
~ DAMSLAGET ~ 

Tidsperiod: 

1 juni – 28 augusti, spel per vecka.Gemensam tävlingsdag 11 september. 

Vart? 

Endast registrerade 18-hålsrundor spelade på Ljusdals golfbana. 

Hur? 

Vi spelar slaggolf.  

Var och en spelar så många rundor man vill, gärna ihop med andra damer. För 

varje vecka rapporterar ni er bästa registrerade 18-hålsrunda, netto, till Stina 

Persson (stina.temari@gmail.com), senast kl.19 efterföljande måndag. *) 

Poäng tilldelas enligt följande: 

1:an 4p 

2:an 3p 

3:an 2p 

Övriga 1p 

Av de totalt 14 spelveckorna räknas de 8 bästa resultaten. Pris delas ut till de 3 

som lyckas bäst. 

Delresultat 

En gång i månaden kommer en sammanställning av läget (”månadsrapport”) 

att läggas ut på Damsidan och i Facebook-gruppen.  

Gemensam tävlingsdag 

Denna dag kan bli avgörande för vem som kommer att vinna hela Damslaget. 

Inför tävlingen kommer vi att veta hur ställningen ser ut så det blir lite 

spännande. 

- Inför söndagen den 11 september får ni anmäla er, så vi vet vilka som är 

med och så vi kan lotta bollar. Info om när kommer senare. 

- Tävlingsdagen avslutas med en prisutdelning för hela tävlingsperioden. 

Alla som vill stannar sedan kvar och äter en god middag i trevliga vänners 

lag. Ev. kan vi behöva förbeställa mat, info om det kommer i så fall 

senare. 
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Tävling i tävlingen 

Vid anmälan till tävlingen meddelar ni även ert aktuella hcp. När sista veckan i 

augusti (slutar 28 aug) rapporteras meddelar ni ert då aktuella hcp. Den som 

bäst lyckats förbättra sitt hcp under juni – augusti kommer att premieras. 

- Om anmält hcp hinner förändras innan den 1 juni kan ni anmäla nytt hcp 

till Stina. 

Avgift: 

150 kr per person.Betalning: 

 på kansliet 

 via klubbens bankgiro838–8944 Ljusdal Golf AB 

 via klubbens swish123-4535043 

Kom ihåg att ange att det gäller Damslaget! 

Anmälan: 

Senast den 29 maj. 

stina.temari@gmail.com 

sms: 076 – 812 14 83 

Uppgifter; namn, telefonnummer, mejladress och aktuellt hcp. 

_________________________________________________________________ 

*) Ingen fara om man skulle glömma att rapportera på måndagen, kan 

meddelas senare i så fall. Men när månadsrapporter har lagts ut är det för sent 

att komma med eftersläntrande resultat.  

 

Vid funderingar ring 076 – 812 14 83 

Stina Persson och Anki Thimper 
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