
 

Damernas program 2022   
 

April 

21:e Vårmöte  
  

 Maj 
5:e Vårscramble 3-manna lag, 4 utslag/person 

12:e  Omg 1 av Torsdags-Seriespel * 

15:e Söndags tävling: Majslaget singel tävling 

19:e Årets Namibia Tävling, till stöd för skolan i Kisumbo, Fyrboll -lottade lag 

26:e Hemliga Resan, inbjudan med vad som gäller kommer separat!  

 

Juni  
2:e Flaggtävling - slagtävling  

9:e  Omg 2 av Torsdags-Seriespel * 

16:e Nationell Damdag – Shotgun-start, singel tävling med 2 klasser                                  

23:e Omg 3 av Torsdags-Seriespel * 

30:e  Bubbel – Greensome lottade lag 
 

Juli 
7:e  Omg 4 av Torsdags-Seriespel * 

 

Augusti  
4:e Omg 5 av Torsdags-Seriespel * 

11:e Ladies invitation/Greensome – 18 hål Start från kl: 14:00  

14:e Kräftslaget, Singel tävling 

18:e  Omg 6 av Torsdags-Seriespel * 

25:e Hatt & Kjolslaget – 9 hål slaggolf 

 

September 
1:e Omg 7 av Torsdags-Seriespel * 

8:e  Norsk PB – 9hål 

15:e  Omg 8 av Torsdags-Seriespel *  

18:e Söndags tävling:  Septemberslaget – start kl 14, singel  

 



 

Oktober 

6:e  HÖSTMÖTE, med vilket vi avlutar säsongen 

 

 

Våra ”Spel & Tävlingsvillkor”  

 

Tävling/Speltider 

* Torsdags Serien, 8 omgångar av 9 håls-spel singel, torsdag eftermiddag ojämna veckor.  
Spela så många du kan och hinner, 4 bästa resultaten räknas! 
Torsdagserien kör vi VSOP: Man går ut med valfri partner och tid som man bokar själv, dagtid.  Kvällstid finns 
förbokade tider mellan 17 – 18 (undantag 12:e maj då vi har tider från 17:50), vill man bli lottad i en boll anger 
man det vid anmälan på golf.se 
Scorekort lägges i brevlådan inne i damernas omklädningsrum, betala helst via Swish eller annars kontant i 

GreenFee lådan 

 

Ladies invitation , medlem bjuder in gäst från annan klubb 100 sek i startavgift + 200 sek för vår gäst 

 

I övrigt så kommer vi att skicka ut en inbjudan till varje tävling med information om vad som gäller ! 

 

Allmänt: 

Boka i GIT:  senast tisdag kl.20:00 innan torsdags tävling eller senast fredag kl 20:00 för söndags arrangemang. 

Startlista:  Publiceras senast kl 17, dag före speldag. 

Betalning:  SWISH 123 037 2037   Kostnad 30 sek för 9 håls tävling och 50 sek för 18 hål, om ej annat anges. 

(Skriv för vem betalningen avser om du betalar för fler) 

 

Facebook-spel :  Damkommittén Stenungsund Golfklubb är vår grupp på FACEBOOK. Här kan man hitta 

spelkamrater vid sidan av dom arrangemang kommittén ordnar. 

Birdies: Gör du en birdie på damtävling, glöm inte att hänga upp en fågel i birdieträdet ! 

 

Vi kommer via GIT skicka ut en inbjudan till varje tävling/arrangemang ! 

Håll koll på vår HEMSIDA, vi skall försöka hålla den uppdaterad med vad som händer och hur det går. 

https://www.stenungsundsgk.se/klubben/damer/ 

 

 

 

 


