlighet att vässa dina kunskaper i golf genom en halvdags 
subventionerad träning med klubbens huvudtränare Eva Hultgren. Här övar vi på allt från 
putt, närspel till det långa spelet.

Det finns tre tillfällen att välja på (min 4 och max 8 deltagare per tillfälle, totalt 3 tim inkl 
fika. 450 kr/person). Föranmälan och betalning i receptionen senast 26:e maj.


Tisd 2/6 kl.16-19	 	 Sönd 7/6 kl. 9-12	 	 Onsd 10/6 9-12


(Endast ett alternativ per person och i mån av plats).                                                         


Damkommitténs medlemmar är:  

Ulla Forsberg (ordf)	 	 ullfor@telia.com 	                                                                  
Gerd Lundin	 	 	 gcn.lundin@gmail.com                                                        
Marie Wahlström	 	 mariew@kth.se                                                                     
Lotta Juul	 	 	 juul.lotta@gmail.com                                                                
Siv Andell Jonsson	 	 sivanjonss@gmail.com                                                          
Erika Wester 		 	 erika@pedaco.se                                                                       
Pia Schöldström	 	 pscholdstrom@hotmail.com                                                    
Siv Öberg	 	 	 siv_oberg@yahoo.se                                                                
Sara Ljunglöf		 	 sara@ljunglof.net


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 noga med att respektera deadlines för anmälan. Om något inträffar, kontakta 
Tävlingsledaren i första hand. Namn och e-mail till respektive tävlingsledare ser du när Du 
loggat in på www.golf.se.     Lycka Till med golfen i sommar och glöm inte bort att ha kul!!! 

Välkommen till Åkersberga Golfklubb & Damkommittén! 


www.akersbergagk.se


Tel. 08 540 691 71
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