
Information från
Damkommittén 

Mars 2020

Välkommen till en ny golfsäsong!
Här har vi samlat lite information till dig om vad som 
händer 2020 i klubben för oss tjejer, kvinnor & damer. 

Puttingtävling GA-center 15 mars kl 13.00
Vi inleder säsongen med en rolig puttingtävling på GA-Center. 
Damkommitten bjuder på startavgift, te/kaffe och macka.Ta med 
inneskor och klubba. Anmäl dig till sussicalas@me.com.

Infoträff GA-center 16 mars kl. 1830 – 2000
Välkommen till infoträff för alla medlemmar på GA-center, Kabel-
vägen17,Norrköping. Tävlingsprogrammet, tävlingsvärdar, fad-
dergolf, nya handikappsystemet och golfregler står på program-
met. Anmäl dig senast onsdag 11 mars till  
kenth.flygare@ahlsell.se, eller 0761-158412.



Kick-off 29 mars kl 16.00 på Manheim 

Välkommen till årets Kick-off där alla kan vara med! Här får du 
information om säsongen, lotteri med fina vinster, trevligt sällskap 
och mycket annat. Vi äter en antipastobuffé med kaffe och kaka. 
Kostnad: 120:-/person.

Anmäl dig till damer@bravikensgolf.se senast den 22 mars. Se 
separat inbjudan på mail.

Onsdagstävling 22/4–30/9, 18 eller 9 hål
Respektive värd bestämmer vilken spelform det blir. Värdarna står för 
priserna och det är bara de som ställer upp som värdar under onsdags-
golfen som kan ta del av priserna. Tävlingen är öppen för alla tjejer/
kvinnor/damer och du kan också vara med utan att tävla!

Damerna kommer även att vara med på herrarnas lag- och närmast 
håltävlingar. Det blir en gemensam prislista. Sista onsdagsgolfen spelar 
herrar och damer tillsammans med kanonstart. 

Vill du inte tävla utan bara spela 9 hål, går det också utmärkt.

Anmälan på golf.se senast 12.00 dagen innan.

För mer information kontakta Harriet: harriet.philipson@outlook.com 
eller Kerstin: kerstin.nilson53@gmail.com. 



Måndagsgolf 18/5 - 7/9
På måndagkvällar spelar vi 9-hål tillsammans! Tanken är att ge möjlig-
het för alla som vill spela. Både för dig som inte kommit så långt med 
din golf, dig som är ny i klubben och för alla er andra som vill vara med 
och bidra till gemenskap och kunskap!

Samling 17.15 vid första tee på dagens 9-hålsslinga. Första bollen går 
ut 17.30. Kom ihåg att ta med golf-ident och registera den innan run-
dan! Ta gärna med eget fika så kan vi fika tillsammans efteråt!  
 
Speldagar: 18/5, 25/5, 8/6, 15/6, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9.
Anmäl till någon av oss senast kl 15.00 dagen innan med namn och 
golf-id: Harriet: harriet.philipson@outlook.com, 0737-41 42 38,  
Ann-Karoline: ann-karoline.sundqvist@telia.com, 0708-40 14 18 eller 
Cathrin: cathrin.alexandersson@holmen.com, 0727-45 62 69.  

Norsk Greensome 17 maj
Eftersom den här tävlingen 
infaller på Norges nationaldag, 
gör vi den med lite norsk touch. 
Det här är en ny lagtävling för 
dig som medlem där du spelar 
i tvåmannalag. Här måste laget 
kasta eller rulla ett slag per hål. 
På green får du endast rulla 
bollen. Startavgift 150:-. Om du inte hittar någon att spela med, 
ordnar vi en partner. Vi spelar i tre klasser. Spelare med handi-
kapp 0-36 delas i två lika stora delar i varsin klass. Spelare med 
handikapp 36-54 spelar i en egen klass. 
Du anmäler dig eller ditt lag på golf.se!

Årsmöte den 26/3! 
På Event Center, Mirum galleria kl 17.

Anmälan: info@bragk.se 



Matchstegen
Matchstegen är en kul utslagstävling där 32 spelare spelar matchspel 
2 och 2 i lottade matcher, alltså 16 matcher. De 16 vinnarna går sen 
vidare till nästa steg på stegen och möts 2 och 2. Nästa 8 vinnare går 
vidare och förlorarna slås ut etc tills det bara är två spelare kvar som 
möts i final. Förlorarna i första matchen gör upp i en egen stege, Re-
vanschstegen. Alltså spelar alla minst två matcher var.

