Välkommen att anmäla er till Damcupen 2022
Damcupen är en tävling för 2-mannalag med matchspel. Den löper över hela
säsongen med start 7 maj
Vi spelar först ett gruppspel i 2 alternativt 4 grupper (beroende på hur många lag vi
blir). Gruppspelet är 4-5 omgångar som alla är lottade och klara vid starten 7 maj.
Varje omgång löper under ca 3 veckor.
Efter gruppspelet följer ett slutspel med semifinal och FINAL.
En rolig nyhet i år är att vinnarlaget möter vinnarna av grabbcupen.
Vi spelar olika spelformer i varje omgång och i slutspelet, t ex bästboll, greensome,
scramble, foursome.
Det är upp till er i laget att kontakta laget ni ska möta för att bestämma speldag och tid
inför varje omgång samt boka er golftid. OBS! Kom igång med detta så snart ni kan
när ni fått lottningen.
Ni behöver också läsa på om reglerna för varje spelform för att komma förberedda till
varje match. Reglerna för de olika spelformerna i matchspel finns presenterade på
hemsidan samt är bifogade i detta mail.
Om en spelare blir sjuk kan en ersättare tas in. Den spelaren måste ha ett hcp som
inte är mer än 5 slag bättre eller sämre än den ordinarie spelaren om inte laget ni
möter godkänner annat.
Efter varje omgång mailas resultaten till helenabackstrom89@gmail.com Där ska det
stå vilket lag som vann, med hur många vunna hål och hur många hål som var kvar.
Det är väldigt viktigt att ni är överens efter varje hål vem som vann eller om ni delade
hålet!
Anmälan sker med namn på de två damerna i laget, golf-id, hcp, mailadress och
mobilnummer till helenabackstrom89@gmail.com.
Sista anmälningsdag 2022-04-22.
Anmälningsavgift 200 kr per lag swishas till Hammarö GK Dam 123 19 990 10
i samband med er anmälan. Betala parvis så blir det lättare för oss. Skriv era namn i
kommentarer.
Efter sista anmälningsdag och lottning kommer all information ni behöver att mailas ut
till alla anmälda lag.
Har ni frågor? Kontakta någon av oss nedan.
Helena Bäckström, helenabackstrom89@gmail.com, 070-3720953
Maritha Christensen, maritha.christensen@hotmail.se, 070-2325051
Susanne Lindell, Susanne.Lindell@regionvarmland.se, 070-2723381

Välkomna med er anmälan!
Hälsningar Damkommittén

