
                           Damernas tävlingsprogram 2022  

Damkommittén Sollentuna GK    
 

 

 

Tävlingsprogram och Spelformer 2022 för Damer 

Vårträffen  

Öppen för SoGks dammedlemmar. 

 

Spelform: 4-manna scramble och lottade lag. Alla i laget slår ut varsin boll från 

tee. Därefter väljs den bästa av bollarna, varefter alla i laget spelar sina bollar 
från den platsen. Så fortsätter spelet – välj bästa bollen och spela därifrån, även 
på green.  

Vi avslutar dagen med gemensam middag som går att anmäla sig till även om 

man inte har spelat. Separat inbjudan skickas ut.  

 

Onsdax/Onsdagsspel 

Öppen för SoGks dammedlemmar. 

 

Onsdagstävling spelas varje onsdag under säsongen om inte annat anges i täv-
lingsprogrammet.  

I år spelas OoM över 9 hål på onsdagarna. Start-tiderna läggs med utgångspunkt 

från den sista starttiden och sedan backas tiderna ut.  

Senaste starttid i april  17:00  

Senaste starttid i maj-aug  17:30 

Senaste starttid i sept   17:00 

Man kan också välja att spela när som helst under dagen förutsatt att man är 

minst två tävlande då man behöver ha en markör. Anmäl i receptionen innan 
samt betala tävlingsavgiften. Efteråt lämnas scorekortet i receptionen för registre-
ring.  

Månadstävling 

En gång i månaden har vi månadstävling (och spelar 18 hål) med någon annan 

spelform samt att vi äter något tillsammans efteråt (frivilligt förstås men vi försö-
ker arrangera så vi träffas lite mer). Vid dessa tävlingar gäller inte valfri starttid 
under dagen. 

   

Klassindelning  

Endast en klass i år. Det har varit för få spelare för att ha två klasser. Vi utvärde-
rar det efter säsongen och ser om antalet tävlandet ökat så två klasser är motive-
rat.  
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Order of Merit 

Generella regler 

17 av årets Onsdax-tävlingar ingår i Order of Merit och ger placeringspoäng till de 
10 bästa enligt skalan 1:a-12, 2:a -10, 3:a - 8, 4:a - 7, 5:a - 6, 6:a - 5, 7:a – 4, 8:a 

– 3, 9:a – 2, 10:a -1. I kolumnen längst till höger visas vilka tävlingar som ger po-
äng i Order-of-Merit.  

Final 

För att kvalificera sig för slutspel i Onsdax skall man ha spelat 3 onsdax som in-
går i OoM. De 30 bästa som kvalificerar sig spelar final.  

Samtidigt spelas den även som en enskild tävling där vinnaren för dagen utses.  

 

Spelformer  
• Slaggolf:  en klass, antal slag med avdrag för hcp.  

• Poängbogey: en klass 

• Scramble Alla i laget slår ut varsin boll från tee. Därefter väljs den bästa av 
bollarna, varefter alla i laget spelar sina bollar från den platsen. Så fortsätter 
spelet – välj bästa bollen och spela därifrån, även på green. Vid ojämnt antal 

deltagare tillämpar vi rullande "Watson" 

• Irish Rumble Poängbogey Fyra spelare i lottat lag. På hål 1-6 räknas ett re-
sultat, på hål 7-12 räknas två resultat, på hål 13-17 räknas tre resultat och 
på hål 18 räknas alla fyra resultaten. Fullt spelhandicap 

Varje spelares score räknas 2 ggr vart tredje hål. Vid ojämnt antal deltagare 
tillämpar vi rullande "Watson" enligt rullande schema. 

 

 

Running eclectic 

Running eclectic under säsongen, from söndag 1/5 tom söndag 18/9.  Anmälan 
och betalning (150 kr) i receptionen. 

Running eclectic går ut på att man ska få ihop en så låg score som möjligt under 
säsongen. Varje registrerad runda så ser man om man hade lägre score på något 
hål än vad man tidigare haft, bruttoscore gäller. Vid tävlingens avslutande den 18 

september dras det aktuella handicapet av så man får en nettoscore.  

OBS att man behöver en markör som signar scorekortet. Scorerna för man själv 

upp på tavlorna i damernas omklädningsrum samt att scorekortet lämnas där.  

