Inbjudan till torsdagsgolf med
mera för Damer nu i
Coronatider
Damkommittén hälsar åter igen hjärtligt välkomna till en ny golfsäsong! En säsong som blev
abrupt avbruten av ett Coronavirus - Covid 19. Tack och lov får vi fortsätta spela golf men under
ansvarstagande former. Därför kan vi nu, så länge tävlingsförbud råder, bjuda in Er tjejer/damer
till organiserad sällskapsgolf på torsdagskvällarna med starttider från kl. 17.
Damkommitténs främsta mål är att få med så många damer som möjligt i klubbens gemenskap så
nu har Du ett utmärkt tillfälle att spela lättsam och kravlös golf tillsammans med andra
tjejer/damer – hcp från 54 och nedåt.
TORSDAGSGOLF- ”9-hålaren” - organiserad sällskapsgolf tills vidare
Efter diskussioner i damkommittén har vi kommit fram till att erbjuda möjligheten till organiserat
sällskapsspel tills vidare. Avgiften är 300 kr för hela säsongen 2020 och som vanligt betalas den in
innan eller i samband med första speltillfället till Swish 123 401 78 51 (ange ”DK, golf-id och
namn) alternativt betalas i receptionen (glöm inte uppge namn och golf-id där också). Första
speltillfället är torsdagen den 7:e maj. OBS! Vi spelar sällskapsspel och inte tävlingsspel tills
tävlingsförbudet upphör. Du spelar de torsdagar som passar och är även välkommen att ”hoppa in”
mitt i säsongen. Dock är grundavgiften densamma.
Anmälan görs på AkersbergaDamKom@yahoo.com senast kl.16:00 tisdagen innan respektive
torsdagsgolf.
Deltagaravgifte 300 kr för hela säsongen betalas in till Swish 123 401 78 51. Ange ”DK + golf-id
+ namn” alternativt betalas in i receptionen (uppge namn + golf-id).
SPELSCHEMA 9-HÅL 2020 tills vidare...
MAJ: 7, 14, 28

JUNI: 4, 11, 18, 25

JULI: 2,16, 23, 30

Uppge eventuellt önskemål om tidig eller sen starttid. Bifoga gärna telefonnummer om vi behöver
nå Dig. Första start på torsdagarna är kl. 17.
När vi fått in alla anmälningar för aktuell vecka gör veckans värdinna ur damkommittén en spellista
och mailar ut till alla anmälda samt till receptionen senast onsdag kl 12 dagen innan respektive
speltorsdag.
Ditt scorekort hämtar Du ut i receptionen innan start. Under rundan utser man sin markör men
skriver själv sitt scorekort. Efter rundan så rapporterar var och en in sitt resultat på Min golf.
Observera klubbens rekommendationer att inte ta ur flaggan ur koppen samt att ”kratta”
nedslagsmärken i bunker med sin egen klubba. I övrigt se ”lokala regler” på anslagstavlan utanför
entrén.
Ovanstående gäller så länge tävlingsförbudet kvarstår. Så passa på att spela lättsam och kravlös golf
tillsammans med andra damer/tjejer. Alla är välkomna oavsett du har 54 i hcp eller +2!! Men Du
behöver vara årsmedlem, aktiemedlem eller vardagsmedlem. Var noga med att respektera deadlines
för anmälan. Lycka Till med golfen så här i Coronatider och glöm inte bort att hålla avstånd!

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 kl. 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.
Välkommen till Åkersberga Golfklubb & Damkommittén! Sveriges trivsammaste

golfklubb!

www.akersbergagk.se
Tel. 08 540 691 70

