
                     

Onsdagsgolfen 2021 

 

Vi hoppas att många damer kommer och 

spelar vår onsdagsgolf. Om tävlingssäsongen 

senareläggs pga Covid så spelar vi 

Sällskapsgolf i stället. 

Ta chansen att träffa och spela med nya 

och/eller gamla härliga Bokskogendamer. 

Nytt för i år är att ni kan anmäla er att endast 

spela 9 hål.  

 

april 14 Norsk poängbogey KB 

  21 Onsdagsgolf GB 

  28 Pink Lady KB 

        

maj 5 4-boll bästboll GB 

  12 Onsdagsgolf KB 

  19 Onsdagsgolf GB 

  26 Florida scramble HK GB 

        

juni 2 Onsdagsgolf KB 

  16 
Ladies and Gents 
HK GB 

  23 Onsdagsgolf GB 

  30 Onsdagsgolf KB 

        

juli 7 Irish Rumble GB 

  14 Onsdagsgolf KB 

  21 Onsdagsgolf GB 

        

augusti 4 Orange golf DK GB 

  11 Onsdagsgolf KB 

  18 Bokslaget HK GB 

  25 onsdagsgolf GB 

        

september 1 Utbytesgolf KB 

  8 onsdagsgolf GB 

  15 3 klubbor+putter KB 

  22 onsdagsgolf GB 

  29 Flaggtävling KB 

        

oktober 6 Greensome GB 



 

 

• Tävlingen är öppen för alla damer i klubben över 22 år.  

• Vi har första start kl 09:00/09:05.  

• Anmälan till onsdagstävling ska ske senast måndagen kl 18:00. Du kan 

vid anmälningstillfället skriva kommentarer. 

• Om anmälan sker efter anmälningstidens utgång kommer du att hamna på 

kölista och om möjligt då kunna delta. 

• Tävlande som under året fyller 70 år eller är äldre har möjlighet att välja 

främre tee. Det fyller ni i vid anmälan. 

• De som spelar 9 hål startar efter 18-hålarna i en egen tävling. Minst tre 

deltagare för att det ska bli tävling. 

• Startlistan publiceras tisdag senast kl. 18:00  

• Utskrivet scorekort hämtas i förrummet till receptionen. Där kan också 

finnas meddelande om t ex någon lättnad för dagens spel. 

• Vid singeltävlingar spelar vi varannan gång i 2 klasser A (hcp +0,8-20,4) 

slagtävling och B (hcp 20,5-54) slaggolf. Blandade AB varannan gång där 

alla spelar med alla, slaggolf. Minst fem deltagare krävs för att det ska bli 

tävling annars slås klasserna samman och då spelas slaggolf. 

• Anmälan och betalning sker via Min Golf.  

• Automatisk återbetalning om avanmälan sker innan anmälningstidens 

utgång. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång krävs läkarintyg för 

att få tillbaka anmälningsavgiften. 

• Närvaro vid prisutdelningen av dagens resultat är önskvärd. Vid ”vanliga” 

onsdagstävlingar sker ingen prisutdelning. Då samlas årets resultat ihop 

och prischeckar delas ut på höstmötet. De prischeckar som inte är 

uthämtade senast Vårsupén påföljande år tillfaller DK. Prischeckar under 

50 kr delas inte ut. 

• Anmälningsavgiften för 18 hål är 50 kr. 25 kr för att spela 9 hål. 

• Order of Merit på singeltävlingarna. Läs mer under Order of Merit 

 

 

 