Vinnare efter säsongen är den som haft lägst nettoscore. Flera priser delas ut.  
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Höstavslutning 

Öppen för SoGks dammedlemmar. 

Spelform: Irish Rumble Poängbogey - Fyra spelare i lottat lag. På hål 1-6 räknas 
ett resultat, på hål 7-12 räknas två resultat, på hål 13-17 räknas tre resultat och 

på hål 18 räknas alla fyra resultaten. Fullt spelhandicap 
Vid ojämnt antal deltagare tillämpar vi "Watson" på hål 13-18 enligt rullande 

schema. Var spelarens score räknas 2 ggr vart tredje hål. 

 

Vi avslutar dagen med gemensam middag som går att anmäla sig till även om 

man inte har spelat. Separat inbjudan skickas ut. 
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TÄVLINGSPROGRAM 

Spel under april förutsätter tidigt öppnande av banan. Kansliet ansvarar för att 

meddela om banan skulle vara avstängd. 

Tävlingsledare där det inte står något är kansliet.  

 

 

 

APRIL (om väder tillåter)   

Datum Spelform Tävlingsledare  

Onsdag 20 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid 17:00 + valfri starttid un-

der dagen. 

 

OoM 

Onsdag 27 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid 17:00 + valfri starttid un-

der dagen. 

 

OoM 

    

 

 

MAJ 

Datum Spelform Tävlingsledare  

Onsdag 4 Onsdax –  Slaggolf 9 hål  

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen. 

 OoM 

Onsdag 11 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid 17:30 + valfri starttid un-

der dagen. 

 
 

 

Onsdag 18 

 

Vårträffen – 4-manna Scramble, 18 hål 

Starttid 13:00 – 15:00  

Middag efteråt, inbjudan skickas separat 

Damkommittén 

OoM 

Onsdag 25 Onsdax – Slaggolf 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 
under dagen  

  

OoM 
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JUNI 

Datum Spelform Tävlingsledare  

Onsdag 1 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen. 

 

 

OoM 

Onsdag 8 Månadstävling 18 hål Tee 54 Bästboll-

lagtävling. 2 bästa poängen på varje hål 

räknas.  Starttid 13:00-15:00 

Damkommittén 
 

 

Onsdag 15 Onsdax – Slaggolf 9 hål 
Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid  
under dagen. 
 

 

OoM 

Onsdag 22 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen. 

 

OoM 

Onsdag 29 Onsdax – Slaggolf 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen. 

 

OoM 

 

 

 

JULI 

Datum Spelform  Tävlingsledare  

Onsdag 6 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen. 

 

OoM 

Onsdag 13 Onsdax – Slaggolf 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen. 

 

OoM 

Onsdag 20 

 

Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen. 

 

OoM 

Onsdag 27 Onsdax – Slaggolf 9 hål 

Senaste starttid – 17:30 + valfri starttid 

under dagen 

 
OoM 
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AUGUSTI  

Datum Spelform Tävlingsledare  

Onsdag 3 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid – 17:00 + valfri starttid 

under dagen. 

 

OoM 

Onsdag 10 Månadstävling 18 hål  Tee 43 poäng- 
bogey 
Starttid 13:00- ca 15:00 

Damkommittén 

 

Onsdag 17 

 

Onsdax – Slaggolf 9 hål 

Senaste starttid – 17:00 + valfri starttid 

under dagen. 

 

OoM 

Onsdag 24 Onsdax – PB 9 hål 

Senaste starttid – 17:00 + valfri starttid 

under dagen 

 
OoM 

 

Onsdag 31 Månadstävling 18 hål bästboll – Ladies 

invitation. Bjud in en kompis. 

Starttid 13:00-ca 15:00 

Damkommittén 

 

    

 

 

 

SEPTEMBER 

Datum Spelform Tävlingsledare  

Onsdag 7 Onsdax – Slaggolf 9 hål 

Senaste starttid – 17:00 + valfri starttid 
under dagen. 

 OoM 

    

Onsdag 14 Final OoM – Slagtävling 18 hål 

Senaste starttid – 14:00, ej valfri start-

tid 

  

Onsdag 21 Höstavslutning, middag 

Spelform Irish rumble 

Starttid ca kl 13:00, ej valfri starttid 

Damkommittén  

 


