
Damkommittémöte 2013-06-16 hos Ann-Britt Larsson 

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

Madeleine Dahlström och Anette Johansson. 

 

1. ABACUS – 24 juli, shotgun kl 10.00 

Hur organiserar vi det hela? Affischer har inte kommit ännu, men Ann-

Britt har ringt runt till angränsande klubbar.  

Sex hjälptävlingsledare behövs till denna tävling. Flera ur kommittén 

kommer att hjälpa till och de som inte kan, kommer att ordna med 

ersättare. 

 

Några delar ut scorekort(startkit), tar emot pengar, pratar till alla innan vi 

startar(Britt och Abacusrepresentant, skriver in scorer(Anette och Ann-

Britt). Startavgift – 150:-?(Inklusive lunch). Tävlingsgreenfee? Längsta 

drive och närmast hål. Ev. ha någon extra ”tävling” till. 

 

Mannekänguppvisning kommer att ske efter tävlingen. Vi ses på 

tisdagskvällen för att gå igenom kläder. 

 

2. Faddergolfen 

Hur fungerar det och hur lägger vi upp kommande söndagar där 

damkommittén är ansvarig? De som har varit med är mycket nöjda. Ett 

schema finns för vilka som damerna är ansvariga för: 23/6(Britt, Ann-

Britt, Thinka), 14/7(Gunilla, Thinka, Madde), 4/8(Anette, Britt, Ann-

Britt) 25/8(Byte med herrar?-seriespel-damer), 15/9(Bestäms senare) 

 

3. Statistik till SISU 

Ann-Britt har pappren, men inte sammanställt ännu. Hon ordnar med detta 

och Britt är behjälplig vid behov. 

 

4. Damdagar 

 

De nya starttiderna fungerar bra för de som jobbar längre under dagarna. 

Det finns även möjlighet till VSOP om inte starttiderna fungerar. Starttid i 

augusti för de som vill spela 18-hål. Eventuellt tidigareläggs första starttid 

något när kvällarna blir mörkare. De som vill starta som nu ska kunna 

göra detta med. Ändrad anmälningstid från fredag kl. 14.00 till söndag kl. 

14.00. Scrambletävlingarna – är det okej att efteranmäla sig? Ja, om det 

går att ordna ett lag. Prisutdelningarna kommer att ske vid avslutningen av 

säsongen. 

 

 



5. Övrigt 

 

På BDGF:s hemsida finns information om alla tävlingar inom BDGF. 

 

Vandringspriset till Billerudsmatchen behöver tas med till tävlingen 3/8. 

Anslag behöver sättas upp för att informera damerna om att de ska anmäla 

sig. 

 

Fråga om ersättning om man inte kunde följa med på den ”hemliga 

resan”. Vi kan inte organisera sådana här resor om inte anmälan är 

”bindnande”. Om vi ska betala tillbaka för sena avbokningar kan det 

innebära att vi blir tungt belastade och måste betala tillbaka pengar som vi 

inte har. T ex busskostnaden blir inte mindre för att färre åker med. 

 

Regelkurs har efterfrågats. Ett datum bestäms tillsammans med Anders 

Bring och intresselista sätts upp i damrummet. 

 

Mental träning – intresseanmälan. Britt kontaktar Jan Hagelbrandt 

angående detta. 

 

 

6. Nästa möte 

På Forsbacka den 20/8, kl. 18.00. 

 

Vid tangenterna/Anette J 


