
 

 

Program Damseniorer 2022 
 

 
 

Våren är på väg och snart är det dags att starta vår seniorgolf. Vi längtar! 
 
Vi fortsätter samarbetet med herrseniorerna och spelar både damer och herrar 9-hål på tisdagar 
och på onsdagar 18-hål.  
 
I år ska det fungera att starta från tee 44 för damer. 

Vi spelar slaggolf alla tisdagar och genomför några partävlingar och några gånger spelar vi med 
färre klubbor, ungefär som vanligt alltså! På onsdagar alltid slaggolf 

I år planerar vi att göra en gemensam resa både på våren och hösten. 

Även i år är tävlingsavgiften 30 kr både för 9-håls och 18-hålstävling. Swishbetalning gäller 
alltid! Precis som förra året kommer vi efter säsongens slut att skänka den extra tian till 
Kvinnojouren Blenda.  Förra året blev summan vi överlämnade 16 160 kr och det var mycket 
uppskattat. Organisationen gör ett fantastiskt arbete och fyller en viktig funktion i vårt samhälle. 

Anmälan görs via GIT till både tisdags och onsdagstävlingarna måndagen innan och före kl. 
12:00.  
 
Vi kommer som tidigare år att ha ett utbyte med grannklubbarna i Damklubban. Ta chansen att 
spela på andra banor och med fin social samvaro! Vi vill också slå ett slag för Smålands 
Damtours tävlingar. Datum och platser för dessa tävlingar ser ni i programmet. 

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

Golfhälsningar från oss ”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 
 
 

 



 

 

Kalendarium Dam Seniorer 
 
12 april Uppstartsmöte, separat information kommer 
 
19 april 9-håls slaggolf 
 
20 april  18-håls slaggolf 
 
26 april 9-håls slaggolf 
 
27 april  18-håls slaggolf 
 
3 maj 9-håls slaggolf 
 
4 maj 18-håls slaggolf 
 
10 maj 9-håls slaggolf 
 
11 maj 18-håls slaggolf 
 
12 maj Damklubban, Alvesta GK 
 
15 maj Damtouren Västra, Götaström GK 
 
17 maj Vårresa till Persorps golfklubb, mer information senare 
 
18 maj 18-håls slaggolf 
 
24 maj 9-håls slaggolf 
 
25 maj Spel mot Ronneby, Glasrikets GK 
 
31 maj 9-håls slaggolf 
 
1 jun 18-håls slaggolf 
 
5 jun Damtouren Västra, Isaberg GK 
 
7 jun 9-håls slaggolf  
 



 

 

8 jun 18-håls Flaggtävling 
 
14 jun 9-håls slaggolf  
 
15 jun 18-håls slaggolf 
 
16 jun Damklubban, Glasrikets GK 
 
21 jun 9-håls slaggolf ”Midsommar – Blomma på bagen ” 
 
22 jun 18-håls slaggolf 
 
28 jun 9-håls slaggolf 
 
29 jun 18-håls slaggolf 
 
5 jul 9-håls slaggolf 
 
6 jul 18-håls slaggolf 
 
12 jul 9-håls slaggolf 
 
13 jul 18-håls slaggolf 
 
19 jul 9-håls slaggolf 
 
20 jul 18-håls slaggolf 
 
26 jul Sommarveckan 
 
27 jul Sommarveckan 
 
2 aug 9-håls slaggolf. Vi använder 3 valfria klubbor och en putter 
 
3 aug 18-håls slaggolf 
 
7 aug Damtouren Västra, Ramkvilla GK 
 
9 aug 9-håls slaggolf 
 
10 aug 18-håls slaggolf 
 
11 aug Spel mot Ronneby, Ronneby GK 
 



 

 

11 sug Damklubban. Värnamo GK 
 
16 aug 9-håls slaggolf 
 
17 aug  18-håls slaggolf 
 
23 aug 9-håls slaggolf 
  
24 aug 18-håls slaggolf 
 
30 aug 9-håls Bästboll, vi lottar bollarna 
 
31 aug 18-håls slaggolf 
 
6 sep 9-hålsslaggolf 
 
7 sep 18-håls slaggolf 
 
13 sep 9-håls slaggolf, Närmast hål och längsta drive tävling! 
 
14 sep 18-håls slaggolf 
 
15 sep Damklubban, Ramkvilla GK 
 
20 sep 9-håls slaggolf 
 
21 sep 18-håls slaggolf 
 
27 sep 9-håls slaggolf 
 
28 sep 18-håls slaggolf 
 
4 okt 9-håls slaggolf 
 
5 okt  18-håls slaggolf 
 
11 okt 9-håls slaggolf 
 
12 okt 18-håls slaggolf 
 
18 okt Avslutning Damer, mer information senare 
 
 
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 
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