
   
 

   
 

Damkommittén drar nu igång säsongens aktiviteter  

Äntligen drar vi igång.  

Damkommittén ordnar aktiviteter där du som dam i klubben får möjlighet att spela golf tillsammans 

med andra damer i klubben.  

Vi genomför varje vecka, Tisdagsgolf, som är en trevlig tävling som man kan delta i så få eller många 

gånger man vill under säsongen. Det finns olika starttider att välja på under morgon, tidig eller sen 

eftermiddag. Alla damer oavsett handicap är välkomna att vara med på tisdagsgolfens tävlingar.  

Vi kommer denna säsong även anordna en scramble med en Alvas Hus som sponsor och sen 

avrundas säsongen med en avslutning i samband med att Damernas skål spelas.  

Läs mer om de olika aktiviteterna nedan.  

 

DAMERNAS TISDAGSTÄVLINGAR 2020 

Tisdagsgolfen strävar efter att få fler damer till tävling. Tävlingen är öppen för alla klubbens damer 

över 21 år och genomförs varje tisdag mellan v.29 – v.40.  

Vi spelar 18 håls golf i juli och augusti. I september spelar vi över 11 hål. 

 Anmälan ska göras till kansliet senast kl. 12:00 dagen före tävlingsdagen. Det går även bra att göra 

anmälan på: 

Min golf: https://mingolf.golf.se/Login?ReturnUrl=%2F  

eller genom att ringa kansliet på tel. 0457 – 351 23,  

 

Vi spelar i två olika klasser, A- och B-klass. Fördelningen mellan de båda klasserna sker flytande så att 

det blir ett jämnt antal tävlande i varje klass. 

 

Tiderna man kan boka in sig på är: 

• 8.30-8.50 
• 13.50-14.10 
• 15.30, 15.40 
• 16.40, 16.50 

 

Det kostar 50 kronor i startavgift att spela. En del av avgiften fördelas som prissumma till veckans 

resultat i Tisdagsgolfen och resterande samlas i en vinstpott till Johans Poängjakt (en tävling i 

tävlingen, se nedan). Du kan få pris för placering 1-3 och detta tas ut i shopen. Priser hämtas ut 

senast 31/12 2020. 

 

De särskilda regler som gäller i år är: 

• Man kan INTE betala med kontanter, kort eller swish är det som gäller.  

• Vi byter inte scorekort med varandra, utan var och en för själv sin score gärna i appen OnTag. 

Man kan utse en i bollen som för allas score i OnTag i mobilen. Resultaten mejlar man in 

till  tavling@carlskronagk.com 

https://mingolf.golf.se/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:tavling@carlskronagk.com


   
 

   
 

• Man tar i flaggan med handske om man ska mäta hur nära hål man är på 5:an. 

Resultatet på närmast hål först på ett blad i damrummet (kommer sitta där Eclectic tidigare 

registrerats).  

Om det skulle inträffa att det är lägesförbättring eller andra specialregler så är det Hilda som 

bestämmer det som tävlingsledare. Hon lägger en lapp i shopen, så att vi har samma regler hela 

dagen. 

De tre bästa resultaten i respektive klass från Tisdagsgolfen redovisas på klubbens anslagstavla, 

skickas till Blekinge Läns Tidning samt anslås på klubbens hemsida www.carlskronagk.com. Man kan 

också följa tävlingen på facebook Carlskrona golfklubb Dam. 

 

Tävlingar i tävlingen 

När du spelar Tisdagsgolfen deltar du i tre olika tävlingar.  

Dels är varje tisdag en fristående tävling där man kan vinna en liten peng i shopen. Men du deltar 

även i Johans Poängjakt, Birdie-jakten och närmast hål varje gång. 

JOHANS POÄNGJAKT (deltar man automatiskt i, ingen särskild anmälan behövs) 

Johans Poängjakt är en ackumulerande tävling där resultat och närvaro från Tisdagsgolfen räknas. 
Varje Tisdagstävling tas de tre bästa resultaten ut, oavsett klass. Man får ett visst antal poäng 
beroende på placering. Alla som deltagit får automatiskt 1 aktivitetspoäng. Den som får flest poäng 
under säsongen vinner. Här gynnas alltså både ett bra resultat och en närvaro. Det kostar inget extra 
att vara med i Johans Poängjakt och du behöver inte heller anmäla dig. Resultatet bokförs 
automatiskt. 
Resultatet för Johans Poängjakt redovisas varje vecka på klubbens hemsida och anslagstavla. 
Poängen fördelas så här:  Bästa resultat 3 poäng, andra 2 poäng och tredje 1 poäng. Därutöver får 
samtliga som deltar på Tisdagstävlingen 1 poäng vardera. Prisutdelningen för Johans Poängjakt sker 
vid säsongsavslutningen den 6 oktober. 
 

BIRDIE-HOLKEN (deltar man automatiskt i, ingen särskild anmälan behövs) 

Om du gör en birdie under Tisdagsgolfen kan du vinna ett pris. I damernas omklädningsrum hänger 

en ”birdie-holk”. Fyll i ditt namn, datum och vilket hål du gjorde birdie på och lägg i holken. Vinster 

utdelas vid prisutdelningen för höstens säsongsavslutning 4 oktober. 

NÄRMAST HÅL 

För att kunna tävla om närmast hål hela säsongen väljer vi i år hål 5 som tävlingshål. 

Man tar i flaggan med handske om man ska mäta hur nära hål man är på 5:an. 

Resultatet på närmast hål först på ett blad i damrummet (kommer sitta där Eclectic tidigare 

registrerats. 

Som pris kommer det varje vecka att delas ut något av det våra sponsorer skänkt till oss. 

ECLECTIC (spelas inte under 2020) 

 

DAMSCRAMBLE 

Den 21/8 kommer damkommittén anordna en scramble för klubbens damer. Det är Alvas Hus som är 
sponsor för denna och det kommer bl.a. att bli klädvisning. Håll utkik efter separat inbjudan till detta. 

 

http://www.carlskronagk.com/


   
 

   
 

AVSLUTNING OCH DAMERNAS SKÅL 4/10 

Hela anmälningsavgiften går till priser. Vinsterna delas ut vid höstens säsongsavslutning 4 oktober, då 
vi först spelar om Damernas skål. 

 

/Damkommittén 


