
 
 

        Damtävlingar 2022 

Vi önskar er alla välkomna till en härlig och inspirerande golfsäsong 2022! 

9 april 
Pulsen 
Golfcenter 

Damernas Våruppstart 
Info finns på Facebook  
 

21 april 
Södra banan 

”Norsk”  Scramble 
Scramble över 9 hål med shotgunstart kl 17:30. Vi spelar en klass med lottade 
lag. Startavgift: paket för ca 50 kr  
Prisutdelning efter tävlingen. 

28 april 
Norra banan * 

Vårgolf 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser. Om du vill spela mitt på dagen boka en tid 
och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i tävlingen. 
Prisutdelning efter tävlingen. 
 

5 maj 
Södra banan * 
 
 

Golfshopen 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser. Om du vill spela mitt på dagen boka en tid 
och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i tävlingen. 
Prisutdelning efter tävlingen i shopen. 
 

12 maj 
Norra banan * 

Flaggtävling 
Vi spelar singel slagtävling i en klass. Kan endast spelas mellan 15 och 17. 
Prisutdelning efter tävlingen. 

19 maj  
Södra banan * 
 
 

Lunchslaget 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser. Om du vill spela mitt på dagen boka en tid 
och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i tävlingen. 
Prisutdelning efter tävlingen. 

21-29 maj 
Norra banan * 

Solrosen  Lördag och till nästa söndag 
Öppen veckotävling med dam som deltager i tävlingen. Vi spelar singel slaggolf i 
två klasser. Startavgift: 100 kr som vi skänker till hjälporganisation för flyktingar 
från Ukraina som är i Borås. 
Priser finns att hämta i receptionen från 2 juni. 
 

2 juni  
Södra banan * 

Junigolf 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser. Om du vill spela mitt på dagen boka en tid 
och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i tävlingen. 
Priser finns att hämta i receptionen från 9 juni. 
 

9 juni 
Norra banan * 

Kaffeslaget  
Vi spelar singel slaggolf i två klasser från tee 53. Om du vill spela mitt på dagen 
boka en tid och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i 
tävlingen. Sponsor: Raw Coffee 
Prisutdelning efter tävlingen i shopen 
 

19 juni 
Norra banan * 

Porsche OBS! Söndag 
Vi spelar singel slaggolf i tre klasser. Rullande start från kl.9.00 
Prisutdelning efter tävling. 

http://www.google.se/imgres?sa=X&biw=1366&bih=630&tbm=isch&tbnid=z8atepHgvq9M8M:&imgrefurl=http://partillegk.se/information/greenfeesamarbete/&docid=MOkkOLXaplsGUM&imgurl=http://clients2.kaigan.se/partillegk/fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3.gif&w=160&h=155&ei=e5vRUpX-H6Tx4gS7wYD4Ag&zoom=1&ved=0CG0QhBwwCQ&iact=rc&dur=1605&page=1&start=0&ndsp=16


 
 

20-26 juni 
Norra banan * 

Midsommargolf   måndag - söndag 

Öppen veckotävling med dam som deltager i tävlingen. Vi spelar singel slaggolf i 
två klasser. 
Återkommer om prisutdelningen. 
 

30 juni 
Norra banan * 
 
 

Sommargolf 

Öppen dagtävling med dam som deltager i tävlingen. Vi spelar singel slaggolf i 
två klasser. 
Priser finns att hämta i receptionen från 7 juli. 
 

4 augusti 
Södra banan * 
 
 
 
 

Augustislaget 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser. Om du vill spela mitt på dagen boka en tid 
och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i tävlingen. 
Prisutdelning efter tävlingen. 
 

11 augusti 
Norra banan* 

Damsingel 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser. Om du vill spela mitt på dagen boka en tid 
och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i tävlingen. 
Prisutdelning efter tävlingen. 
 

18 augusti 
Norra banan * 
 
 

Framslaget 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser från tee 35. Om du vill spela mitt på dagen 
boka en tid och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i 
tävlingen. Idag kan man inte hänga upp birdiefåglar. 
Prisutdelning efter tävlingen. 
 

