
Till alla som spelar damgolf. 

Damgolfen startar den 26 april.  

Vi kommer att lägga in varje damgolf som tävling i GIT-systemet. 

För er innebär det: 

 Ni bokar er tid som vanligt på Min golf eller i shopen. 
 Inför varje damgolf kommer ni via mejl få en tävlingsanmälan, bortse från denna. 
 Anmäl ankomst på förtryckt namnlista i pärm utanför tävlingskansliet. 

Pärmen hämtas i damrummet av de som kommer först på morgonen. 
Tävlingsavgift 40 kr betalas med swish. 
Om ditt namn inte finns med listan, skriv själv in det tillsammans med ditt golf-id. 

 När ni spelat färdigt, lägg scorekortet i brevlådan i damrummet 
 OBS! Ni ska inte registrera ert resultat på Min golf utan ert hcp blir uppdaterat när vi 

registrerar ert scorekort. 
 Om ert hcp från damgolfen inte blivit uppdaterat när ni spela er nästa runda-vänta att 

registrera rundan till ni fått ert nya hcp från damgolfrundan. 
 Resultatlista kommer finnas på Min golf och på anslagstavlan i damrummet. 
 Vi kommer att ha A, B och C-klass. Man ligger kvar i samma klass under hela 

damgolfsäsongen. 
 Om du spelar från orange tee gäller det hela säsongen. Ange det på scorekortet. 
 Din markör måste spela tillhöra och spela damgolf. 

Övrig information 

Vi spelar 15 omgångar där de 8 bästa rundorna räknas. 

Scorekorten ska vara korrekt ifyllda namn och golf-id samt signerad av spelare och markör med 
golf-id. Ej signerade scorekort är lika med diskvalificering. 

Klassindelning 

A-klass   0 - 20,0 

B-klass  20,1-28 

C-klass   28,1-54,0 

Resultatet från tävlingarna hittar du på Min Golf. 

Golfdrottning blir den som har lägst antal slag på de 8 bästa rundorna oavsett klass. 

All info om damgolfen hittar du på: 

Laholms GK:S hemsida under Klubben- Kommittéer-Seniorkommitteen-Damgolfen. 

 

Frågor—kontakta någon av oss i damgolfen 

Helene  070 5130715   Gunilla 073 4348912, Maria 0733 182058  Agneta 070 8286962 

Karin 0706056638, Birgitta 0705166205              

 

 


