
 
 
 
 
  

Öresunds Golfklubbsprogram  
för damerna 2022 

 



Hej och välkomna till ett nytt golf-år med oss på Öresunds Golfklubb. 
 
 
Damkommittén 2022 består av: 
Anita Mineur  0708-64 21 30  anita.mineur@telia.com  
Maria Jonasson  0730-24 52 28  maria@ahead-engineering.se 
Lena Andersson  0709-74 27 99  lena_hakan.andersson@mhmail.se 
Monica Svensson 0703-53 51 65  monicasvensson@live.com 
Malena Månsson 0707-36 52 89  m.mansson@hotmail.com 
 
 
Ni är mycket välkomna att kontakta oss på telefon eller e-mail om ni har några frågor eller önskemål. 
Naturligtvis så får ni hugga tag i oss på banan också. 
 
 
Damkommitténs mål 
” Vårt mål är att både dammedlemmar och gästande damer ska trivas hos oss såväl ute på banan som inne i 
klubbhuset”. 
 
 
Nedan kommer lite information om tävlingarna: 

• Tävlingarna betalas med swish till nummer 0707365289 (Malena Månsson).  
Skriv datum så vi kan se vad det är ni betalar in till. Alla pengar går till priser.  
För er som inte har swish så går det att betala kontant på klubben, men helst via swish. 

• Startavgift är 30kr om inget annat anges. Sker avanmälan efter att startlistan publicerats på onsdagen 
ska startavgiften betalas med 30kr. 

• Våra tävlingar är öppna för kvinnliga medlemmar i Öresunds GK som har fyllt eller ska fylla 22 år. 
• Det räknas endast som tävling om vi är minst 3 spelare eller vid lagspel 2 olika lag, men man får 

naturligtvis spela ändå om man vill, då utan startavgift. 
• Startlistan publiceras på hemsidan, onsdagar kl 12.00 och lördagar kl 12.00. 
• Torsdagstävlingarna spelas 09.30 och 18.00 om inget annat anges i spelschemat. 
• Running Eclectic singel spelas vid 5 tillfällen. Man kan vid varje tillfälle förbättra sitt resultat. Totalt 50 

kr för alla 5 tävlingar. 
 
 
Vi hoppas att så många som möjligt kan komma på vår uppstartskväll den 30 mars, eftersits med 
puttningstävling den 31 maj och eftersits 30 augusti, där vi träffas för lite mat, byter idéer och lär känna 
varandra, separat inbjudan kommer. Den 13 oktober avslutar vi säsongen med middag och prisutdelning, 
separat inbjudan kommer, då delas också vårt fina vandringspris ut som går till den som under 6 tävlingar 
presterat bästa resultat på torsdagstävlingarna. 
 
 
Vi vill också påminna om faddergolf, kontakta oss om ni vill ha en fadder som berättar om klubben, kan svara 
på frågor eller om du vill ha någon att spela golf med. För er som är intresserade av att vara fadder hör av er till 
oss i damkommittén. 
 
Vid pennan 
Malena Månsson 
 
 
 
 
 
 



 
 
2022 års spelschema för damgolfen på Öresund Golfklubb 
Ledningen förbehåller sig rätten att vidta ändringar på spelschemat. 
 
 
 
30 mars Uppstartsmöte    18.00 
7 april Damernas premiär Poängbogey   
14 april Damernas kicker Slaggolf 
21 april Vårslaget  Poängbogey   
28 april Damslaget  Slaggolf   
5 maj Eclectic 1 av 5  Slaggolf + Eclectic FM struken, endast 18.00 
12 maj Sköna maj  Poängbogey 
19 maj Teamplay-Majslaget Poängbogey  3-mannalag 
26 maj Helggolf 18 hål  Slaggolf  Greensome/Partävling 10.00 
31 maj Eftersits  Puttningstävling                            18.00 
2 juni Snörtävling  Slaggolf   
9 juni Eclectic 2 av 5  Slaggolf + Eclectic 
16 juni Junislaget  Poängbogey   
23 juni Midsommarslaget Slaggolf 
30 juni Galen poängbogey Poängbogey  
3 juli Ut i det blå  Poängbogey  Romeleåsen 
7 juli Eclectid 3 av 5  Slaggolf + Eclectic 
14 juli Utmaningen  Slagtävling   
21 juli Jokerslaget  Poängbogey 
28 juli Julislaget  Slaggolf 
4 augusti Omvänd scramble 2-manna scramble Partävling 
11 augusti Flaggtävling  Slaggolf 
18 augusti Augustislaget  Poängbogey 
21 augusti Nationell Damdag Poängbogey  Greensome, 10.00 
25 augusti Eclectic 4 av 5  Slaggolf + Eclectic 
30 augusti Eftersits  
1 september Septemberslaget Poängbogey  EM 17.30 
8 september Eclectic 5 av 5  Slaggolf + Eclectic EM 17.30 
15 september Foursome  Partävling/Slaggolf EM 17.30 
22 september 3 klubbor + putter Poängbogey  EM 17.30 
13 oktober Avslutning med priser   18.00 
4 december Lucia och tomten Par & Slaggolf  Greensome 10.00, Lottning
    
