
 

INFORMATION FRÅN DAMSEKTIONEN 

TÄVLINGSSPEL 2021 (SÄRSKILDA REGLER UNDER PANDEMIN) 

Veckotävlingar och lagspel sker enligt de datum som anges på spelprogrammet, med start den 27 
april 2021. 

Veckogolf, valfri starttid och dampartner för tävlingarna sker i 2 klasser, A-klass 0-20,4 hcp och B-
klass 20,5-36 hcp samt 36,1-54 hcp som spelar på hcp 36, dvs B-klass. 

Startavgiften är 50 kr. Avgiften swishas till ansvarig tävlingsledare (ingen kontanthantering). 
Mobilnummer finns anslaget på anmälningslistan. 

Anmälan till veckotävlingar sker i damrummet.  Anmälningslistan ligger på bänken i lilla rummet, 
skriv ditt namn och klass på listan, använd helst egen penna och håll avstånd. Om du inte kan gå in 
till damrummet, finns möjlighet att skicka anmälan via sms, till ansvarig tävlingsledare för 
veckotävlingen. Vid 9 alternativt 18 håls singeltävlingar väljer du ett av alternativen innan du 
påbörjar spelandet. 

Har du ingen att spela med eller vill prova på att spela med nya medspelare, då kan du vara med i 
s.k. lottade bollar, som är förbokade tider på, tisdagar kl. 0900, 0910, 0920, ansvarig är Marianne 
Linde, 076-8844730 och kl. 1630, 1640 samt 1650, ansvarig är Eva Blomqvist, 070-5635008. Ring 
om du väljer det här alternativet.  

Övriga tider bokar du/ni själva via GIT på, www.min golf.se sök, hitta starttid. 

Är du nybörjare eller ny i tävligssammanhang är du välkommen att gå med en för dig känd person i 
tävlingar.  

Lagspel, anmäler du dig via GIT, senast söndagen innan tävlingsspel. www.min golf.se sök tävlingar.  

Vid tävling gäller svenska golfförbundets regler och lokala spelregler. Checka alltid de lokala 
reglerna innan ni går ut i spel. 

Scorekortshantering;  

• En person i bollen utses som huvudansvarig att föra allas score,  

• En annan person i bollen utses föra huvudpersonens score.  

• Vid tävlingens slut godkänner alla huvudansvarigs scorekort muntligt (inga signaturer eller 
byte av kort) Huvudansvarig tar bild på scorekortet skickar det som sms till ansvarig, 
därefter lägger huvudansvarig scorekortet i brevlådan i lilla damrummet. 

Vinnare anslås på lista i damrummet av tävlingsansvariga. Priser hämtas i damrummet. Möjlighet 
och önskvärt är att ni delar härliga golfbilder/meddelanden från damsektionens arrangemang på 
klubbens sociala medier - görs via klubbchef Unni Ekenberg.  

OBSERVERA! 

• Har du symptom på förkylning - stanna hemma  

• Håll distans  

• Använd så kallad ”coronahälsning”  

• Egen handsprit är önskvärt 

 

Lycka till! 

Damsektionen, Eksjö GK 


