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Informasjon om temaer:
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Turneringsformer –
onsdagsturneringer Premieringer Årets dame / Eclectic / 

Match Play

Dameturer 2021 Connecting Ladies
2021

Naboslaget mellom 
Damegruppene i 
Grønmo og Oppegård

Womens International 
Golf Day 1. juni



Onsdagsturneringer – turneringsformer
• Vi starter med Dameturneringer så snart banen åpner – og koronarestriksjonene 

tillater det…. 
• Turneringene ligger åpne for påmeldinger i Golfbox (fra og med onsd. 28.04.)

• 9 hull slaggolf (A-klassen) og stableford (B- og C-klasse)
• Påmelding i Golfbox
• Turneringsavgift uendret: kr 55,- (betales pr. turnering) på Vipps til Grønmo damegruppe (#12801)
• Vi fortsetter med Live scoreinntasting som i fjor – husk at dere skal bli enige om hvem som er markør for 

hvem.
• Spiller med lavest hcp i ballen tar ansvar og hjelper til med regelavklaringer hvis behov. 

• Spillformer:
• Årets Dame – 8 turneringer gjennom hele sesongen, første 5. mai 
• Eclectic – 8 turneringer gjennom hele sesongen, første 12. mai 
• Nærmest pinnen på hull 8 – hver onsdag
• Sosial turnering i sesongens første turnering (oppstart), før sommerferie og avslutning av sesongen

Damer uten spillerett betaler greenfee (i proshop) i tillegg til turneringsavgiften
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Onsdagsturneringene –premiering

• Premiering
• 1., 2. og 3. plass i alle tre klasser – A-klasse (slag), B-klasse (stableford) og C-

klasse (stableford). Hvis vi er mange som har deltatt på turneringen premierer 
vi også en 4. plass. (Beslutning om dette tas når vi ser hvor mange som har 
meldt seg på og deltar.)
• Lucky looser på hver turnering
• Når restriksjonene oppheves samles vi igjen på terrassen eller i klubbhuset for 

premieutdeling, sosialisering, heder og æreJ
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Naboslaget – Grønmo - Oppegård
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• Første turnering på Grønmo 27. mai
• Fourball/bestball: Parvis (to og to spillere). Den spiller i paret som har best 

resultat på hullet teller i matchen. Spilles med handicap.

• Andre turnering på Oppegaard 15. juni
• Foursome: Parvis (to og to spillere). Det spilles på èn ball og man slår hver 

annen gang. Utslag annen hver gang. Match uten handicap.

• Tredje runde på Grønmo 2. september (alt. 9. september)
• Singelmatcher: Dame mot dame (èn fra hver klubb). Spilles med handicap.

Vi stiller med 12 spillere fra hver klubb hver gang. Påmelding i golfbox.



Match Play / Årets Dame / Eclectic
• Matchplay Damegruppen 2021

• Spilles i år over 18 hull - helst utenom våre onsdagsturneringer. 
• Vi spiller med ¾ handicap og reduksjonstabellen legges ut på FB-siden
• Hvis vi blir flere enn 16 må det trekkes om hvem som skal spille utslagsturnering og denne må spilles innen 20. mai

• 1. runde spilles innen 13. juni
• 2. runde spilles innen 22. juni
• 3. runde spilles innen 15. august
• Finale innen 12. september

• Pris kr 75,-
• Påmelding i Golfbox så snart som mulig og innen 01. mai

• Årets Dame
• Spilles annen hver uke, og det er de 5 beste rundene i sesongen som legges sammen til slutt resultatet. Vi spiller på 

fullt hcp. 
• Pris for hele sesongen kr 75,-
• Påmelding til Hege Johnsbråten og innbetaling på Vipps til Damegruppen innen 01. mai 

• Eclectic
• Spilles annen hver uke, og vi tar de beste rundene og slår sammen til ett scorekort. Det er frivillig å melde seg på og 

delta.
• Her spilles det med fullt hcp
• Pris for hele sesongen kr 75,-
• Påmelding til Hege Johnsbråten og innbetaling på Vipps til Damegruppen innen 01. mai
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Dameturene vår og høst 2021
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• Vårtur - avlyst
• Høsttur til Trysil er booket 17. – 19. september 
• Sett av dato allerede nå J
• Priser, påmelding og mer informasjon kommer senere

Følg med for informasjon og påmelding på damegruppens FB-
side!



Connecting Ladies 2021

• Damene i Nes GK og Losby GK har trukket seg fra CL
• Greenfee kommer til å variere fra i år – mer info om dette kommer 

senere
• Connecting Ladies på Grønmo 5. september (meld deg på i Golfbox)
• Datoer for alle turneringene 2021:

• Oppegaard Søndag 20. juni kl. 10.00
• Miklagard Lørdag 26. juni (tidspkt ikke avklart)
• Østmarka Søndag 1. august kl. 10.00
• Groruddalen Søndag 8. august fra kl. 09.00 (rekkestart)

• Påmeldinger i golfbox à hver klubb sender inn felles påmeldingsliste
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Womens Golf Day 1. juni

Den internasjonale Damenes Golf Dag er 1. juni og vi arrangerer 
aktiviteter gjennom hele denne uken og lager «Damenes golfuke på 
Grønmo»;
• Mandag – fredag: Eclectic for damenes spill hele uken
• Onsdag: Dameturnering
• Torsdag: Skills challenge – nærspill
• Fredag: Invitationalturnering med påfølgende middag på terrassen

• Premieutdeling for hele ukens golfaktiviteter på fredag
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