
Damkommittémöte 2013-04-16 hos Ebru Pettersson 

 
Närvarande: Ebru Pettersson, Gunilla Kjellstedt, Ann-Britt Larsson, Britt Gustafsson samt 

Cia Fagerström och Christina Lindqvist som var inbjudna till mötet. 

 

Ebru informerade oss om att hon kommer att lämna arbetet i damkommittén då hon och 

hennes make kommer att flytta till Turkiet senare i sommar. 

 

Hemliga resan 27 april 

 
Vi är i nuläget 29 stycken som är anmälda till hemliga resan. Vi ser gärna att fler följer med 

så det är okej att anmäla sig fortfarande. Ett mail kommer att skickas ut till alla anmälda före 

resan. Bussen avgår från Hamnplan kl 06.30 så det är viktigt att alla är där i god tid. Det är 

okej att ta med sina golfvagnar på resan. 

 

Vi kommer att spela, poängbogey, singeltävling, A- och B-klass. Tävlingsansvariga är Britt 

och Ann-Britt. Priser till tävlingen är skänkta av olika företag och andra aktörer.  

 

Övriga uppdrag: Thinka ordnar aktivitet, Ann-Britt fixar lottring och dryck, Anette – 

sponsring ICA, Britt och Gunilla fika, Ann-Britt tar med kamera..  

Samtliga i kommittén tar med sig en termos/TV-kanna med kaffe. Även Cia och Christina har 

lovat ta med sig kaffe resp, te-vatten. 

 

Vårblomman 4 maj 

 
Det är fortfarande oklart när banan på Forsbacka kan öppnas för spel. Vi avvaktar och Ann-

Britt undersöker eventuellt nytt datum för tävlingen. Britt kontaktar och informerar vår 

sponsor Blomsterhagen. 

 

Vår planering om en upptaktsträff 4 maj gäller fortfarande. När det gäller upptaktsträffen och 

om det blir spel eller inte den 4 maj kommer vi att skicka ut mail med ytterligare information.  

 

Abacustävlingen 9 maj 

 
Även denna tävling kan vara i fara. Här undersöks redan nu ett nytt datum för tävlingen. Nytt 

möte med damkommittén planeras så snart vi vet datum för tävlingen.  

 

Övrigt 

 
Britt rapporterade från ”workshopen” på Lyckorna 13 april med övriga damkommittér i 

BDGF.   

 

Cia och Christina hade en del frågor när det gällde spelprogrammet och brevet vi skickade ut, 

t.ex vad betyder VSOP, eclectic o.s.v. Viktiga frågor och synpunkter till oss som varit med 

lite längre i ”golfs värld”. Vi informerade om våra måndagstävlingar och faddergolfen på 

söndagar. Andra frågor som diskuterades var om det finns möjlighet till gruppträningar med 

Birger. Vår förhoppning är att Birger kan vara med på upptaktsträffen och informera vidare.  

 



Första damdagen blir 6 maj och inte 29 april som angavs i PD. 

 

Vi i damkommittén vill tacka Ebru för tiden vi arbetat tillsammans i kommittén och önskar 

henne lycka till.  

 

Nästa möte 

 

Så snart vi vet datum för Abacustävlingen. 

 

 
Vid tangenterna 

Britt 


