
 

Damernas program 2019   

 

April 

4:e Vårmöte 

11:e LaBelle&Karlsson – Klubbevent !! 

25:e Damernas Regelkväll – Distriktsdomare Karin N går igenom 2019 års nyheter. 

28:e Söndags scramble – Start från kl 14  (2 eller 3 manna beroende på antalet deltagare, lottade lag) 

  

Maj 

9:e Majslaget / VSOP  * 9 eller 18 hål   (Singel PB) 

16:e Golfslaget / VSOP  * 9 eller 18 hål    (Singel -  slaggolf) 

23:e Namibia  -  TL: Eva Öhlin, välgörenhetstävling  (lagtävling lottade lag ) 

30:e Hemliga resan - TL: Eva Ö, Elisabeth H och Christel C. (singel + lag tävling) 

 

Juni 

13:e Junislaget  * (fyrboll bästboll – lottade lag) 

27:e Nationell Damdag – Shotgun start kl 9:30 (Samling kl 9, singel klassindelat)  

 

Juli 

4-11-25 VSOP - Juliserien  * (singel slaggolf +5) 

 

Augusti 

1:e Ladies invitation/Greensome - Start från ca: 15:00  

8:e Augustislaget - Flaggtävling  * (singel, slagtävling) 

15:e Bioslaget * (2 manna scramble – lottade lag) 

25:e Söndag – Kräftslaget (Singel, slaggolf) 

 

September 

5:e OVT – Om Vädret Tillåter – 9 hål 

12:e OVT – Om Vädret Tillåter – 9 hål 

21:e – 22:e  Övernattningsresa till Woodlands   

27:e Prel. Höstfest !  

 

 

 



 

Våra ”Spel & Tävlinsgvillkor”  

 

Tävling/Speltider:  Torsdagar 16:00-17:00 om inget annat anges 

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

Boka tävlingsklassen om du vill tävla – Boka sällskapsklassen om du bara vill spela och umgås!  

  

Startlista:  Publiceras kl 17, dag före speldag. 

 

    * Stjärnmärkt aktivitet betyder att du kan välja att tävla eller spela sällskapsspel (!) 

Vid anmälan på golf.se (GIT) så väljer du klass: tävla eller sällskapsspel 

VSOP:  Man går ut med valfri partner och tid som man bokar själv, dagtid.  

Kvällstid finns förbokade tider mellan 16:00-17:00  

Scorekort lägges i GreenFee lådan, betalas helst via Swish eller ”klipp” annars kontant i GF lådan 

 

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

varandra för spel i samband med eller vid sidan av tävling. 

OVT: Vi spelar om vädret tillåter, se info på webben eller prenumerera på våra mailutskick ! 

 

9 /18 håls tävling = 50 sek per tävling eller 1 ”klipp”, spel utom tävlan = gratis ! 

Namibia = 100 sek eller 2 ”klipp” 

Damdag = 200 sek eller 4 ”klipp” 

Betalning:  SWISH 123 037 2037 eller klippkort (!) 

 

Klippkort köp 10 klippkort = 450 sek, köp 5 klippkort = 230 sek  

 

 

Ladies invitation, bjud in dam från annan klubb och spela Greensome,  

Hemliga resan och vår Nationella Damdag har annorlunda upplägg, se särskilda anslag ! 

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

 

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

http://damerna.stenungsundsgk.se/ 

 

 


