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Vi anordnar aktiviteter för alla 
damer på klubben

» Vi hälsar speciellt dig som är ny i klubben eller du 
som inte har upptäckt alla spelmöjligheter som 
finns i glada damers sällskap.

» Vill du spela 9 hål så väljer du måndagar. 
Lättsamt spel och regelträning...

» Vill du spela 18 hål så väljer du onsdagar



Ingen upptakt på grund av Covid-19

» Ni får här istället informationen i bildform 
som vi hade tänkt delge er på upptakten

» Vi har fått tillåtelse från klubbens styrelse 
att göra vår verksamhet med vissa 
restriktioner och dessa måste följas

» Läs våra NYHETSBREV för mer information



Damernas sidor på webben
» Här finns all information om tävlingar och aktiviteter

» För att få en behöver 
Birgitta och Carina bilder och tips från er alla.

» Maila bilder och text till
birgitta233 @ gmail.com eller carina @ kronstedt.se
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Här skulle vi har informerat om träning och 
visat shopens utbud i klädväg



TÄVLINGSFÖRBUD FRAM TILL 23 MAJ
så här gör vi så länge förbudet gäller

MÅNDAGAR
Drop-in som vanligt 
med första 
start kl 17.10
Ingen spelavgift

ONSDAGAR
Tider är 
reserverade
9-14-16
Boka din tid i GIT
Ingen spelavgift
Ingen eclectic



Allmänna tävlingsregler
» Klubbens tävlingsregler gäller som grund
» EGA Exakt tävlingshandicap (ej måndagar)

(4 registrerade hcp-ronder i GIT, gäller alla i lagtävling)

» Scorekort skall alltid lämnas in, även om man 
har brutit tävlingen

» Efteranmälan = dubbel startavgift
» Kontantfritt - Betala med swish
» Vandringspriset och Blåslaget kan endast

vinnas av klubbmedlem



Tävlingsrestriktioner
• Man ska vara FRISK - Är man sjuk är man hemma

• Håll avstånd innan, under och efter spel

• Undvika att vara flera i damrummet

• Anmäl dig som vanligt via GITEN

• Du skriver ditt eget scorekort, byt inte kort med varandra, utse en markör, behövs 
ej signeras. Lägg i randiga lådan som vanligt.

• Betala med swish

• Du behöver inte ta i bunkerkrattan, rätta till med foten eller klubban

• Låt pinnen vara i hålet

• Rör inte andras klubbor, bollar, peggar mm

• Och KRAMAS INTE ☺ Det får vi göra när faran är över ☺

• Har klubben fler restriktioner så gäller dem också – håll dig informerad!



Damnian
» Måndagar – start från kl 17.10
» Spontangolf – Drop-in
» Startavgift 30 kr
» För alla med eller utan hcp
» Flitpoäng samlas under säsongen
» Flitiga spelare blir uppmärksammade på 

avslutningen

Birgitta Palm  Marie Rönndahl
Catarina Sandahl Lotta Jonasson



Onsdagar
» Start 9-14-16  med några undantag
» Anmälan via webben

» Senast tisdag kl 9.00 och startlista senast kl 18.00

» Efteranmälan och ev avhopp anmäls till kansliet

» Startavgift 50 kr
» Alla spelar på sitt hcp (högst 36)
» Running eclectic över säsongen



Running eclectic
» Alla singeltävlingar på onsdagar (? st)
» Notera bästa slagresultat på alla hål
» Pärm i damrummet
» Eget ansvar att fylla i blanketten
» Vinnaren spelar fritt alla onsdagar 2022
» Ansvarig Lotta Bäcklund



VIP
» 4 deltävlingar – maj-augusti
» PAR+5 (slaggolf)
» Vinnaren får sitt namn på ”VandringsTavlan”
» Stort prisbord

» Priser till 1:a, 2:a och 3:a

» Varje start är dessutom en lott för
fler priser på avslutningen



MAJ
5 maj Scramble - 3 mannalag slagtävling
12 maj Färgsexan (6+6+6 orange+röd+gul) PB
19 maj Slaget om Kasteberg KASTEBERGS GÅRD PAR+5
26 maj VIP-ETTAN PAR+5



JUNI
2 juni Greenteam – greensome PAR+5

9 juni Brandslaget orange tee  LÄNSFÖRSÄKRINGAR PAR+5

16 juni Sungirls - gul tee PB
23 juni Midsommarbogey SKINNARNAS BLOMMOR PAR+5
30 juni VIP-TVÅAN PAR+5



JULI
7 juli Tjejträff avslutas med mat o prisutdelning PB start 14.00

21 juli Cyberslaget LJUNGBY BREDBAND PAR+5
28 juli VIP-TREAN PAR+5



AUGUSTI
4 aug Blåslaget – blå tee Slagtävling
11 aug Golfslaget PAR+5
18 aug Chans till revansch PAR+5