25 augusti 
Södra banan * 
 
 
 

Smycka 
Vi spelar singel slaggolf i två klasser. Om du vill spela mitt på dagen boka en tid 
och anmäl dig till tävlingen och spela med dam som deltager i tävlingen. 
Prisutdelning efter tävlingen. 
 

27 aug-2 sep 
Norra banan * 
 
 
 

Sensommargolf    Lördag – Fredag 
Öppen veckotävling med dam som deltager i tävlingen. Vi spelar singel slaggolf i 
två klasser. 
Prisutdelning på Höstavslutningen 24 september 

3 - 8 sept 
 Södra banan * 
 
 

Septembergolf   Lördag - Torsdag 
Öppen veckotävling med dam som deltager i tävlingen. Vi spelar singel slaggolf i 
två klasser. 
Prisutdelning på Höstavslutningen 24 september 

10 - 15 sep 
Norra banan* 

Rosa bandet / Cutting Edge     Lördag -Torsdag 
Öppen veckotävling med dam som deltager i tävlingen.Vi spelar singel slaggolf i 
två klasser. Lagtävling med rosa boll. Ha gärna ett rosa plagg på dig. Startavgift: 
100kr som vi skänker till bröstcancerföreningen Viola.  
Prisutdelning 15 september kl.20 i shopen. 
 

17 - 23 sep 
Norra banan * 

Sista tävlingen    Lördag- Fredag   
Öppen veckotävling med dam som deltager i tävlingen. Vi spelar singel slaggolf i 
två klasser. Sponsor : Pulsen Golfcenter 
Prisutdelning på Höstavslutningen 24 september 

http://www.google.se/imgres?sa=X&biw=1366&bih=630&tbm=isch&tbnid=z8atepHgvq9M8M:&imgrefurl=http://partillegk.se/information/greenfeesamarbete/&docid=MOkkOLXaplsGUM&imgurl=http://clients2.kaigan.se/partillegk/fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3.gif&w=160&h=155&ei=e5vRUpX-H6Tx4gS7wYD4Ag&zoom=1&ved=0CG0QhBwwCQ&iact=rc&dur=1605&page=1&start=0&ndsp=16


 
 

 

 
Lördag 24 september träffas vi och äter lite mat. Prisutdelning för dom sista öppna 
veckotävlingarna (förutom Rosa bandet), tjejligan, birdieligan, eclectic, matchcupen och till den 
dam som har spelat mest damtävlingar 2022. Info om tid och plats kommer senare. 
 

Starttider och 
Anmälan 

Anmälan sker via golf.se eller receptionen senast kl 12:00 dagen innan 
tävlingen. Ange om du vill ha tidig eller sen start.  Vill du spela mitt på dagen 
bokar du starttid och anmäler dig till tävlingen. 
Startavgiften är 50 kr och betalas vid anmälan i receptionen på tävlingsdagen. 
Starttider är 15.00 - 17:00 om inget annat anges.  
Var noga med att du har rätt handicap. 
 

Veckotävlingar 
Öppen 

dagtävling 
 
 

Klassindelning 
och 

tävlingsform 

Veckotävlingar och öppen dagtävling spelas med dam som deltager i tävlingen 
och valfri speltid. Boka tid och anmäl dig till tävlingen när du kommer till 
receptionen. 
 
 
Singeltävlingar spelas i A- och B- klass om inget annat anges.  
Flaggtävling har tävlingsform slagtävling. 
Övriga singeltävlingar har tävlingsformen slaggolf.  
 
När du har gjort en birdie under damtävling så gå in i damrummet och skriv 
namn, bana och hålnummer på en fågel och sätt fast den i Birdieträdet. 
 
Tävlingar markerade med * ingår i tjejligan. 
 
Om du har förhinder att deltaga i prisutdelningen så ska du uppge namn på 
ditt ombud när du hämtar ut ditt scorekort. 
 
 

Damkommittén Madeleine Carlsson  
Åsa Tobrant 
Maria Brodell 
Emily Carr 
Åse Krafft 

0704-552114 
0708-160273 
0739-634014 
0706-263135 
0703-194755 

madde9504@gmail.com 
tobrant5@gmail.com 
mariabrodell@gmail.com 
emily97carr@gmail.com 
ase.krafft@telia.com 
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