
 
DAMGOLF  - TÄVLINGAR 2016 

 

                                                  Söderköpings GK 

 Sidan 1 2016-04-28 

Mån Datum Tid  Program 

April 26 
 

18.30  Upptaktsmöte. Restaurangen Söderköpings golfbana. 

Maj 1 maj 12.00  Vingolf – 18 hål. Scramble. Slagtävling.  
Samling 12 00 gemensam lunch, spel 13 00 

 3 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål. Poängbogey. 

 10 17.00  Järnslaget. 9 hål. Poängbogey 

 17 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål. Poängbogey.  

 24 17.00  Bästboll. 9 hål. Poängbogey 

 31 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål. Poängbogey.  

Juni 7 17.00  Kicker. Slaggolf, 9 hål. 19-27 

 14 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål, Poängbogey.  

 21 17.00  Flaggtävling. Slagtävling, 9 hål. 19-27 

 28 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål, Poängbogey. Våravslutning med fika och 
prisutdelning för vårens tävlingar. 

Juli 31 09.00  Ladies Tour Söderköpings GK 

Augusti 2 17.00  Korthålstävling. Utslag från 150 m. Alla hål, par 3. 
9 hål. Slaggolf Kanalbanan (Röd bana/hål 19) 

 9 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål. Poängbogey. 

 16 17.00  ”The winner takes it all”. 9 hål. Slaggolf. 

 23 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål. Poängbogey. 

 30 17.00  Rosa bandet-tävling! Greensome. 9 hål. Poängbogey.  

Sept 6 17.00 * Tisdagscupen. 9 hål. Poängbogey. 

 10 10.30  Vingolf –  Scramble 18 hål. Slagtävling.  
Avslutning med prisutdelning.  

 

* Ingår i tävlingen ”Tisdagscupen”   OBS! Vi spelar alltid från hål 1 om inget annat anges!                   
 
 
Varje Tisdagscup kommer vi att ha pris för Längsta drive och Närmast hål 
 
Om ni är anmälda till ett evenemang, men får förhinder MÅSTE ni ringa receptionen eller någon 
i damkommittén och avanmäla er så att er boll inte står och väntar i onödan. 
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TISDAGSGOLF 
 
Vi träffas och spelar vanlig eller ”ovanlig” sällskapsrond/tävling. 

Betalning 40:- kronor sker efter golfrundan när scorekortet lämnas in, vi emotser tacksamt jämna 

pengar.  
 
TISDAGSCUPEN 
Tisdagscupen spelas vid 8 tillfällen.  

Vinnare får 5 poäng, tvåan får 3 poäng och trean får 2 poäng. Övriga placeringar ger 1 poäng. 

 

Deltagande ”Vanlig” tisdagsgolf ger 1 poäng.  

Den som samlat flest poäng under säsongen vinner. 

Alla poäng räknas ihop och fina priser delas ut.  
 
Alla betalar 40:-. Individuell, handicaps-grundande tävling. Prisutdelning sker vid avslutningen i 
september. 
2016 kommer Tisdagscupen att ha pris för Längsta drive och Närmast hål 
 
VINGOLF  
OBS! Åldersgräns 20 år. Insatsen är en flaska vin (ej alkoholfritt). Därav åldersgränsen 20 år, 

(undantag görs) 

 
SCRAMBLE 

Scramble är en spelform som vi spelar med 3 eller 4 spelare i varje lag som vi lottar ihop. Scramble 
spelas så här: alla i laget slår ut. Laget väljer den bästa bollen. Alla i laget placerar sin boll inom ett 
scorekorts längd från den platsen och slår sitt nästa slag en efter en. Därefter väljer laget den bästa 
bollen och slår.  

Laget måste också välja varje spelares utslag minst 3 gånger under en 18-håls runda. 
Scramble spelas som Slagtävling. Lagets handicap är normalt 10% av summan av spelarnas 
spelhandicap. Alla anmäler sig individuellt och tävlingsledningen lottar ihop lagen. 
 
JÄRNSLAGET 
Endast spel med 2 frivilligt valda järnklubbor + putter  
 
KICKER 
Spelas som slaggolf men spelaren får på varje hål slå om ett slag om hon vill. Dock inte en putt. Om 
ett slag slås om måste spelaren fortsätta på den bollen även om slaget är sämre än det ursprungliga 
slaget. Man måste meddela sin markör innan man slår om slaget. 
 
FLAGGTÄVLING 
 
 
BÄSTBOLL    

Bästboll är en spelform i golf där två spelare bildar lag. Lagets bästa resultat på varje hål räknas och 

antecknas i scorekortet. Bästboll kan spelas i vårt fall som poängbogey. Alla anmäler sig individuellt 

och tävlingsledningen lottar ihop lagen. 
 
”WINNER TAKES IT ALL” 

Slaggolf. Vinnaren tar hem hela dagens insats.  
 
GREENSOME 
Greensome är en spelform där två spelare bildar lag. Båda spelarna slår ut från varje tee och väljer 
sedan vilken boll de vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen fortsätter att spela 
och därefter slår man vartannat slag. Alla anmäler sig individuellt och tävlingsledningen lottar ihop 
lagen. I år går alla insatserna till Rosa Bandet! 
 
 
 
 
SLAGGOLF och SLAGTÄVLING 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Scorekort
http://sv.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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Slaggolf är en spelform inom slagspel där maximalt antal slag för en spelare är 5 över par på varje 

hål. Slaggolf skiljer sig från slagtävling på så sätt att spelaren i slaggolf inte kan få mer än 5 slag 

över par trots att hålet inte spelas färdigt. I slagtävling måste spelaren spela klart hålet och kan 
därmed sluta på fler slag. 

 

 
 
 
LADIES TOUR – se http://www.ostgolf.se/tavling/dam/ladies-tour/ladies-tour-2014   SKRIV NÅT MER 
lockande – samt föreslå SAMÅKNING från klubben (hur kan det gå till) 
 
SERIESPEL I ÖSTERGÖTLAND, D35 OCH D50  
 
Lagledare för D 35 är Malin Nyberg,(tel 0733-982158, malin.nyberg@logica.com) och för D 50 är  
Kerstin Lindgren Olsson, (011-161106 hem, 011-180293 jobb och 070- 517 49 82 mob), 
kerstin.lindgren@nbv.se. Kontakta dessa om du är intresserad av seriespelet (matchspel, 
singelmatcher). 

 

 

 

Damkommittén 2015 

 

Annika Glimrén 0706-32 32 31 annika.glimren@edu.norrkoping.se 

Helena Johnsson 0709-40 48 89 helena@ekonomiloftet.se 

 

Karin Pettersson 0725-74 75 63 

 

Karin2.pettersson@edu.norrkoping.se 

 

D35 och D50 

D35 Malin Nyberg 0733-982158 malin.nyberg@cgi.com 

D50 Kerstin Lindgren Olsson 011-161106 hem 

011-180293 jobb 

070- 517 49 82 mob 

kerstin.lindgren@nbv.se 
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