
Damkommittémöte 2013-03-18 hos Madeleine Dahlström 
 

Närvarande: Britt Gustafsson, Gunilla Kjellstedt, Thinka Berg Sköld, Ann-Britt Larsson, 

Ebru Pettersson, Madeleine Dahlström och Anette Johansson. 

 

 

1 Uppföljning av föregående möte 

 

Diskussioner ang. hur vi lägger upp damdagarna utifrån allas önskemål. Räcker 

det med upptaktsträffen, eller behöver vi ha ett extra möte? Britt kontaktar de 

det gäller. 

 

Abacustävlingen 

Ann-Britt har undersökt möjligheten till lunchpaket i samband med detta. Det 

verkade svårt till ett rimligt pris. 

 

Damhemsidan 

Är uppdaterad. Saknar endast kort på oss, uppdatering sponsor och 

tävlingsprogram. 

 

2 Spelprogrammet 

Avgiften för att delta i damdagen sattes till 20:- för alla kategorier. Det finns de som spelar 

18-hål eller 9-hål med poäng- och eclecticdeltagande(priser som tidigare) och det finns en 

kategori med 9-hålsspel utan inlämning av scorekort, men registrera deltagande med namn för 

att vara med i utlottning av priser vid avslutningen. Om man spelar 9-hål utan inlämning av 

scorekort, kan man ändå vara med i eclectic för att kämpa med sig själv mot den perfekta 

ronden. 

 

Kaffe och kaka – det löser sig. 

 

Scramble lottas man in i lag, inga egna konstruerade lag. 

 

Vårblomman – Blomsterhagen ställer upp som sponsor för denna tävling 4/5. 

 

3 Mail till alla damer 

Britt börjar med en skiss och tar sedan hjälp av övriga. 

 

4 Faddergolf 

Damkommittén har varit representerad vid de här träffarna och Britt och Ann-Britt berättade 

om vad de hade kommit fram till. En checklista för hur det ska gå till kommer att framställas. 

Ungefär var tredje vecka kommer damerna att vara ansvariga för fadderverksamheten. 

 

5 Hemliga resan (27/4-2013) 

Ann-Britt m.fl. har ordnat med några sponsorer. Busskostnad är undersökt av Gunilla. ”Vid-

sidan-av-aktivitet” ordnas det med av Thinka m. valfri kollega. Kaffe och kaka ska det ordnas 

med. Lottring och priser.  

 

6 Billerudsmatchen - 3 augusti, kl. 9.00. 

Thinka undersöker priset från Billerudsmatchen och är kontaktperson för denna tävling. Ett 

anslag bör sättas upp på klubben och även ut på hemsidan när det närmar sig våren. 



 

 

Blomgrupp 

Gunilla tsm med någon hon kontaktar. 

 

Vårblomman 

Kaffe o kaka – diskuteras i vilken form senare. 

 

Nästa möte 
16/4 - 2013, kl. 18.30 hos Ebru (Malmgatan 1) 
Hemliga resan, Vårblomman, upptaktsträff, första damdag och Abacustävling 

 

Vid tangenterna 

Anette Johansson 


