
Damkommitténs sista tävling Damsvingen genomfördes lördagen den 25 september. Efter flera 

dagars regnande sprack molnen upp någon timme innan start. Banan var mycket våt vilket 

naturligtvis påverkade spelet men deltagarna fick en skön höstdag på Arninge där vi efter tävlingen 

kunde utse dagens pristagare i eftermiddagssolen. 

Av 40 anmälda kom 38 damer till start. Bland dessa fanns flera nya damer som vi hälsar varmt 

välkomna till vår verksamhet.  

I tävlingen ingick ”Närmast hål” på alla korthål samt ”Längsta drive” på hål 16. Priserna var sponsrade 

av klubben. Tyvärr blev inget pris utdelat på korthålet 17 eftersom ingen boll lyckades stanna på 

denna green men på övriga greener gick det bättre. Priset bestod av 3-pack Pro V1-bollar samt 2 

greenfee checkar som gäller hela säsongen 2022. 

Som pris i ”Längsta driver” blev priset en lektion på banan 9 hål med klubbchefen Lasse Tingvall.  

Det blev ett jämnt resultat på tävlingen och de fyra bästa tilldelades priser med presentcheck från 

shopen. Ett stort grattis till pristagarna. 

Segraren blev Ammie Westerberg med 70 slag. 

2:a Kristina Höst Lindhe även här 70 slag (högre hcp) 

3:a Christina Vide 71 slag  

4:a Maria Smith 72 slag. 

Några ”Lucky draws” ingick naturligtvis i programmet. 

  

Electic-tävlingen, som pågått under Måndagsgolfen på hål 1-9 sedan juni månad (då vi fick tävla 

igen), presenterade säsongens segrare denna eftermiddag.  

1:a Ulrika Bjurner 

2:a Christina Björe  

3:a Kristina Höst Lindhe 

Ett stort grattis till dessa damer. 

 

Vi fick en härlig dag tillsammans på banan. Förhoppningsvis kan vi spela långt in på hösten men 

tävlingssäsongen avslutades denna dag. Nästa säsong startar med ”Kick off” i april och 

Måndagsgolfen i början maj månad. Redan nu finns ett preliminärt datum för Hjärtslaget nämligen 

den 3 juni 2022. Alltså dags att boka in detta i kalendern redan nu. 

 

Vi i Damkommittén tackar er alla som deltagit i våra aktiviteter och hälsar er välkomna tillbaka nästa 

säsong. 


