Damkommittémöte 2012-12-05 hos Ann-Britt
Närvarande: Anders Bring, Britt, Ann-Britt, Madeleine, Gunilla och Anette
Anders Bring gick igenom allmän problematik i golfsverige och hur det ser ut med damer i
Forsbacka - 280 damer totalt i klubben. Det finns flest damer i häradet hcp 27-36, hcp 028 101 st, hcp 28-54, 179 st (50 st har hcp 35-36), hcp 54 - 46 st.
Varför svårare för damer att fortsätta med golf: damer har andra saker som är viktiga, steget
till att spela damdagar är för stort. De steg som bör finnas för att tillmötesgå/fånga upp alla
damer bör vara något liknande detta: Steg 1 – nybörjarkurs, Steg 2 kan vara faddergolf och
kom-igång. Steg 3 - organiserad start, men med alternativt tävlande och Steg 4 –
damdagstävlande. Dagsläget - Steg 2 – finns inte och steg 4 är damdagar.
Alla delar måste tillgodoses. Det bör finnas en organiserad tävlingsdel och en som är
sällskapsdel. Sällskapsdel måste vara organiserad av damkommittén för att få ha en stående
tid från vecka till vecka.
Efter prova-på, måste nästa steg finnas – ex. steg 3. Hur får vi damerna att stanna i sporten?
Hur får de en känsla av samhörighet? Socialt och träffa andra på samma nivå kan vara ett led i
det hela. Kan vi kalla till möte för dem som är i en kategori där insatser behöver göras? Detta
för att få idéer om hur vi kan organisera verksamheten för dem. Vi försöker arbeta fram ett
förslag som Anders B sedan får titta över för att kommentera. Vi behöver synka ihop det vi
kommer fram till med medlemskommitté och ev. även herrkommittén.
Anders pratade även om olika tankar som han har om hur vi kan få nya medlemmar – olika
flick-/damlag som specialinbjuds, kontakt med idrottslärare i närområdet och även elever
m.m.
Gunilla pratade om hur man kan engagera de föräldrar som kommer med sina barn till
golfkul.
Genomgång av f g mötesprotokoll
Britt har pratat med Reidun i klubben och hon ska undersöka om det går att göra något utbyte
med hennes hemmaklubb. I alla fall vore det kul att ta kontakt med någon klubb för ett utbyte,
ev. landskamp.
Ann-Britt ansvarar för att samtliga utskick från kommittén kommer alla damer till del.
Sponsortack – Britt ordnar med detta.
Damkommittén – hur fördelar vi ansvaret. Tävlingsansvar-Thinka/Gunilla, närvarolistor-Britt,
kassör-Madde, foton-den som är tävlingsansvarig/aktivitetsansvarig-Thinka, uppdatera i
damrummet-A-B/Anette, hemsidan A-B/Anette, fika vid tävlingar och andra gemensamma
events-löses efterhand, Statistik-Gunilla
4/5 – Vårblomman(Britt o Gunilla), 9/5 – Abacus(Ann-Britt o Thinka, Ebru), 7/9 –
Bokslaget(Anette o Madde)

Ann-Britt uppdaterar hemsidan med: Protokoll från dagens möte, info om vilka som ingår i
kommande säsongs kommitté och att info om nästa säsong kommer i slutet av januari på
hemsidan.
Nästa möte
17/1 2013, kl. 18.30 hos Britt.
Introduktionsprogram, damhemsidan, damdagar-struktur(spelformer, tider, avgifter)
Vid tangenterna
Anette Johansson

