
Mannheim Cup fredagen den 26 juni 2015 

 

 

Hej golfande damer i Bråvikens GK. Nu är det ett nytt år 2015 

och ännu så länge finns bara golf i tankarna. Men det dröjer 

inte länge förrän golfsäsongen är här. Vi har ett 

tävlingsprogram för säsongen som ännu är preliminärt men vi 

kommer ut med det så fort vi har fått klartecken. Det kommer 

också att finnas till hands på vår Kick Off som vi planerar ha i 

mitten av april. 

En nyhet inför denna säsong är att vi ska spela Mannheim Cup, 

(som Solheim Cup). Vi ska försöka ha tävlingen återkommande 

åren framöver. Vi spelar fredagen den 26/6 och börjar på 

morgonen och går 27 hål med avslutande middag och 

prisutdelning efter. Denna tävling spelar vi damer 50+ mot 

herrar 55+ från röd och gul tee. Det spelas som matchspel.  

Först fyrboll bästboll 9 hål ca 7.30 från dagens 9hålsslingan 

därefter fika och med start ca kl 10 blir det foursome 9 hål och 

avslutande 9 hål singel. Mer information kommer att sändas ut 

närmare säsongens början. Vi kommer även att ha en träff för 

de som anmält sig där man kan ställa frågor om regler och 

annat man undrar över. Det har vi ett par veckor innan 

tävlingen går av stapeln. 

Det vi i damkommittén nu undrar är om du är intresserad av 

detta. Tävlingen kommer att spelas oavsett väder. Du ska vilja 

spela 27 hål och kunna vara med hela dagen. Det här är ett 

första utskick för att informera.  



Varje lag ska innehålla 12 spelare. Damerna liksom herrarna 

kommer att ha minst en coach som ska ha till uppgift att sätta 

ihop laget. Det spelas precis som matchspel, lägst hcp går ut 

först och man rapporterar efter varje 9hålare. 

Damerna spelar med varandra och för sig och likaså herrarna 

med varandra och för sig men damer och herrar spelar mot 

varandra, men bara på kul. Så ta nu chansen och spela för 

damerna i den här roliga tävlingen/sammankomsten. 

Detta är som sagt det första utskicket för att du ska få veta vad 

som är på G under säsongen. Så det vi ber om är att du kollar i 

din almanacka om du har möjlighet, intresse och vilja att delta i 

denna nystartade ”kuliga” tävling och avsätta denna fredag för 

den här tävlingen och gemenskapen. 

Därefter kommer vi att göra ett nytt utskick där du får anmäla 

intresse och sedan gör vi en sammanställning på hur många 

som känner sig manade och då kallar vi till en träff där vi får 

prata lite mer om det hela och ta en fika tillsammans. 

Det kommer att kosta 100 kr och då får du kaffe/the och macka 

efter 9 hål och sedan gemensam middag efter de sista 18 

hålen. Alltså efter 27 hål.  

Detta är bara en information så länge, intresseanmälan 

kommer senare. 

Syns vi inte under denna dag så kommer vi att ses vid andra 

tävlingar för damerna under säsongen eller hur? 

 

DAMKOMMITTÉN  

 



 

 

 