Matchstegens spelschema, deltagarlista och info kommer sitta i en 
pärm i damernas omklädningsrum. Du kontaktar själv din motspelare 
och bestämmer tid för spel och skriver efter matchen in resultatet i  
stegen så man ser vilka som möts i nästa match. Första matchen ska 
vara  spelad senast 15 juni, andra senast 20 juli, tredje senast 20 aug, 
fjärde senast 20 sept. och finalen senast 10 okt.

För att få delta ska man ha högst hcp 36.
Tävlingsavgift 120kr
Är du intresserad anmäl dig via mail till kerstin.nilson53@gmai.com  

Bråviksröran kval 2/7, final 9/7
En klubbtävling över ålders- och 
könsgränser. Tävlingen spelas enligt 
Ryder Cup-modell: Bästboll,  
Foursome och Singel. Lagen består 
av sex spelare och i varje match  
delas ut tolv poäng. Matcherna  
spelas under nio hål och alla lag 
möter alla under ett kval. Alla  
matcher spelas med spelarnas  
handicap. Lägst handicap möter 
lägst resp högst möter högst. I år 
hoppas vi på fler damlag som vill delta! 

Mer information och anmälan på golf.se, eller ta kontakt med Monica 
Roxner, monica@roxner.se.



Elite Grand Hotel Ladies Open 13 september
Den nationella damdagen på Bråvikens golfklubb heter även i år Elite 
Grand Hotel Ladies Open. Vi tackar vår huvudsponsor som vill vara 
med ett år till! Spelformen är 2-manna lag Bästboll, vilket är en jätte-
rolig spelform. Här spelar du på dina egna erhållna slag och din egen 
score. Men den i laget som gör den BÄSTA poängen på hålet räknas. 
Kanonstart med gemensam lunch och avslutning med jättefina priser. 
Total prissumma ca 40 000 kronor! 

Startavgift: 275 kr inklusive lunch och ett startkit. Tävlingsgreenfee för 
gäster är 350 kr. Inbjudan kommer och du anmäler ditt lag på golf.se 
senast 30/8. 

Förra årets tävling blev fullbokad tidigt, så anmäl dig i god tid!

Fler Nationella Damdagar i regionen:
Finspång: 6-7 juni 
Vadstena: 9 augusti 
Norrköping/Söderköping: 6 september



Säsongsavslutning  
Bråvikens Korthålsmästerskap för damer 11/10
För tredje året i rad ordnar vi denna tävling med säsongsavslutning.  
Vi brukar alltid ha fint väder denna dag, så håll tummarna! Vi startar  
kl 13.00 med Bråvikens Korthålsmästerskap, slaggolf i tre klasser 
och kanonstart. 

Vi avslutar med prisutdelning och god mat i golfrestaurangen. Du an-
mäler dig på damer@bravikensgolf.se.

Save the Dates för Klubbmästerskapet!
Vem blir 2020 års Klubbmästarinna?

Boka in tiderna för KM 2020 Korthål 24/6  
KM 2020 Singel alla klasser 5/9. För mer info se golf.se!

Fler aktiviteter
Det kommer att bli fler aktiviteter än de vi har presenterat så håll koll på 
vår facebooksida, klubbens hemsida och anslagstavlor! 

Har du själv tankar och idéer så är det bara du hör av dig till någon av 
oss i damkommittén, damer@bravikensgolf.se. 

Tack till Mirum Galleria för printhjälpen!



Priser och sponsring 
Vi söker sponsorer till våra olika damaktiviteter. Det kan vara allt tänk-
bart stöd som ekonomiskt stöd, priser, tävlingar/lotterier, material,  
kläder, utmärkelser, mat, dryck mm. Om du har möjlighet att stödja 
damverksamheten i klubben är det bara du hör av dig! Självklart har vi 
stora möjligheter till olika former av marknadsföring eller andra aktivite-
ter för dig som vill bidra.

Kontakta Anna i Damkommittén:  
damer@bravikensgolf.se, 070-730 79 90.

Nytt handikappsystem
Den 1 mars trädde det nya världshandicapsystemet i kraft. Det 
innebär också att vi får nya slopetabeller. Du ska nu ha fått ditt 
nya handikapp. 

Följ oss på Facebook!
Vi har en egen sida på Facebook där vi lägger ut information om 
olika aktiviteter och även bilder från våra evenemang. Gilla sidan 
och följ vad som händer: ”Bråvikens tjejer, kvinnor & damer”.



Det här är vi i damkommittén:

Fr v Cathrin Alexandersson, Marie Jonsson, Anna Johansson Ekqvist, 
Ann-Karoline Sundqvist , Sussi Calås-Jonsson, Harriet Philipson, Eva 
Ivarsson och Pia Ödman. I år ingår även Maria Borg, Eva Graffman 

Fredriksson och Monica Pettersson. 

Våra kontaktuppgifter är damer@bravikensgolf.se.
Maila oss gärna dina tankar och idéer! 


