
Damgolf säsong 2022  

 

Marks Golfklubb´s damkommitté hälsar alla damer t.o.m. HCP 54 välkomna till 

alla våra aktiviteter. Du som inte har spelat så mycket är särskilt välkommen.  

Vi startar söndagen den 10 april kl 13,00 - med en gemensam Scramle tävling 

på Lydde+ teknikbanan. Uppdelning med så lika HCP som möjligt för varje lag 

bestående av 3 damer som tävlar tillsammans. Efter tävlingen samlas vi i 

klubbhuset vid rangen för att äta något ihop samt presentation av säsongens 

program. Vi kommer även att diskutera om hur golfen skall bli roligare och mer 

tillgänglig för alla damer.  

Vi spelar onsdagar på Kinnaborg 18 hål med första start kl 14,00. Gränsen mellan A-klass och 

B-klass går vid HCP 26. Anmälan görs  i " MIN GOLF". Alla har möjlighet att välja tidig eller 

sen start samt vilken TEE man vill spela från. Tävlingsavgiften är 50 kr per tillfälle, man kan 

även delta utom tävlan avgiftsfritt, eftersom gemenskapen är det viktigaste. Har man 

speciella önskemål är det bara att skicka SMS till aktuell tävlingsledare för den valda 

onsdagen. 

2022 års säsong har 25 onsdagstävlingar från 13 april till 19 oktober. 

 Onsdag den 1 juni kommer vi att ha en heldagsutflykt till okänd golfbana. 

11 onsdagar har vi slaggolf, med poängberäkning beroende av resultat. Vid 7 tillfällen spelar 

vi "Klirr i Kassan" då A-klassen spelar slagtävling och B-klassen slaggolf, de individuellt 4 

bästa resultaten räknas. I  alla tävlingar på Kinnaborg registreras bästa nettoscore per hål - 

s.k. eclectic under hela säsongen för varje deltagare. När man gör Birdie på en tävling 

ansvarar man själv för att notera på en fågel, med markör samt sätta upp den i Birdieträdet. 

Prisutdelning för dessa tävlingar sker vid avslutningen 19 oktober.  

Förutom starten och avslutningen har vi ytterligare 4 onsdagar med speciella teman och 

prisutdelning efter avslutad tävling. Mer information om aktuell tävling kan man se vid 

anmälan. I klubbhuset vid damernas omklädningsrum har vi ett samlingsrum där all 

information sätts upp.  

Hjärtligt välkomna till 2022 års damgolf! 

Damkommittén  

Margareta Folkesson 0723-117 225, Monica Bromell 0767-221 515, Inger Vejedal 0702-164 010, 

Kerstin Persson 0703-725 505, Marie Jamrén 0732-415 264 och Margareta Lundström 0702-595 575. 


