
 
 

Oppegård damegruppes turneringsoversikt 2022 

Dato Turneringsform Utvidet informasjon Hvor 

Sesongen  Match  Grevinnen. Påmelding innen 15.05.22 Oppegård  

15.05.22 Slag. 18 hull. Connecting Ladies Grorud  Groruddalen  

24.05.22 Texas scramble Damedag- velkommen til sesongstart     Oppegård  

31.05.22 9hull front.  Naboslaget 1 runde, Fourball. Oppegård  Oppegård  

31.05.22 Slag 9 hull back Damedag. Premieutdeling etter runden  Oppegård  

07.06.22 Slag. 9 hull front Damedag. premieutdeling etter runden Oppegård  

12.06.22 Slag. 18 hull.  Connecting Ladies Østmarka  Østmarka  

14.06.22 Slag. Front 9hull Damedag. Premieutdeling etter runden  Oppegård  

16.06.22 9 hull.  Naboslaget 2 runde, Foursome. Grønmo Grønmo  

21.06.22 Slag. 9 hull front Damedag 3 køller og putter og Sommeravslutning  

25.06.22 Slag. 18 hull Connecting Ladies Oppegård Oppegård 

28.06.22 Slag. 18 hull Damedag valgfritt 44/50  Oppegård  

05.07.22 Slag. 18 hull Damedag valgfritt 44/50 Oppegård  

12.07.22 Slag. 18 hull Damedag valgfritt 44/50 Oppegård  

19.07.22 Slag. 18 hull Damedag valgfritt 44/50 Oppegård  

26.07.22 Slag. 18 hull Damedag valgfritt 44/50 Oppegård  

02.08.22 Slag. 18 hull   Damedag valgfritt 44/50 Oppegård  

09.08.22 Scramble. Front  Damedag vinturnering  Oppegård  

16.08.22 Slag. 9hull Front  Damedag. Oppegård  

20.08-21.08  Klubbmesterskapet   

23.08.22 Slag. 9 hull Back  Damedag Oppegård  

30.08.22 Slag. 9 hull Front  Damedag  Oppegård  

06.09.22 9 hull front Naboslaget 3 runde, single match Oppegård Oppegård   

06.09.22 Slag 9 hull back  Damedag  Oppegård  

13.09.22 Slag. 9 hull Front  Damedag Oppegård  

10.09.22 Slag. 18 hull. Connecting Ladies Grønmo Grønmo  

20.09.22 Slag. Front  Damedag Snorkonkurranse  

24.09.22 Slag 18.hull HØSTTURNERING m/fest og premieutdeling fra sesongen.  Oppegård  

 Oktober    Damegruppas høstmøte   

 

Turneringsavgift kr.50 per gang. Eller betal kr 500 for spill hele sesongen.  
Vipses eller settes inn på konto tilhørende Åsa Franck. 

Vipps :458 61 173– Merk turneringsdag og ditt navn 

Eller kontonummer: 1224.87.94214 

 

 

 

 

 



 
 

Litt informasjon om de ulike turneringene: 

GREVINNEN 

Grevinnen er damenes single matchspill som foregår gjennom hele sesongen.  

Meld dere på i golfbox! Vi håper å få med 32 stk. slik at golfbox kan fikse matchene automatisk      
I matchspill spiller du mot en annen, ett og ett hull om gangen.  

Vi spiller med ¾ handicap (75%), det vil si at den med høyest spillehandicap får det antall slag 

som er differansen mellom de to spillerne. Den som vinner flest hull, har vunnet matchen.  

• I klubbhuset henger omgjøringstabell i forhold til ¾ hcp. 
• Spillere med høyere hcp enn 36, har 36 som spillehcp, og regner ¾ av det. 

Dette er supergøy! Og om du ikke har prøvd før, så er det kanskje på tide i år     
Om du vil men synes det er litt skummelt eller har spørsmål, så ta bare kontakt med oss! 
 

 

CONNECTING LADIES (CL) 

Connecting Ladies er en dameturnering i samarbeid med flere klubber.  
Alle klubbene arrangerer CL hver sin lørdag eller søndag i løpet av sesongen.  
 
