Verksamhetsberättelse Damsektionen 2018
2018 har varit ett fantastiskt golfår, vi har njutit av fint väder och haft många
härligas stunder på banan och i klubbhuset.
Damkommittén har under 2018 bestått av Solveig Söderberg, Gunilla Grönqvist
och sammankallande Karin Dahlstrand.
Gunilla Grönqvist har avgått ur kommittén eftersom hon flyttat till annan ort.
Gunilla har gjort ett mycket bra arbete och hon avtackades på vårt höstmöte.
Damkommittén har haft 3 planeringsmöten under säsongen där vi lagt upp
spelplanen för 2018, planerat spel på annan bana samt förberett Nationell Damdag.
Vi har som mål att få damer i alla åldrar att komma till vår klubb och spela golf
tillsammans.
Vi arrangerar damgolf på tisdagar som en tävlingsform där vi tar 30.--/rond.
De som tävlar under säsongen skall få ihop så låg score som möjligt och vinnaren
utses till årets damgolfare och belönas med en statyett samt ett vandringspris.
Vinnaren får även ett diplom som berättigar till att vara med i klubbens hösttävling
Mästarnas Mästare.
De damer som inte vill tävla är välkomna att vara med och spela vanlig
sällskapsrond.
Damkommittén hade i april Vårträff med information om säsongens kommande
händelser. Nationell Damdag genomfördes i augusti och Höstträffen i september
avslutade damernas säsong.
Damkommittén var på plats i klubbens monter på Företagardagarna på Lindab
Arena som gick av stapeln i Maj månad. Där delades ut broschyrer och vi
berättade för besökarna om damernas verksamhet.
Vår verksamhet har under 2018 har varit inriktad på att få fler damer till vår
damgolf på tisdagar vilket glädjande har resulterat i att fler både gamla och nya
medlemmar har kommit med.
Vår förhoppning inför 2019 är att få fler damer involverade i damsektionen.
Vi tackar alla damer för ett härligt 2018

Karin Dahlstrand

Solveig Söderberg

Damsektionen 2019 - Verksamhet
Damsektionens planer för 2019 när det gäller damgolfen kommer i stort sett att
likna 2018 års verksamhet.
Vi kommer att anordna damgolf på tisdagar med första start kl. 09.00, där alla
damer är välkomna, man har möjlighet att välja tävling eller sällskapsrond.
Kvällsgolfen spelar från kl. 17.10
På våren kommer vi att bjuda in samtliga damer till en Vårträff där vi presenterar
årets program och övriga händelser.
Damsektionen anordnar i maj spel på annan bana.
Den 11 augusti spelas Nationell Damdag på Ängelholms GK.
Spelschema och information gällande speldagar samt övrig information kommer
att finnas på anslagstavlan samt på klubbens hemsida under Damsektionen
samt på Facebookgruppen Ängelholms GK Damer.
Damsektionen har kontaktat annan klubb för att få till stånd ett utbyte med
tävling höst och vår. Tanken är att detta skall vara ett utbyte och endast en
avgift för tävlingen tillkommer.
Vår förhoppning är att nå ut till fler damer/tjejer för att stärka sammanhållningen
i klubben.
Vi hoppas också att fler vill vara med och hjälpa till i Damsektionen.

Karin Dahlstrand

Solveig Söderberg

