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                    Välkommen att spela golf med oss. 

 

                                Hemsida                                                  FaceBook  
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Våra tävlingar är öppna för alla kvinnliga medlemmar som har 
fyllt 18 år och med hcp mellan +8 och 40. 
 
Du kan vara med på enstaka tävlingar eller kontinuerligt.  
 
Är du osäker på hur det går till när man tävlar eller på regler så 
hjälper vi varandra när det behövs. 
 
Nytt från förra året och som vi fortsätter med 2021 är 
torsdagarnas 9-håls tävling, perfekt för dig som inte får ihop 
livspusslet! 
 
Målet under året är att få till en grupp för “bara” sällskapsspel. 
Där behöver vi hjälp med att organisera och arrangera detta! 
Är det du ? Hör av dig till Kina om du kan tänka dig att göra en 
insats. 
 
Torsdagstävlingar 
Torsdagstävlingarna är så kallade VPS tävlingar - Valfri Partner 
och Speltid – Gäller även 9-hålstävlingen. Vill du spela tidigare 
på dagen under torsdagen och ändå vara med i 9- eller 18-
hålstävlingen så är det möjligt i mån av plats på banan.  
 
9-håls- och 18-håls tävlingarna är öppna för alla kvinnor som fyllt 
18 år och har hcp upp till 40.  
På torsdagar spelar vi alltid max. 3 st. på varje starttid. 
 
När man anmäler sig till en tid så är det viktigt att välja inom rätt 
tidsintervall beroende på om du ska spela 9- eller 18-hål.  
 
Starttider för maj – juli:  
16:30-17:50 (maj-jul) avsedda för 18 hål 
18:00-18:30 (maj-jul) avsedda för 9 hål 
  
Starttider för augusti - september: 
16:00-17:20 (aug-sep) avsedda för 18 hål 
17:30-18:30 (aug-sep) avsedda för 9 hål 
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Tidsbokning och anmälan  
Anmälan till tävlingen, sker på www.golf.se före klockan 12.00 
på torsdagen och i Sweetspot i god tid före spel då tiderna ligger 
bokningsbara för alla medlemmar. Ankomstregistrera din tid på 
plats i Sweetspot-appen före start. Hämta scorekort. 
 
Vill du spela tidigare på dagen under torsdagen och ändå vara 
med i 9- eller 18-hålstävlingen så är det möjligt i mån av plats 
på banan.  
 
Du måste innan du går ut och spelar anmäla dig till tävlingen på 
golf.se och betala spelavgiften. Din markör dagtid behöver inte 
vara anmäld till tävlingen men måste vara kvinna, över 18 år och 
inneha handicap. 
 
Tävlingsavgift 
Betalning enbart via Swish, nr 123 287 4618 - Damsektionen 
Öijared Golfklubb. 
 
Anmälan och betalning sker innan du går ut och spelar. 
 
18-hålstävling: 60 kr     9-hålstävling: 30 kr 
 
Kvittering av din tid och inlämning av scorekort 
Före torsdagstävling ska du kvittera din tid i Sweetspotappen på 
plats och hämta ut scorekort. När du har spelat klart din 9- eller 
18-hålsrunda så ska scorekortet signeras av dig och markör, 
sen lägger ni det i vår blåa brevlåda som står på bänken vid 
klubbrummet/tävlingsexp. 
 
Övrig information 
9-hålstävlingarna ingår inte i Säsongsligan. 
Om du anmält till en tävling 9 eller 18 hål måste du fullfölja ditt 
uppdrag som markör även om du själv vill avbryta.  
 
 
 

http://www.golf.se/
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Övriga tävlingsdagar 
Alla dessa tävlingar är lottade. Anmälan görs via www.golf.se.  
 
Tävlingar som anordnas av externa arrangörer kan ha en annan 
startavgift. All information finns alltid för respektive tävling i 
www.golf.se 
 
Säsongstävlingar  - gäller för 18-hålstävlingar 
Säsongsligan – OOM (order of merit) är du med i helt 
automatiskt.  
Bara genom att delta kan du kvalificera dig till finalspelet. 
Till denna tävling som är den 12 september kvalificerar sig 18 st 
i A-klassen och 18 st i B-klassen. Prisutdelning sker i anslutning 
till tävlingen.  
 
Matchspel – anmäler du dig till på www.golf.se. senast 15 maj 
Kostnad 50: -, (swish 123 287 4618) 
Ansvarig: Lena Magnusson och Tina Erhardtsen.  
 
En tävling utanför vanliga tävlingsdagar. Vi spelar singel 
matchspel och förhoppningsvis i två klasser (beror på 
antal anmälda). Tävlingen spelas över säsongen tills vi 
har en vinnare. 
 
Eclectic – anmäler du dig till på www.golf.se senast 1 maj 
Kostnad 70: -, (swish 123 287 4618) 
Ansvariga: Martina Lange och Susana Andersson. 
Denna bästa-score-tävling spelas på Gamla Banan och 
innehåller totalt 5 tävlingar. Torsdagarna som denna tävling 
gäller är markerade med ett E i tävlingsprogrammet. 
Du kan förbättra ditt resultat varje gång du spelar. 
Förhoppningsvis blir vi många anmälda så det blir två 
klasser. 
 
