Damegolfen 2022
Damegolfen er for alle jenter/damer, som vil bli kjent med de
andre i klubben, lære mer om reglene og forskjellige turnerings
former, og konkurrere i godt selskap, uansett nivå. Nye er
spesielt velkomne.

Nytt i år:
Kvalifisering til deltagelse i Norsk Seniorgolf Lag NM for
damer skjer via Damegolfens torsdags-turneringer.
Vi åpner sesongen 2022 med Fourball scramble 9 hull den 7.
april. Påmelding er åpen via Golfbox.
Sesong avslutning med turnering, mat og premieutdeling blir
det en lørdag i oktober.

Damegolf turneringer:

Individuell Stableford
På torsdager fra april til oktober spiller vi 9-hulls eller 18hulls individuell stableford turnering. I år blir det 9 hulls
turnering for alle tidlig og sent i sesongen og 18 hulls
turnering i perioden mai-august.

Påmelding: For å bli med bestiller du starttid i
Golfbox, helst mellom 16:40 og 17:36 som er
reservert for Damegolfen. Vi bruker Gobex for registrering
av slag – og må ha markør for å få godkjent runden. Etter
runden kan du finne resultatene på www.gobexgolf.com
Spillerne deles i 3 klasser etter handicap, A: 0-20, B: 20-36,
C: 36-54. C klassen spiller fra rød tee, de andre fra blå.
Startkontingent er 50 kroner og betales i Proshop. Pengene
går til premier.

Lagspill/ Scramble
Første torsdag hver måned spiller vi scramble/lagspill, og da
samles vi i etterkant til kaffe/te og litt å bite i.
Påmelding: Scramble legges ut som klubbturneringer i
Golfbox, og du må melde deg på via linken du finner der. Du
får en email om når du skal starte – starttid er vanligvis fra kl
17 og utover.
Vi stiller opp i god tid før start, slik at det blir tid til å være
litt sosial i forkant av runden, betaler kr. 50,- i
startkontingent i Proshop, og skriver oss inn i Damegolf
boken.

Regelverk kurs med dommer E. Strømland planlegger vi 20.
april kl. 18.00 på Finnehuset, invitasjon kommer.

Lady Match
Lady Match starter 2. mai. Kampene må avtales mellom
spillerne og spilles innen en gitt tidsfrist, som er en dag før
starten av neste runde.
Påmelding er via Golfbox og er åpen fra 1. april til 30. april.
Regler for turneringen finner dere i Golfbox ved påmelding.
Startkontingent er 100 kr og betales via Vipps (se info om
turnering).
Pengene betalt for startkontingent går til premier.

Dame Trening som sesongoppkjøring med instruksjon
sammen med de andre damene blir arrangert av vår hoved
trener Kristian og er i gang nå.

Send oss gjerne dine tanker og ideer.
For å bli oppdatert om hva som skjer i damegruppen, bli
medlem av vår gruppe på Facebook: Sandnes Golfklubb
DAMEGRUPPEN

Damekomitéen
Mona Løvik - tlf. 91113190
Berit Bakken - tlf. 47847070
Bente Kårvåg - tlf. 40408565
Torill Skjæveland Hodne - tlf. 91359099
Liza Nosova - tlf. 41426268.

