Damgolf i ÅGK

Golfsäsongen 2018
I Åtvidabergs Golfklubb är vi cirka 800 medlemmar varav nästan 200 är damer. Vi i
damkommittén vill här informera om de aktiviteter som är riktade till oss damer i klubben. Vi
hoppas och tror att vi kan inspirera dig till att delta i allt det som händer under vår
kommande säsong.

Vårträff
Årets upptakt och vårträff är den 12 april på Golfrestaurangen, se särskild inbjudan.

Tisdags- och torsdagstävlingar
Varje vecka från mitten av april till mitten av september är du välkommen till våra
damtävlingar (uppehåll under juli månad). På tisdagar spelar vi 9-hål med start kl 18.00 och
på torsdagar spelar vi 18 hål. Till torsdagarna anmäler du dig via golf.se eller shopen (senast
kl 13 på onsdagen innan). Startlistan finns tillgänglig från och med kl 9.30 vid shopen, första
start är 10.00. Du väljer själv om du vill tävlings-spela (kostnad 30 kronor) eller sällskapsspela (gratis). Nytt för i år är att du kan köpa ett golfkort med deltagande i sju tävlingar för
200 kronor eller ett golfkort med tolv speltillfällen för 300 kronor. På så vis behöver du inte
tänka på kontanter vid varje tävling. Du köper det av representanterna i damkommittén.
Spelformerna varierar mellan poängbogey och slaggolf med några olika varianter till exempel
tre klubbor och en putter men även några par- och lagtävlingar. Du ser datum och
tävlingsform i spelprogrammet. När det är lagtävlingar på torsdagar är det obligatorisk
anmälan (se tävl.program) Vid varje tävling finns någon ansvarig på plats som ser till så att
alla får möjlighet att spela. Detta är ett gyllene tillfälle att hitta nya golfvänner och att
komma ut på banan, inte minst för dig som är ny i klubben. Du kan givetvis delta båda
dagarna om du kan och vill.
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Datum
17, 19 april
24, 26 april
3 maj
8maj
15, 17 maj
22, 24 maj
29 maj
31 maj
5, 7 juni
12, 14 juni
19, 21 juni
7, 9 augusti
14, 16 augusti
21, 23 augusti
30 augusti
6 september
13 september

Spelform
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey, 3 klubbor och en putter
Poängbogey, 3 klubbor och en putter
Poängbogey
2-manna scramble
Damkommitténs tävling, se nedan
Slaggolf
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf med spel från tee 52
Flaggtävling, slagtävling
Nummergolf, slaggolf från olika tees
Poängbogey
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey

Damkommitténs sommartävling
Tisdagen den 29 maj genomförs den årliga sommartävlingen. Första start är kl 16.00, vi
spelar 9 hål, tävlingsformen är poängbogey. Till den här tävlingen måste du anmäla dig.
Anslag kommer sättas upp och info mailas ut, (sista anmälningsdag söndag 20 maj). I
samband med prisutdelningen bjuds du på en lättare matbit, dryck får du betala själv.

Eclectic-tävling
Årets eclectic-tävling spelas mellan 1 maj och 31 augusti. Du anmäler ditt deltagande och
noterar sedan (”låser in”) resultat (bruttoscore) som du vill tävla med på varje hål. Du måste
minst spela en 9-hålsrunda för att få räkna ett eller flera resultat. Både tävlingsronder och
sällskapsronder räknas. Efter 9 spelade hål kan du komplettera ditt spel med ett eller flera
hål på resterande 9 hålen.
Nyhet för i år är att vid anmälan meddelar du fyra hål, två på varje 9a, där du vill ha ”en
andra chans”. Det ger dig möjlighet att vid ett tillfälle få ändra ditt resultat på de fyra hål du
angett.
Anmälan senast 23 april till Kristina, kostnad 100kr, betalning till någon i damkommittén. I år
kommer vi ha en säsongsavslutning den 18 september med prisutdelning.

Birdie-träd
I vårt omklädningsrum hänger en tom trädgren. Hjälp oss att fylla den med fina fåglar. För
varje birdie du gör häng upp en fågel. Förra året gjorde vi tillsammans 82 stycken birdies.
Kan vi slå den siffran i år?

Årets damresa
Årets golfresa går till Tobo GK med boende på Fredensborgs herrgård. Resan är över två
dagar, vi åker måndagen den 30 juli. För mer info, se hemsidan och utskickat mail.

Sparbankstävlingen
I år genomförs Sparbankstävlingen på hemmaplan. Söndagen den 2 september med start
mellan kl 10-12. Spelform slaggolf och vi spelar 18 hål. Mer info kommer men boka redan nu
in datumet.

Oldgirls
I Östergötland finns en matchtävling för damer ”Östergötlands Oldgirlsserie” där 4-mannalag
från olika klubbar möter varandra enligt särskilt spelschema. Serien är öppen för alla damer
med officiellt handikapp och som under året fyller minst 50 år. Matcherna spelas måndagar
kl 10.00. Ansvarig lagledare är Kia Strömbäck

Seriespel
Seriespelet är ett samarbete inom Östergötland där lag från olika klubbar möts i matchspel.
Vi har ett lag som deltar i Serie 2, det vill säga som spelar på handikapp 18,1 till 36. Spelare
från 22 år och uppåt kan delta. Matcherna spelas på söndagar. Ansvariga lagledare är Lotta
Rydholm och Maria Uller.

Damkommittén
Lotta Rydholm
charlott.rydholm@telia.com
073 98 99 008

Maria Uller
maria.uller@atvidaberg.se
070 24 72 457

Marie-Louise Lindblom

Kristina Liljegren

ml.lindblom@gmail.com

kristina.liljegren@atvidaberg.se

070 301 94 97

070 59 14 839

Gunnel Cassel Söderbäck
gunnel.cassel@gmail.com
070 25 89 551

