
Verksamhetsberättelse Damkommittén 2019 
 
 
 
Årets Kick-off genomfördes lördagen den 11 april. Det var 80 förväntansfulla damer som hade 
hörsammat inbjudan, där vi både presenterade damkommitténs program för säsongen 2019 och där 
vi också hade bjudit in föreläsaren och pron Jenny Hagman. 
Jenny berättade med lätthet och entusiasm om de viktigaste grunderna i en hållbar sving: grepp, 
uppställning, balans, sikte och gav oss övningar på detta. Hon tog också upp vikten av en stark och 
rörlig kropp samt delar i vad är mental träning!  
Kvällen avslutades med en gemensam middag på Golfkrogen. Vi serverades en mycket god 
regnbågsforell med vitvin sås och sparris. 
 
Eftersom det är nya golfregler från 2019 anordnades en regelkväll den 9 maj där Irene Rosell, från 
regelkommittén, informerade nyheterna för 40 nyfikna deltagare. 
 
Vid fyra tillfällen under sensommaren samlades damerna efter niohålsrundan för ”eftersnack” och 
en räksmörgås. Tanken var att utbyta idéer, skapa nya kontakter men också att framföra önskemål. 
 
Förslag: 

1. Ett förslag som framfördes var att man önskade göra en gemensam resa. Sagt och gjort. 
Den 6 september åkte 20 förväntansfulla damer till Sigtuna GK i egna bilar. Eftersom klubben 
har greenfee utbyte med Sigtuna GK var detta ett bra val. Efter rundan åt vi en god lunch 
och dagen avslutades med en prisutdelning. Grattis till Irene Rosell som blev dagens segrare! 

 
2. Ett annat förslag som framkom var att man önskade en heldagsträning med klubbens 

tränare. Även detta genomfördes, 11 damer samlades lördagen den 24 augusti och fick en 
genomgång av de olika klubborna och slagen. Ett lyckat drag som flera damer vill ska 
återkomma. 

 
3. Förslag på att byta ut en torsdagstävling-niohålare i månaden till att spela någon form av 

lagtävling kom också upp. Men detta får vänta till nästa säsong. 
 
Under säsongen har vi vid 16 tillfällen, torsdagar, spelat 9-hålsrundor, de sk. ”torsdagstävlingarna”. 
De 6 bästa resultaten räknades och den med bästa nettoresultat efter sista torsdagstävlingen 
korades till årets vinnare. I år var det totalt 52 damer som var med och tävlade någon torsdag under 
säsongen. Glädjande är att deltagarantalet har ökat för varje år! 
 
Prisutdelningen för torsdagstävlingarna skedde i samband med säsongsavslutning den 15 
september. 
I år var det My Malmström med en totalscore på 209 slag som knep förstaplatsen. På andra plats 
med 211 slag kom Åsa Wernersson och på 3:e plats Christina Carlsten-Bure med 212 slag.  
Stort grattis till samtliga! 
 
Klubban, vilken spelades som slaggolf den 15 september, är en ärofylld tävling som startade 1998. 
Vandringspriset, en vacker klubba, skänktes av klubbens dåvarande pro Johan Larpe till 
damkommittén. 
Statuterna för tävlingen är: damen med lägst bruttoscore vinner tävlingen, oavsett vilken klass man 
spelar i, och får då sitt namn inristat i vandringspriset.  
Klubban finns att beskåda i damernas omklädningsrum  
 



 
 
Grattis till alla segrarna! 
Klubban vanns i år av Emelie Alpe. 83 slag.  Bästa bruttoscore. 
A-klassen vanns av Christina Carlsten Bure. 74 slag. Bästa nettoscore. 
2:a Mia Alpe 77 slag och 3:a Gun Olsson på 80 slag. 
B-klassen vanns av Ingamaj Holmlund. 77 slag.Bästa nettoscore. 
2:a My Malmström 80 slag och 3:a Siv Andell-Jonsson på 82 slag. 
Gemensam middag med prisutdelning fick avsluta säsongen. 
 
Grattis även till alla som deltog i avslutningsgolfen, eftersom vädret inte visade sig från den bästa 
sidan utan bjöd på en enorm blåst. Så det gällde att hålla i hatten! 
 
Under året har damkommittén anordnat möjlighet för klubbens damer att delta i fyra 
subventionerade träningstillfällen med klubbens pro Eva Hultgren. 
 
Damkommittén har hållit tre protokollförda möten samt mailmöten däremellan. 
 
Damkommittén 2019 har bestått av Gun Olsson (ordf.) Gerd Lundin, Christina Höijer, Lotta Juul, 
Siv Andell-Jonsson, Ulla Forsberg, Erika Wester, Pia Schöldström samt Karin Piehl Aulin som dock 
valde att gå ur i maj månad p.g.a familjeskäl. 


