Hej
Här kommer information från Damsektionen om vad som händer 2022 och tisdagsgolfen
drar nu igång på tisdag 19/4.
Vi är 5 st damer i damsektionen och Emma Stenbeck är sammankallande, Elisabeth
Strandmo, Annette Nordqvist, Helene Berup och Karin Renqvist. Damsektionen tillhör
medelskommittén med ordförande Eva-Lott Eitrem.

Tävlingar:
Tisdagsgolfen
•
•
•
•
•

•

Börjar den 19/4 och anmälan i Min Golf
Spelformen är slaggolf
Startordningen lottas av kansliet och sker i olika klasser, vanligen A- och B-klass.
Alla spelar med alla och man väljer inte sin spelpartner
Startavgift 40 kr och betalas i receptionen vid ankomst registeringen
Tre olika tider:
• 8:10-8:50
• 13:50-14:10
• 16:20-16:50
Se mer information om tävlingen
på: https://www.carlskronagk.com/tavla/damgolfen/

Seriespel

Om ni är intresserade av seriespel ta kontakt med Mikaela Linge lagledare D22 eller Anette
lagledare D50. Blekingetouren 50+ anmälan sker individuellt via Min Golf.

Tävling 2 manna scramble:
•
•
•
•
•
•

När: den 8/5 med start kl 13 (5 bollar)
Startavgift 30 kr
Anmälan via Min Golf
Om man har möjlighet så börjar vi med en gemensam lunch innan start
Man spelar på en gemensam HCP
Alla damer är välkomna
•

Clubsum:
•
•
•
•
•

Planerade datum 17/6, 22/7, 19/8, 26/8 och 16/9
Anmälningsavgift: en (1) ny boll
11 hål, Poängbogey, A- och B – klass
Kanonstart: alla startar samtidigt
Tanken är att man avslutar med någon form av samkväm efteråt med, mer
information kommer per mail.

April söndagsscramble 24 april. Mer information kommer per mail från medlemskommittén
Förslag på dagsutflykt i slutet av maj/början juni till Öland. Kombinera lite naturupplevelse
och titta på Ölands vackra natur och orkidéer med golf. Vi har 10 st greenfee biljetter till
Öland GK Löttorp och om vi blir fler så delar vi betalande greenfee biljetter. Mer information
kommer på separat mail.
Vi ses på golfbanan
Damsektionen

