
 
 

Välkomna att spela Söndagsladyn 2021 

 
Söndagsladyn 2021 spelas vid åtta tillfällen + avslutningstävlingen 10/10. Vi spelar i en klass. Under 
säsongen spelar vi några söndagar med blocktider + möjlighet att spela på valfri starttid. Andra 
söndagar har vi bara valfri speltid med någon annan Söndagslady (VPS).  När vi inte spelar på 
blocktid ska anmälan göras i en pärm i receptionen + GIT och starttid bokas själva. Det går bra att 
kontakta receptionen för hjälp att skriva in i pärmen. Detta för att ge möjlighet till andra att boka in sig 
i bollen. Var dock uppmärksam på vilken spelform som spelas. Kravet är att spela med en annan 
Söndagslady och att startavgiften är betald innan tävling.  
 
Startavgiften till varje deltävling är 80 kr. 
 
Resultatet i varje deltävling genererar poäng. 15p för seger därefter 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
poäng. Samma resultat ger delad placering och poäng.  
 
Av startavgifterna går 50% till priser i totala Söndagsladyn och 50% som presentkort i deltävlingarna.   
I deltävlingarna är det två priser vid 10 deltagare eller fler med fördelning 67% till 1:an och 33% till 
2:an. Ett pris vid färre än 10 deltagare. 
 
Vinnare av totala Söndagsladyn är den spelare som har högst sammanlagda poäng från sex av nio 
deltävlingar, inklusive finalen. Vid samma poäng avgör lägst hcp (exakt hcp 10/10). 
 
Birdietävling: Vi sätter upp en fågel med namn, hål och datum när vi gjort en birdie på Söndagsladyn 
eller tävlingar som ingår i Söndagsladyn 
 
6/6 spelas Sverigeflaggan som är en klubbtävling öppen för alla medlemmar. I år ingår den i 
Söndagsladyn. Om ni vill delta i Söndagsladyn ska anmälan till just Söndagsladyn mejlas senast 2/6 
till eva.ekesioo@gmail.com. Anmälan till Sverigeflaggan måste också göras i GIT. Ingen extra 
startavgift, utan bara poäng delas ut i Söndagsladyn. 
 
Prisutdelning av den totala Söndagsladyn sker efter Söndagsladyns avslutningstävling 10/10, första 
start kl. 11:00. På avslutningstävlingen utgår det 20p för seger, därefter 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2 poäng. I rådande läge vet vi inte om vi kan ha någon gemensam prisutdelning efter tävlingen. 
 
Tävlingsledare: 
Eva Ekesiöö och Anette Fischerström 
                                                                                                                                       