Her spilles det i tre klasser, A- klassen: 0-18,4 hcp. B-klassen: 18.5-26.4 hcp, og C-klassen: 26.5-36 
hcp. Alle klasser spiller slagspill.  
Påmelding i golfbox. Her vil vi legge ut turneringen i klubbens turneringskalender, med lenke til 
påmelding i de ulike andre klubbene.  
Vi har avtaler ved alle klubbene, og betaler ca.50% av full greenfee + kr.100 i påmelding.  

Dette er en flott mulighet til å få spille baner i nærheten, til en billig penge      

Samtidig er du med å samle poeng til klubben din!  
Det vil i løpet av sesongens turneringer bli kåret en vinnerklubb, samt orders of merit (OOM). På 

hver turnering premieres også de beste i hver klasse, samt beste bruttoscore    .  
På turneringene er det også noen hull hvor det er litt ekstra spenning: Lengste drive, nærmest hull 

eller andre morsomheter     
I år er det CL på disse klubbene: Oppegård GK, Østmarka GK, Groruddalen GK og Grønmo GK.  

 

NABOSLAGET 

Naboslaget er en turnering mellom damene på Oppegård og damene på Grønmo      
Dette er tre turneringer gjennom sesongen, hvor det er to ganger på en klubb og en gang på den 
andre. Dette bytter hvert andre år. I sesongen 2022 er det en runde på Grønmo og to på 
Oppegård. Her spilles det i ulike format, 9 hull:  

Fourball: To spillere fra hver klubb spiller sammen, og spiller hver sin ball. Beste resultat på hvert 
hull teller. 
Foursome: To spiller fra hver klubb, og det spilles spiller én ball. Vi spiller annen hver gang fra 
utslagsområdet, og annen hver gang på ballen, til den er i hullet. 
Single match: se info under grevinnen. 

I fjor tok Grønmo pokalen hjem til seg, nå er det på tide å hente den hjem til Oppegård     
Meld dere på, her er det «første mann til mølla» som gjelder, Max. 12 stk. 

 

 

 



 
 
TIRSDAGSTURNERINGER 

Hver tirsdag er det dameturnering     

Vi spiller 9 hull frem mot sommeren, fra siste damedag i juni og frem til august er det 18 hull      
Etter endt turnering har vi en sosial samling på terrassen ved klubbhuset. 
 
Det vil også være noen annerledesturneringer, der vi leker oss på golfbanen med ulike morsomme 

utfordringer, blir bedre kjent med nye medlemmer, og koser oss     
Disse turneringene er: 

Texas scramble: Vi spiller i lag, alle slår ut, og laget velger hvilket utslag som skal brukes. Deretter 
settes det ned en pegg, og alle slår neste slag. Hele veien til hullet velges det beste slaget. I Texas 
scramble settes en bestemmelse på hvor mange utslag den enkelte må ha i løpet av runden.  
 
Snor-turnering: Alle får utdelt en snor, antall meter = Hcp. Har du 20 i Hcp, og vi spiller 9 hull, får 

du 10meter snor     Snoren kan du bruker hvor du vil i løpet av runden, til å forbedre slagene dine. 

(eks. på green, ut fra bunker eller ulent terreng      ) 
 

3køller og putter: Denne gangen har du bare lov å ha med deg 3 køller + putteren i baggen    . Det 
er disse køllene du må bruke hele runden. 
 
Scramble og vinturnering: Her er startavgiften en flaske vin, og vi spiller i lag, på samme måten 

som Texas Scramble. Supergøy, og en hyggelig avslutning før mange tar ferie     
 

 

Kontaktinfo: 
Gunn Berit Kaslegard: vimse.71@hotmail.com  992 35 290 
Catherine Granung: granung@gmail.com 930 11 446 
Kathe Gulbrandsen: kathegul69@gmail.com  924 84 640 
Åsa Franck: asa.franck@gmail.com 458 61 173 
Eli Dvergsnes: eli.dvergsnes@gmail.com 900 17 698  
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