
 

 

April 2017 

Vårlunchen 

Då det sker förnyelse på WGCC bl.a. avseende vår restaurang och entré som skall renoveras 

innan säsongstart, så har DK bestämt att ställa in vårlunchen denna gång. Vi brukar ha en 

gemensam lunch med modevisning i samband med information om kommande säsong 

avseende tävlingar, träning etc. DK hade också planerat in detta tillfälle för våra nya Pro´s att 

presentera sig och sina planer för kommande säsong. Men tyvärr har vi nu fått lägga detta 

på is. Kanske kan vi göra något lite längre fram i maj tillsammans med Ida-Maria, vi 

återkommer i så fall med mer information runt detta. 

Tävlingsprogrammet 

Ligger nu upplagt på hemsidan. Denna säsong prövar vi med att enbart ha med den på nätet 

och TP kommer alltså inte att tryckas. Det är lätt att trycka ut sin version direkt från nätet. 

Vill du ha hjälp med detta kontakta Nea på kansliet. Vi har på vår hemsida 

www.wermdogolf.se i kalendern en bra överblick där alla tävlingar kommer bli upplagda. 

Söndags Ladyn 

Ny tävling! Detta är ett seriespel under vår/sommar. Vi har nu äntligen fått ett antal 

söndagar avsatta för oss tjejer så vi kan spela tillsammans. Ett bra sätt att räffa nya 

bekantskaper och nya spelkompisar. Denna tävling är har vi lagt till för alla tjejer/damer som 

har svårt att vara med på onsdagarna p.g.a. arbete eller annat. Antalet är begränsat till 16 

deltagare, så om du vill vara med - var snabb att anmäla dig. Förtur har de tjejer som inte är 

med på onsdagarna, sedan fyller vi på med intresseanmälningarna i turordning. 

 

 

 

 

http://www.wermdogolf.se/


Nedan kommer beskrivningen av Söndagsladyn; 

Söndagsladyn är en tävling som spelas vid tre tillfällen under säsongen, avsedd för de damer 
som ej kan delta i damernas vanliga Onsdagsgolf. Vi har 4 bollar reserverad varför 16 är max 
antal deltagare, Vi spelar i en klass.  

Datum för 2017 års deltävlingar: 21/5, 18/6 och 30/7. Vi spelar poängbogey, slagtävling, 
poängbogey och slagtävling vid respektive tillfälle. 

Resultatet i varje deltävling genererar poäng, 15p för seger därefter 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 poäng. 
 
Vinnare av Söndagsladyn är den spelare som har högst sammanlagda poäng från 
deltävlingarna. 
 
Anmälningsavgiften till Söndagsladyn är 100 kr och startavgiften till varje deltävling är 50 kr. 
Prisutdelning sker på damernas gemensamma Höstavslut den 1/10. 
 

 

Årets Birdie. 

Du ansvarar själv för att din birdie noteras och det gör du genom att lämna ditt scorekort till 

Nea efter att du gjort en röd ring runt din birdie och skrivit antalet birdies högst upp på ditt 

scorekort. Den som har flest birdies under säsongen vinner att fint pris vid höstavslutningen. 

Alla onsdagstävlingar ingår samt alla individuella tävlingar. 

Tävling/priser 

Kom ihåg att närvara efter tävlingen vid prisutdelningen om du vill ha ditt pris. Annars går 

priset till näst bästa score efter dig. Vid användande av golfbil behövs läkarintyg. 

Onsdagstävlingar 

Alla juniorflickor med handicap 0-36 är välkomna att spela på onsdagarna. Starttider och 

annat se vårt tävlingsprogram. 

Nationell damdag 



I år är det WGCC som står som värd för denna dag. Datumet är satt till den 16/8. Mer 

information kommer. 

 

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev så du inte missar något. Vi ses snart! 

 

//Damkommittén WGCC  

Pia Imbro  