Spelar hål 1-9 2 gånger som eclectic

25 aug VIP-FYRAN PAR+5



SEPTEMBER
1 sep Wulffsupplies Masters WULFFSUPPLIES PAR+5
8 sep Avslutningsfighten - bästboll PB Start 12.30



Årets DAMUTFLYKT
» Söndag-måndag 22-23 augusti
» Hemlig golfklubb
» Spel och tävling i 2 dagar
» Boende, mat och greenfee
» Egna bilar
» Sista anmälan



Mini Solheim Cup – Grannfejd med Älmhult

» Vi spelar 6+6+6 med olika spelformer
» Laget består av minst 6 personer
» En gång i Lagan och en gång i Älmhult
» På en lördag eller söndag
» Behöver inte vara samma spelare båda dagarna
» Dag 1 avslutas med mat och poängställning
» Dag 2 avslutas med mat och vinnande klubb koras
» Mer info kommer på anslagstavlan 



DAMKLUBBAN 2021
» Slaggolf 18-hål – 2 klasser
» Startavgift 50 kr (2021?)
» Tävlingsgreenfee 200 kr (2021?)

Lagans GK 17 juni – första start kl 9.30 på alla klubbar
Älmhults GK 5 aug
Ramkvilla GK 26 aug
Växjö GK 16 sept



2-MANNASCRAMBLE  9 HÅL
» Startavgift 75 kr ??
» Tävlingsgreenfee 75 kr  ??
» Start kl 16.00 eller när resp klubb bestämmer

Glasriket GK 3 juni
Alvesta GK 2 september



SMÅLANDS DAMTOUR 2021
16 maj Götaström – 30 maj Ramkvilla – 22 aug Älmhult
» Västra regionen
» 3 deltävlingar och 3 klasser
» Tävlingsavgift + tävlingsgreenfee 300 kr
» 75 går vidare till finalen på Nässjö GK 12 sept
» 9 får spela Landskapsmatchen nästa vår mot Blekinge
» 7 i finalen vinner en golfhelg



SMÅLANDSPOKALEN 2021
» Götaström GK  - 5 sept
» 4 spelare bildar ett lag
» 18 hål singel slaggolf
» 3 bästas resultat räknas
» Anmäl intresse via anslagstavlan



SERIESPEL  SMÅLANDSSERIEN
» D50 13 juni på Värnamo GK Lagkapten Anette Johansson

29 aug på A6 GK

» D60 12 juni på Lagans GK Lagkapten Ewa Kjellsson

29 aug på Vetlanda GK

» Båda lagen spelar i
Divison 1



DM  Distrikt Mästerskap Småland

» 30 juni Glasriket GK D70

» 25 juli Nybro GK DAM+D21+D30

» 25 juli Gränna GK D50+D60

» 15 aug Kalmar GK Äkta makar/sambo

» 15 aug Kalmar GK Äkta makar/sambo +100

» Scratch och slagtävling

» Tävlingsavgift, läs mer på anslagstavlan



AVSLUTNING AV SÄSONGEN
» Onsdagen den 15 september kl 18.30
» Stora prisutdelar-dagen

» Priser till 1-2-3 i varje tävling

» Lottdragning i VIP-tävlingarna

» Alla på avslutningen deltar också i närvarolotteriet

» Chans till halva potten

» Mat och umgänge

Om du inte kan vara med så ordnar du en stand-in som kan ta emot dina priser
All lottdragning måste man personligen vara på plats



Få fler damer att vara med
» Berättar gärna om damernas aktiviteter
» Ta med dem på en runda/tävling (agera fadder)

» Sprid gärna damernas lilla program
» Idéer om hur vi kan bli fler som spelar?



Vi DAMER kan bidra med jätte mycket! 
» vara med i tjejröj

» arbeta i kansli och shop 

» ta hand om våra lokaler och anläggning 

» värva medlemmar, ex ringa minst 5 gamla kompisar… 

» vara starter på helgerna 

» vara golfvärd på P&P och rangen 

» dela ut reklam på stan 

» hålvärd

» anordna "prova på" med mat för ex ditt symötesgäng, släktträff…

» lobba i ditt kontaktnät för att få företag som vill göra reklam för sin 
verksamhet på Klubben eller ut mot E4:an 

» handla golfgrejor i vår egen shop (bra priser och rabatter)
- vinsten går till klubben 



TÄVLINGAR PÅ KLUBBEN

Sugen på mer tävlingar?
Läs mer på klubbens web...



Vi ses på banan…
Spela, träna, tävla,

umgås och ha kul!


