Minnesanteckningar Damkommittén 2021.
Vi har haft flera Teams-möten i Damkommittén och inför uppstarten i år försökte vi få in någon ny i
kommittén för de som slutat.
Vi har aktivt arbetat med att få sponsorer och det ser ganska ljust ut på den fronten, vår shop är ett
uppskattat inslag i priserna.
En idé som vi förverkligar är övernattning med golf i september och dessa platser är så gott som
fullbokade.
Med Madeleine i spetsen har det varit en golfturnering inomhus med prisutdelning från shopen, denna
blev väldigt uppskattad, så till hösten dras det igång en ny.
Vi jobbar en hel del med att försöka få nya tjejer/damer att komma till våra sammankomster och vi ska
göra en välkomstlapp med information om oss. Vi planerar för att ha en träff för damer med högt
handicap, så att de känner att golf är skoj och för att lära känna damkommittén.
Vi har hjälp av Åse från golfklubben med att sätta planeringskalender med tävling, bana och datum.
Vi har startat upp två grupper på Facebook, dels en som våra medlemmar kan skriva i, dels en där vi från
Kommittén skriver information.
Många damer har varit med och gått promenader på torsdagar och det är roligt att se att man har nått
varandra genom Facebook.
Vi har frågat våra damer om det finns önskemål om tävlingar, dels kommer det att starta matchspel
utomhus, dels kommer det att vara en tävling, i Tävlingen Rosa Bandet, med en rosa boll.
Vi följer Golfförbundets information om tävlingar och liknande, så det blir rätt enligt deras
rekommendationer.
I vissa tävlingar kommer det finnas möjlighet att spela 12 hål, då vi tror att vi kan få med fler damer på
det viset.
Våra mailadresser kommer finnas tillgängliga så att damerna kan nå oss och vi sätter upp tävlingsledare
för varje träff om det är något som händer.
Vi kollar med andra klubbar om de har några förslag på tävlingar och kanske spela ihop med dem. Ett
förslag som kommit upp därifrån är att vi ska köra en Eclectictävling för Norra Banan och en för Södra.
Tävlingen går ut på att vi hela säsongen skriver upp det bästa resultatet per hål på respektive bana.
Vår-uppstarten 17 april blev mycket lyckad och uppskattad.
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