
Information från
Damkommittén 
Säsongen 2021

Välkommen till en ny golfsäsong!
Här har vi samlat lite information till dig om vad som 
händer 2021 i klubben för oss tjejer, kvinnor & damer. 

Digital kick-off 18 april kl 17.00 
Välkommen till årets Kick-off som vi i år kör digitalt på Teams, så 
att alla ska ha möjlighet att vara med! Här får du information om 
säsongen och vad som händer i klubben. Du kommer att få en 
länk inför mötet att logga in på.

Anmäl dig till damer@bravikensgolf.se senast den 17 april. 

Måndagsgolfen startar 24 maj
På måndagkvällar spelar vi 9 hål med start kl 17.15. Första bollen 
går ut kl 17.30. Alla som vill kan vara med. Ta med golf-ident och 
registrera dig innan rundan. Ta med fika.

Spel måndagar 24 maj-21 juni samt 9 augusti-6 september.

Anmäl dig senast kl 15.00 dagen innan med namn och golf-id till 
harriet.philipson@outlook.com, 0737 414 238

Frågor? Kontakta:
ann-karoline.sundqvist@telia.com, 0708 401 418 eller

cathrin.alexandersson@holmen.com, 0727 456 269



Onsdagstävling, 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. 
Vi avvaktar f n tävlingsstart. Kolla på golf.se när den ligger uppe!

För mer information kontakta Harriet: harriet.philipson@outlook.com 

Norsk Poägbogey 17 maj, 9 hål
Eftersom den här tävlingen infaller på Norges nationaldag, gör 
vi den med lite norsk touch. Du spelar som en vanlig poängbogey 
med skillnaden att du måste kasta eller rulla ett slag per hål. På 
green får du endast rulla bollen. Kastet räknas inte som ett slag 
utan som en lättnad på varje hål. Den är därför inte handikapp-
grundande.
Startavgift 50:-. Ta med ett eget pris till ett värde av 100:-. På så 
sätt vinner alla ett pris! Vi bjuder på startmacka och dryck. Se 
också separat inbjudan. Du anmäler dig på golf.se!



Matchstegen
Matchstegen är en kul utslagstävling där 32 spelare spelar matchspel i 
lottade matcher, alltså 16 matcher. De 16 vinnarna går vidare till nästa 
steg på stegen. 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, Revanschstegen. 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 eller spela på 36 om man har 
högre hcp.
Tävlingsavgift 120:-
Anmäl dig via mail till kerstin.nilson53@gmail.com   
Ange namn, golf-ID, e-post och telefonnummer!



Manheim Cup 2 juli
Här spelar 16 damer 50+ mot 16 herrar 50 à la Ryder Cup över 27 hål. 
första 9 hålen spelas bästboll, andra 9 foresome och sista 9 singel. 
35:- i startavgift. Ta med egen fika. Anmäl dig senast den 30 maj med 
golf-ID, telnr och mailadress till Ninni Källström, 011-391475 eller 0703 
510 770 eller k011391475@gmail.com.

NY TÄVLING!!! 3-manna Scramble 20 juli 
Alla slår ut från tee på varje hål. Sedan väljer man gemensamt den  
bästa bollen att fortsätta från. Vi spelar i en klass varav de tre bästa 
lagen vinner priser. Fika efter 9 hål. Anmälningsavgift 200:-/person, 
betalas när du anmäler dig på golf.se eller innan start. 

Golf, padel, yoga och middag 22 juli
En härlig dag på och utanför banan. Boka in datumet, mer  
information kommer.



Elite Grand Hotel Ladies Open 11-12 september, singel/lag

Den nationella damdagen på Bråvikens golfklubb heter även i år Elite 
Grand Hotel Ladies Open. Vi tackar vår huvudsponsor som vill vara 
med ytterligare ett år! 

Lagtävlingen spelas i 2-manna lag Bästboll, vilket är en jätterolig 
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! 

Lagtävlingen är fullbokad!  
Det finns fortfarande platser kvar i singeltävlingen:
Nytt för i år är en singeltävling 11/9. Slagspel i klass 1 och slaggolf i 
klass 2-4, dvs plocka upp bollen när du slagit hålets par plus 5 slag.

Anmäl dig till singeltävlingen så snart som möjligt på golf.se!  
Startavgift: 200 kr. Deltar du båda dagarna blir totala startavgiften  
400 kr.

Tävlings-greenfee för gäster: 350 kr. Om de deltar i båda tävlingarna 
blir avgiften 600 kr.



Klubbmästerskap 4 september
Vem blir 2021 års Klubbmästarinna? Det har varit dålig uppslutning från 
oss damer i klubbmästerskapet. Visst måste vi ändra på det!? Det finns 
en klass för oss alla. 

Du anmäler dig på golf.se

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.



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”.

Hole-in-1
Du har väl inte missat att besöka vår fina golfhall Hole-in-1 i  
Mirum Galleria? Här finns slagmattor, puttinggreen, golfstudio, 
och golfsimulator. Öppet måndag-fredag 10.00–19.00, lör-
dag-söndag 10.00–17.00. För att boka slagmatta, simulator eller 
lektion, maila info@bragk.se eller ring 0709-16 13 10 eller 011-34 
00 91. Simulatorn går även att boka via mingolf.se.



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 Miranda Karlsson, Eva Graffman Fredriksson 
och Monica Pettersson. 

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

Tack till Mirum Galleria för printhjälpen!
 


