Tortuna Damgolf
Här väljer du om du vill spela en sällskapsrunda eller vara med och tävla.
Under några tillfällen under säsongen provar vi på olika tävlingsformer, se
kalendern. Första start omkring kl 17:00. Pris 40 kr/tillfälle för dig som vill
vara med och tävla, alt om annat anges.
Druvgolf – en dryck av ädla drycker medtages som startavgift
Golfgollen – Insatsen för dagen är en helt ny golfboll och priserna är
naturligtvis golfbollar
Skördegolf - årets skörd finns på prisbordet
Laxgolf – Svenskfångad Lax finns på prisbordet (om den har nappat)
Vill du vara med men blir sen meddela detta gm klubben/receptionen.
Spelformer
Bästboll – Spelas i lag om två alternativt 3 spelare
7-up – Vi spelar nio hål men endast scoren på de sju bästa räknas.
Enmannascramble – en dröm blir sann, en andra chans, på varje slag!
3-klubbor – varje spelare får endast ha med sig tre klubbor ut på banan,
inkl ev Putter.
Regelvandring
Vi går en runda ute på golfbanan och pratar regler
tillsammans med en golfdommare.
Återkommer med datum och tid.
Birdie-/Parträd/Boggieträdet
Samla dina birdie och/eller par på trädet i omklädningsrummet. Dessa är
sedan lotter på Höstavslutningen. Läs mer på anslagstavlan utanför
damernas omklädningsrum.
Eclectic 2018
Din bästa runda någonsin? Samla dina bästa hålscorer under säsongen och
få din drömrunda besannad. Prisutdelning på höstavslutningen.
Läs mer på anslagstavlan utanför damernas omklädningsrum. Pris: 100 kr

Golf Resa
24 augusti kommer vi åka över dagen på en hemlig resa kanske
tillsammans med någon annan klubb (ca kl 8-23).
Mer info kommer men boka redan nu in datumet i kalendern!
Distriktets damseriespel 2018
Västmanlands Golfdistrikt anordnar varje år ett antal seriespel och
Tortuna GK´s Damer är i år anmälda till Västmanlandsserien Helg och
Matchspel. Dessa tävlingar genomförs på distriktets olika klubbar.
Västmanlandsserien: Spelas 6 omgångar på söndagar och kravet är att
du är dam, inget ålderskrav. 6 spelare i laget och de 4 bästa resultaten är
de som räknas. Finalen spelas i år på Tortuna den 9 september.
200 kr/omgång.
Matchspel: 4 spelare representerar klubben/tillfälle. 8 omgångar och
150:-/60 :-/omgång. Kaffe och smörgås ingår.
Anmälan till dessa görs på anslagstavlan i klubbhuset. Har du frågor om
detta kontakta Lena eller Madelene i Damkommittén.
Klubbträningar
Vecka 18-25 och 32-37
Peter ”Lagge” Lagelius håller i dessa träningar på tisdagar och torsdagar
mellan 17:00-18:00 alt 19:00-20:00.
Anmälan sker på golf.se. Max 8 st per tillfälle.
Pris 900 kr.
Pris 1 595 kr bollar ingår.

Kontaktuppgifter
Damkommittéen:
Lena Johansson
Madelene Pettersson
Elisabet Wässman
Marie Wässman

070-592 03 61
072-147 47 40
070-716 50 91
073-098 61 67

lena.x.johansson@se.abb.com
madelene.e.pettersson@gmail.com

elisabet.wp@telia.com
marie@badelunda.se

Tortuna GK
Kansli

021-653 00

kansli@tortunagk.com

Information på internet
Hemsida: tortunagk.com
http://www.tortunagk.com/klubben/kommitter/damkommitten
”Tortuna Damer” finns på Facebook
Gilla oss där för att få färsk info under säsongen!
Tortuna på Instagram

tortuna_gk

Letar du efter någon att spela med? Kan vara sällskap eller till tävling. Det finns en
grupp som heter ”Tortuna GK, vi som vill ha någon att spela med”

För klubbens alla tävlingar se Golf.se för information och anmälan

Medlemsförmåner:
Samarbetsklubbar: Enköpings GK, Eskilstuna GK, Vallentuna GK, Hälla GK,
Kårsta GK, Älvkarleby GK
För mer info se hemsidan

Tillsammans gör vi golfsäsongen roligare
och mer innehållsrik!

