
 

 
 
                för oss som är 55+

En ny golfsäsong närmar sig och det är med glädje vi bjuder in alla golfspelande 
damer i klubben som är 55+, eller fyller 55 i år, till golfspel i Damrundan.  Ett 
villkor är att du har officiellt handicap (36) 

Vi spelar 10 golfrundor under sommaren. Av dessa 10 rundor räknas de 6 bästa 
resultaten ihop och en totalsegrare utses

Vi spelar i en klass. Tre priser delas ut i varje runda, ett första- och ett andra-pris. 
Det tredje priset lottas ut bland deltagarna i den dagens golfrunda 

Tävlingsreglerna är desamma som tidigare år, d v s:

Vid varje golfrunda får vi en vinnare enligt Timrå GKs tävlingsbestämmelser 
Administratör är kansliet
Därefter läggs resultatet in manuellt i Order of Merit. Vi får i vanlig ordning 
resultatet 
utskickat via mejl, för varje tävling, till alla som deltar i Damrundan. Vid lika 
resultat är
bästa prestation avgörande, allt enligt OoMs tävlingsbestämmelser
Administratör är Siegfried Högl 

Prisutdelning för spelade ronder sker vid två tillfällen:
Första tillfället blir efter rond 4, då prisutdelning sker för rond 1 – 4
OBS!  Damrundan bjuder på fika vid prisutdelningen
Andra tillfället blir efter rond 8. Prisutdelning blir då för rond 5 – 8
Prisutdelning för rond 9 och 10 sker på avslutningsfesten 

Spelform: Slaggolf. Start sker direkt efter sista boll för U 13

Du kan välja från vilket tee (42 eller 50) du vill spela. Valet gör du när du anmäler 
dig till tävling. Gör du inget val spelar du från tee 50 

Tävlingsdagar:  13 juni, 27 juni, 25 juli, 1 augusti, 8 augusti, 22 augusti, 29 
augusti, 5 september, 
12 september, 19 september 

Avslutning med middag och prisutdelning blir när alla Damrundans tävlingar är
spelade och den totala segraren är klar. Datum meddelas senare på 
anslagstavlan

Pris för hela säsongen är  250 kronor som betalas vid första tävlingen
Alla som spelar Damrundan ska betala 20 kr till kansliet vid varje tävlingsdag

Anmälan till tävlingarna gör du själv på golfklubbens hemsida eller på 
terminalen i klubbhuset  
 



Har du frågor kan du ringa till: Ulla-May Granqvist, tfn 070-6756621 eller
Sigrid Hjorth, tfn  070-5845604

Vi hälsar Dig välkommen till en ny golfsäsong med 
Damrundan! 
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