
 
 

Lag-EM Flickor 2018 

Vi söker funktionärer. 

 

Lördag 7 juli till och med söndag 15 juli kommer klubben att vara värd för  

Lag-EM Flickor 2018. 

 

2014 var vi värd för Annika Invitational Europe och vår insats då fick vi mycket 

beröm för. Detta tacka vare en stor skara hängivna funktionärer som var nyckeln 

till att all uppskattade arrangemanget. 

Nu ska vi göra om det.  

Schemat under arrangemanget ser ut så här: 

• Lördag 7 juli Ankomst deltagande lag 

• Söndag 8 juli Inspelsdag 1 

• Måndag 9 juli Inspelsdag 2, Invigningsceremoni 

• Tisdag 10 juli Rond 1, Slagspel 

• Onsdag 11 juli Rond 2, Slagspel 

• Torsdag 12 juli Rond 3, Matchspel 

• Fredag 13 juli Rond 4, Matchspel 

• Lördag 14 juli Rond 5, Matchspel, avslutningsceremoni och middag 

• Söndag 15 juli Hemresa för lagen 

 

Vi kommer att arbeta efter samma modell den här gången och har fastställt en 

organisation med ansvariga för olika områden.

 
 

Du är välkommen att anmäla dig redan nu till detta. Anmäl dig på den här  

e-postadressen Bosse Dahlström: bosse.dahlstrom@tele2.se 
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Tisdag 10 juli t.om. Lördag 14 juli kommer det stora flertalet funktionärer att 

arbeta. 

 

Har du önskemål om vilken uppgift du vill ta på dig tar vi tacksamt emot det. 

Mer detaljerad information kommer vartefter. 

 

Administration innebär att ta emot spelarna och svara på allehanda frågor 

Tävling innebär bl.a. resultatrapportering som ska ske efter vart 3:e hål, starter 

på 2 tee under tävlingsdagarna, svara för service på drivingrangen 

Logistik, ansvarar för transport av spelarna till och från flygplats samt till och 

från Säröhus där spelarna kommer att bo. 

Hantverk kommer att se till att skyltar och tält finns uppsatta på banan inför 

tävlingen och kommer att plocka ner det när tävlingen är slut. De kommer också 

att ansvara för regnberedskap på banan om så behövs. 

 

Ta vara på möjligheten att vara med att göra den här veckan till det där extra 

som hela klubben kommer att vara stolt över och prata om länge. 

 

Bosse Dahlström 

Projektledare 

 

 

 

 


