
Protokoll Workshop Damkommitté 221119 samt uppföljning 221207 

 

Närvarande: Madde, Tina, Maria B, Petra, Emelie, Maria T ( Åse 7/12) 

Vi startade med att se över och justera damkommitténs syfte och mål: 

- Främja en god gemenskap och ha roligt tillsammans 
- Öka antalet aktiva golfdamer/kvinnor /tjejer 
- Verka för att alla kvinnliga medlemmar känner sig välkomna i och på klubben 

 

Genomgång av inkomna förslag ifrån säsongsavslutningen 

Vi fick in väldigt många förslag, högt och lågt. Det tackar vi för! 
 

Utifrån alla förslag klustrade vi in förslagen i sju olika områden: 
- Resa 

- Våruppstart 

- Information/kommunikation 
- Träning/föreläsning 

- Tävlingar 
- Avslutning 

- Kring arrangemang 

Utifrån dessa områden landade vi till slut i följande 

Resa 

Vi kommer att titta på en ”hemlig resa” utan övernattning, 17/8 B. 

Vart, hur många platser, anmälan, pris? 

Våruppstart 

Datum 15-16/4, shopen kommer att arrangera med leverantörer, simulatortävling o puttstudio, en 

del av helgen kommer att vikas exklusivt för damer. 

Info om damkommittén och informationskanaler och tävlingsprogram 

Information/kommunikation 

Vi kommer att jobba för att bli tydligare med information.  

Vi rensar i vilka informationskanaler vi har, ser över alla underlag och mallar. 

Tar bort anslagstavlan i damrummet, få ut info i infobrevet från klubbchefen (att vi har en stadig 

rubrik från damkommittén). 

Tydligare skilja på de olika FB sidor, info från damkommittén samt medlemmar i damkommittén 
(medlemmarnas egen info mellan varandra). 

Ta fram en infobrochyr till nya medlemmar med kontaktuppgifter och info om damkommitténs 
arbete. Vill du bli kontaktad av damkommittén?  

En gång i månaden få nya kvinnliga medlemmars kontaktuppgifter från kansliet, skicka brev. Ta fram 
en brevmall som vi kan använda. 



 

Gemensam damkommitté mail finns nu bgkdamkommitten@gmail.com  

Alla anteckningar från damkommitténs möten kommer att läggas på klubbens hemsida och 
informeras om på Damkommitténs infosida på FB 

Tävlingar 

Tävlingsprogram tas fram, se bilaga när det är helt klart. 

Vi lägger 2023 in lite nya tävlingsformer och skapar en blandning av skojtävlingar, singel, lagtävlingar, 
lottade lag och anmälda lag. På de tävlingar som man kan spela under dagen kommer vi att ha tider 
avsatta, och även dessa bollar lottas. 

Netto och bruttopris vid singeltävlingar,  vi fortsätter med A och B klass. 

Infolapp i reception eller på tavlan att damtävling pågår, för info till övriga spelare. 

Eclectic fortsätter som tidigare, men får ett tillägg till namnet (Årets drömrunda) för att tydliggöra 
vad det handlar om.  50 kr per bana och en ändring på varje hål, Slutdatum 24/9. 

Anmälan matchspel i mars månad via GIT, start av matchspelet i maj månad. 

Birdiepris för flest birdies oavsett bana, sedan lottade priser.  Nytt birdieträd, nya fåglar som är 

lättare att se på och klippa ut. 

Vi övervägde någon form av Solheim cup, vi avvaktar det arrangemanget men tänker att vi tar med 

det framåt eller kanske tar med det som tävlingsform på resan. 

KM- vi försöker att aktivera fler damer att vara med och planerar för att samlas efter rundorna precis 
som vi gjorde under KM helgen 2022. 

Herrar mot damer tävling- Damerna bjuder in, vi tittar vidare på upplägg kring detta, kanske en 

öppen veckotävling? 

Arbetet med att hitta gamla och nya sponsorer fortsätter 

  
Träning /Föreläsning 
 
Förslag på olika personer/ämnen, vi spånar vidare 
 
Lady Bird- mer info kommer 
 
Regelvandring. 
 
Avslutning 

Niohålstävling och sedan mat på stan 

 

Kring arrangemang 

Modevisning med bubbel? 

Möjligheten till stöd via Sisu  

mailto:bgkdamkommitten@gmail.com


Möjlighet att söka stipendium via Walter Kuusks Stiftelse? 

 

 