 
 

http://www.golf.se/
http://www.golf.se/
http://www.golf.se/
http://www.golf.se/


  

5 
 

 
Birdieligan – Gäller för 9- och 18-hålstävlingarna  
Alla birdies som du gör på torsdagar räknas och premieras med 
en boll! Dessa delas ut på avslutningsmötet tillsammans med 
pris till den som gjort flest Torsdagsbirdies under hela säsongen. 
Ringa tydligt  in dina birdies på scorekortet. Sponsor: Bim Kemi 
 
Tävlingsprogram 
Finns på Öijareds  hemsida: 
www.oijared.se/golfklubben/organisation/dam/ och  i Facebook 
gruppen - Öijareds golfdamer. 
 
Spelformer och regler 
Vi spelar mest singeltävlingar men lag- och partävlingar 
förekommer. 
Har du ingen att spela partävling med så lägg ut i vår Facebook 
grupp att du söker spelpartner alternativt kontakta tävlings- 
ledningen så hjälper vi till så gott vi kan. Det är ofta fler som 
söker en spelpartner. 
 
Tävlingsklasser 
I Säsongsligans tävlingar är det två tävlingsklasser med 
bestämd fast handicapgräns:  
A-klass Hcp -21,9, B-klass Hcp 22-40.  
Övriga tävlingar beror klassindelningen på antal deltagare. 
 
Priser, resultat och pristagare 
I båda torsdagstävlingarna går startavgiften till priser för dagens 
tävling. I 18-hålstävlingen går utöver detta en liten del till 
Säsongsligans final.  
 
För alla torsdagstävlingar finns priserna att hämta ut i vår 
golfshop och vinsten är ett presentkort i shopen. Vem som 
vinner presenteras på vår Facebook sida.  
 
Vid några tillfällen har vi puttävling som en deltävling.  
 

http://www.oijared.se/golfklubben/organisation/dam/
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Vid övriga specialtävlingar är det prisutdelning direkt efter 
tävlingen. (Corona-restriktioner kan komma att gälla även i år) 
Tävlingarnas resultat redovisas i www.golf.se 
 
Prisutdelning för alla former av säsongstävlingar såsom 
Birdieligan, Matchspelet och Eclectic sker på avslutningsmötet 
den 3 oktober. 
 
Sponsring 
Vi tar tacksamt emot priser, litet som stort, pengar eller saker.  
Vill du sponsra en egen tävling eller del av tävling så går det 
också alldeles utmärkt.  
Kontakta Eva Alströmer, 0722-428054 eller någon annan i 
Damsektionen. 
 
Årets höjdpunkter 
 
Damernas utflykt   
På grund av pandemin måste vi flytta utflykten till i höst. 
Vi återkommer med information.   
 
Flaggtävling 6 juni 
En rolig tävling där du på banan sätter en flagga med ditt namn 
på den plats där dina slag är slut. Kan vara så att du får börja 
om på hål 1 igen. Denna tävling är öppen för alla.Startavgift 
100kr. Greenfee 300kr.  Sponsor är Unossons Chark i Floda. 
 
White Lady 17 juni 
Alla är klädda i vitt. Prisutdelning efter avslutad tävling. Start 
kl.16.30. Startavgift: 80 kr. Sponsorer är Lerums Fisk & 
Delikatesser och Oscarhöjd Blommor & Trädgård. 
 
Maria Åkerberg 26 juli  
Inleder Öijareds veckan. Fyrboll bästboll.Startavgift 100kr  
GreenFee 250 kr. 
 
 

http://www.golf.se/
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Hjärtgolfen 15 augusti 
En välgörenhetstävling. Här bidrar du till forskning för Kvinnors 
Hälsa. Partävling.GreenFee 250 kr / person Startavgift Inte 
fastställd. Sponsor är Monica Brandström. 
 
Nationella Damdagen 29 augusti 
Spelas som singeltävling, bollen bildar ett lag. Lagen lottas. 
Startavgift:100: - Greenfee 300: -.  
Sponsorer är AB Fina hos Tina och Vikaryds Köttbod.  
 
Finalspel 12 september 
För dig som kvalificerat dig i Säsongsligan  
18st. A-klass och 18st. B-klass.  
Prisutdelning efter tävling. Sponsor Öijareds Golfshop. 
 
 
Kontaktuppgifter till Öijareds golfdamer 
Maila oss gärna på oijareddamer@gmail.com.  
Telefonnummer och mailadresser till oss som ingår i 
Damsektionen finns på vår hemsida: www.oijared.se  
 
Avslutningsmöte 3/10 med spel på Multibanan 
 

Vi ses på banan! 
 
Våra telefonnummer:  
Kina Dahlén 0739-764397 
Gittan Petersson 0706-245285 
Lena Magnusson 0739-361970 
Lise-Lotte Johansson 0739-314540 
Anita Brask 0733-909520 
Nina Vandija 0709-662320 
Susana Andersson 0737-536755 
Susanne Ohlin 0760-320600 
Martina Lange 0720-307080 
Tina Erhardtsen 0708-670207 
Eva Alströmer 0722-4280548 

mailto:oijareddamer@gmail.com
http://www.oijared.se/
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