
Höstens program Damseniorer 2020 
 

 
 

Som ni säkert märkt har vi sedan juli månad startat upp våra tisdags och 
onsdagstävlingar igen!  

Fortfarande spelar både damer och herrar  9 hål  på tisdagar  och 18 hål  på onsdagar. 
Men på tisdagar väljer vi att spela dam – respektive herrbollar.  

Tävlingsavgift är 20 kr både för 9-håls och 18-hålstävling, den betalas med Swish, 
genom vilken även prisutdelningen sker. 

Vi hämtar våra scorekort i kansliet och för det själva men stämmer av med medspelare, 
allt för att göra vårt spel så säkert som möjligt. 

Anmälan via GIT senast måndagen före och innan kl 12:00. Det går också bra att ringa 
Ann-Helen på kansliet.  
 
Vårt samarbete med övriga klubbar är inställt i år men vi hoppas komma tillbaka nästa 
år.  

Kom ihåg att under hela säsongen hänga upp en birdiefågel när du lyckats med att göra 
en sån på Glasrikets Golfbana! 

Välkomna säger vi  ”damer” i seniorkommittén! 
 
Gull-Britt,  g.b.kramer@hotmail.com eller mobil 073- 845 60 12 
Inga-Britt, inga-britt@nickalycke.se  eller mobil 070-532 10 27 
Liz, liz.vaxjo@gmail.com eller mobil 070-939 75 66 
Willemo, willemo.carlsson@telia.com eller mobil 076-025 24 09  
 
 
 
 
 



 
Kalendarium Dam Seniorer 
 
 
18 aug 9-håls slaggolf 
 
19 aug  18-håls slaggolf 
 
23 aug  Smålands Damtour Reftele 
 
25 aug 9-håls poängbogey 
 
26 aug 18-håls slaggolf 
 
1 sep 9-håls Foursome  
 
2 sep 18-håls slaggolf 
 
8 sep 9-håls poängbogey,  
 
9 sep 18-håls slaggolf 
 
13 sep Smålands Damtour, final Glasrikets GK 
 
15 sep 9-håls slaggolf, Närmast hål och längsta drive tävling! 
 
16 sep 18-håls slaggolf 
 
22 sep 9-håls poängbogey 
 
23 sep 18-håls slaggolf 
 
29 sep 9-håls slaggolf 
 
30 sep 18-håls slaggolf 
 
6 okt Avslutning damer. Osäkert om denna kan genomföras. Återkommer med 

information 
 
7 okt  18-håls slaggolf 
 
14 okt 18-håls slaggolf 
 
 
Det kan bli förändringar och tillägg så kolla alltid på hemsidan och i klubben 



tävlingskalender! 

 
 
Antal priser per startande är:   
1-7 tävlande = 1 pris 
8-14 tävlande = 2 priser 
15- 21 tävlande = 3 priser 
22-28 tävlande = 4 priser 
29-35 tävlande = 5 priser 
36-42 tävlande = 6 priser 
43-49 tävlande = 7 priser 
50 -    tävlande = 8 priser 
 
 
  
 