 
 
 
 
 
 
 



 
Här följer en förklaring på de olika spelformerna som kommer att ske på våra tävlingar. 
 
 
 
 
Kicker  
Vanlig slaggolf med skillnaden att du på varje hål får slå om ett slag en gång om du vill. Dock får man inte välja 
att slå om en putt. 
 
Flaggtävling  
Slagtävling i vilken varje deltagare/par/lag tilldelas en individuellt markerad flagga. Denna skall placeras där 
bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en 
tävlare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt 
slagen räcker. 
 
Snörtävling 
Slagtävling där tävlaren, paret eller laget i handicap, får ett snöre vanligtvis lika långt i meter som dess 
spelhandicap. Under spelet kan man förbättra bollens läge (även närmare hålet, ur ett hinder och ner i hålet). 
Vid varje sådant tillfälle skall snöret klippas av med samma längd som bollen flyttas. Det antal slag tävlaren 
presterat efter 18 spelade hål är slutresultatet, oavsett om tävlaren nyttjat hela längden av tilldelat snöre eller 
inte. Vid lika resultat vinner spelaren som fått kortaste snöret vid start. 
 
Foursome 
Två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den 
spelare som slår ut på hål 1 ska sedan slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Detta 
ger anledning till visst taktiktänkande, om exempelvis någon av spelarna är bättre på att träffa greener så kan 
det vara en fördel att låta den här spelaren spela ut från så många korthål som möjligt.  
Foursome match är den snabbaste av alla spelformer. Partnern till den som slår ut på hålet kan gå fram och 
fungera som forecaddie. På de klubbbar som har tider reserverade för två-bollar kan foursome match verkligen 
rekommenderas.  
 
Greensome 
Båda spelarna slår ut från varje tee och paret väljer sedan vilken boll de vill fortsätta spela med. Den som inte 
slog det valda slaget från tee spelar andra slaget och därefter fortsätter spelet på samma sätt som i foursome. 
Kom bara ihåg att spela i rätt ordning, vartannat slag, efter det att ni valt bästa boll. Eftersom man har två 
chanser på utslaget, kan scorerna bli riktigt låga. 
 
Scramble 
Varje lag består av två, tre eller fyra tävlare. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från 
vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar 
inom 15 centimeter från detta läge, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma 
sätt, dock att man i bunker återskapar läget t.ex. genom att kratta. På green har nästföljande spelare som 
puttar från ”startplatsen” alltid möjligheten att förbättra lagets resultat även om någon i laget redan hålat ut 
med högre resultat eller ådragit sig plikt. Ibland har man bestämt hur många utslag man ska ha per person. 
 
Jokerslaget 
Vanlig poängbogey men med ett ”Jokerhål” där du får dubbla poängen. Du måste välja vilket hål du ska 
använda som Jokerhål och säga detta till dina medspelare att hålet är en Joker, innan du slår ut. Flera spelare 
kan ha samma hål som ”Jokerhål”. Du får endast ett ”Jokerhål” per tävling. 
 
Omvänd Scramble 
Alla slår ut i bollen, man väljer den som ligger sämst till och alla slår därifrån. Fortsätt så tills hålet är klart. Slå 
man en boll out, i vatten eller liknande räknas den också, vilket antagligen blir den som är sämst, alla får då 
droppa och spela vidare. 
 



 
Teamplayer 
3 spelare i var boll. Man räknar det bästa resultatet på hål 1-4, man räknar de två bästa resultaten på hål 5-8 
och sista hålet räknas alla resultaten. 
 
Utmaningen 
På korthålen (par 3 hålen) ska man välja om man vill slå från röd tee eller gul tee. Slår man från röd tee och 
hålar ut på 3 slag räknar man ett slag plus, man får då 4 slag i. Väljer man gul tee och hålar ut på 3 slag får man 
räkna bort ett slag och räknar då 2 slag i. 
 
Galen poängbogey 
Här slår alla ut från gul tee. 
 
 

 


