
Spelprogram 2018 

 

Ladies fashion golf 6 maj Texas Scramble 
Uppswing 17 maj Pb (de 9 bästa hålen) 
Damgolf 24 maj Slaggolf 
Rose Bowl 31 maj Poängbogey 
Damgolf 7 juni Slaggolf 
Damgolf  14 juni Poängbogey  
Gästabudet 16 juni Slagtävling/Slaggolf 
Damgolf 21 juni Slaggolf 
Lagtävling 28 juni 2-lagscramble, anm lag 
Damgolf 5 juli Poängbogey 
Damgolf 12 juli Slaggolf  
Högsommarvals 26 juli Poängbogey 
Irish greensome 2 aug Poängbogey, lottade lag 
Hemliga resan 8 aug Hemligt 
Damgolf 9 aug Slaggolf  
Damgolf 16 aug Poängbogey 
Ladies Invitational 19 aug Bästboll lag, Poängbogey 
Damgolf 23 aug Slaggolf 
Damgolf 30 aug Slaggolf  
Damgolf  6 sep Poängbogey 
Avslutning 13 sep Bästboll lag, Poängbogey 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Ann-Christine Samuelsson 

ann-christine.samuelsson@bahnhof.se  

Bodil Olauson 

bodil.olauson@gmail.com 

Ditte Lundstedt Persson 
ditte.lp@hotmail.com 

Fia Lundgren 
fia.lundgren@bahnhof.se 

Madeleine Andersson 
madeleine.andersson@hsb.se 

Susanne Hörnfeldt 
susanne.hornfeldt@klovern.se  

Wivianne Alm 
wivi47@telia.com 

 

Nyköpings golfklubb 

kansli@nykopingsgk.se 

Tel. 0155 21 66 17 

 

 

             Välkommen till 

             damernas verksamhet 

             2018 
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Välkommen till 2018 års damgolf! 

Alla damer är hjärtligt välkomna att delta i vår 
torsdagsgolf oavsett spelhandicap. 
 
Vi spelar på torsdagarna och har en lottad   
starttid kl 9.00. Fri start övrig tid, undantag par- 
och lagtävlingar med lottade lag samt tävlingar 
med shotgunstart. 
Några av våra Majors är på helgdagar, se 
information på kommande sida.    
 
Tävlingarna varierar under säsongen, vi har både   
lagtävlingar och individuella tävlingar med olika 
spelformer, se detaljer i tävlingsprogrammet. 
 
Hcp - indelning 
Klass A -21,0 Klass B 21,1-28,0  
Klass C 28,1-36 Klass D 37-54 
 
Hemliga resan är en populär utflykt mot okänt  
mål. Årets resa sker den 8 augusti. 
 

 

 

 

 

           

 

Så här gör du på torsdagarna 

• Du anmäler dig på www.golf.se  

alternativt  www.nykopingsgk.se eller 

ringer kansliet senast kl. 17.00 två 

dagar innan för lottad start. 

Alternativt bokar du en egen tid 

tillsammans med din/dina 

spelkamrater (sk fri start). 

• Efteranmälningar vid redan lottade 

lagtävlingar bildar reservlista och får 

spela vid eventuella återbud. 

• Du får ett meddelande om starttid i 

den lottade gruppen eller så går du in 

på www.golf.se där startlista finns. Vid 

Majors och tävlingar med lottade lag 

är det ingen fri start (se spel-

programmet). 

• Du anmäler dig på kansliet när du 

kommer och betalar startavgiften. 

• När du går på fri start, med minst 

ytterligare en tävlande dam, fyller du i 

ett formulär som finns på disken i 

kansliet med namn, tid, hcp mm. 

• Efter rundan lämnar du ditt signerade 

scorekort i brevlådan som finns i 

damrummet. 

 

           

               Damernas Majors 2018  

       Söndag 6 maj ”Ladies fashion golf” 
         Texas Scramble i lottade lag. Shotgun- 
         start med efterföljande middag och 
         modevisning. 
 
         Torsdag 31 maj ”Rose Bowl” 
         Vi spelar poängbogey i blandade klasser  
         och därefter Alan Harris trevliga middag 
         med bubbel. 
 
         Lördag 16 juni ”Gästabudet”  
         Vår årliga Nationella Damdag till minne 
         av Ulla Bergström. A-klass spelar  
         slagtävling och B-C-klass slaggolf. 
 
          Torsdag 26 juli ”Högsommarvals” 
          Individuell poängbogey med galna 
          upptåg. Efter tävling gemensam middag 
          och prisutdelning.  
 
         Söndag 19 augusti ”Ladies Invitational” 
         Medlem bjuder in gäst från annan klubb. 
         Vi spelar bästboll och efter tävlingen är  
         det mat och prisutdelning. 
 
         Torsdag 13 september ”Avslutning” 
         Golf-året avslutas med bästboll i  
         anmälda 2-mannalag med mat och  
         prisutdelning för säsongen. 
  

http://www.golf.se/
http://www.nykopingsgk.se/
http://www.golf.se/

