Skriftlig information om kommande säsong. Följande aktiviteter har vi i damkommittén planerat och
vi hoppas att de kommer gå att genomföra.

Spelprogram - 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, ingen
förhandsanmälan behövs och vi lottar bollarna på plats. På torsdagar spelar vi 18 hål, start kl
10.00. Till torsdagarna anmäler du dig via golf.se (senast kl 13 på onsdagen innan),
startlistan publiceras kl 18.00 på onsdagen. Du väljer själv om du vill tävlingsspela (kostnad
30 kronor) eller sällskapsspela (gratis). Spelformerna varierar mellan poängbogey och
slaggolf med några olika varianter till exempel tre klubbor och en putter. Du ser datum och
tävlingsform i spelprogrammet. Vid varje tävling finns någon ansvarig på plats som ser till så
att alla får möjlighet att spela
I årets spelprogram kan du även se klubbens planerade tävlingar.

Eclectic-tävling
Årets eclectictävling 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.
Extra-chansen, vid anmälan meddelar du tre valfria hål, där du vill ha extra-chans. Det ger
dig möjlighet att vid två tillfällen ändra ditt resultat på de tre hål du angett.
Anmälan senast 22 april till Kristina Liljegren kristinaliljegren67@gmail.com eller på anslag i
omklädningsrummet. Kostnad 100kr, betalning till någon i damkommittén. I samband med
betalning vill vi att du även meddelar ditt hcp och ditt golf-id. I slutet kommer 50% av de slag
du har enligt ditt hcp vid anmälan dras av. I år kommer vi ha en säsongsavslutning den 17
september med prisutdelning.

Damkommitténs sommartävling
Tisdagen den 26 maj hoppas vi kunna genomföra 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 måndag 18
maj). I samband med prisutdelningen bjuds du på en lättare matbit, dryck får du betala själv.

Birdie-tavla
Vi kommer fortsätta ha vår birdietavla i omklädningsrummet. När du lyckats göra en birdie,
skriver du ditt namn och datum på en av de små fåglarna och sätter upp den vid aktuellt hål.

Årets damresa
Årets golfresa kommer genomföras 27-28 juli (måndag och tisdag) Mer info kommer.

Sparbankstävlingen
Damkommitténs 18-håstävling, sponsrad av Åtvidabergs sparbankstävling spelas på vår
hemmabana söndagen den 23 september med start mellan kl 10-12. Spelform slaggolf och vi
spelar 18 hål. Mer info kommer men boka redan nu in datumet.

Vi kommer som föregående säsong att uppdatera infon på hemsidan samt att maila ut info
till er alla. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss. Nu håller vi tummarna för att
banan ska öppna och att vi snart kan spela.
Väl mött på banan
Hälsningar ÅGK Damkommitté
Lotta Rydholm, Maria Uller, Kersti Lundqvist, Marie-Louise Lindblom, Kristina Liljegren

