Verksamhetsberättelse 2016 för damverksamhet
Damkommittén i Bodens GK
Damkommittén bestod av;
Marja-Leena Komulainen, ordförande och ansvarig inför styrelsen samt ledamöterna Anna-Charlotta
Nilsson, Annika Rothoff, Monica Lindehag, Tina Renlund och Åsa Åderman.
Damkommittén arbetar under vintern och våren fram program, inbjudningar och aktiviteter inför
kommande säsong. Information om planerade aktiviteter sprids ut till medlemmarna via hemsidan,
Facebook, mail, träffar och informationsbroschyr som damkommittén tagit fram. Under vintern tas
även kontakt med samarbetspartners samt tävlingssponsorer så att allt är klart till upptakten i maj.
En dag i juli är hela kommittén ute på stan och jagar priser till tävlingar som damkommittén
anordnar. Det här är ett viktigt inslag i det gemensamma arbetet och tack vare sponsorer har vi ett
jättefint prisbord vid våra tävlingar.
På hemsidan www.bodensgk.se /kommittéer/damer hittar du aktuell information om vår
verksamhet.

En sammanfattning på aktiviteter under 2016
Kick Off för Bodens Golfdamer
Torsdagen den 17 maj genomförde vi vår återkommande Inspirationskväll ”Kick Off” för Bodens
Golfdamer. 43 damer samlades i Golfrestaurangen för mat & mingel samt för att få information om
säsongens program för damer. Petter Pettersson föreläste om kost, träning och livsstil - om konsten
att äta, träna och må bra.
Trissgolf
Vi spelade Trissgolf på torsdagar, på kvällstid, 11 gånger från mitten av juni till början av september.
Under säsongen har vi lärt oss olika spelformer och övat dem under våra träffar. Träffarna var
uppskattade och antalet deltagare ökade något från förra året.
Trissgolfen är ett ypperligt tillfälle för nya golfare att träffa och lära känna andra damer i klubben.
Ladies Night
Vi genomförde Ladies night den 17 juni. Vi spelade tremanna scramble och i år ändrade vi tävlingen
till en 9 håls tävling för att ha mer tid för umgänge vid middagen efteråt.
Golfmaran - hål 1-18 + hål 1-9
genomfördes som tidigare, 27 hål singel slaggolf, dam- och herrklass. Efter 18 hål intogs lunch och
därefter gick vi hål 1 - 9 ytterligare en gång. Efter målgång fick du välja ditt bästa resultat för hål 1 till
hål 9. I herrklassen deltog 31 personer och vinnare var Tomas Karlsson. Carina Bergman vann
damklassen där deltagarantalet var 16 damer.

Efter tävlingen blev det prisutdelning och grillfest i Golfrestaurangen. Tävlingssponsor var
Företagarna i Boden.
NVGFs matchspel
Matchspelet kom igång i Norrbotten igen och fyra klubbar, Gällivare, Luleå, Piteå och vi samlades
under en helg i slutet av juli i Sävast för att genomföra matchspelet. Kalix var anmäld men fick inte
ihop ett lag och fick lämna WO. Vinnaren blev Gällivare med 9 p, sedan Piteå med 8 p, Luleå med 7 p
och Boden som sist med 6 p.
NVGFs seriespel – DAMSLAGET 2016
spelades på 6 orter –Sörfors, Norrmjöle, Skellefteå, Piteå och Arvidsjaur samt Boden.
I seriespelet kan Skellefteå titulera sig som bäst i Norr- och Västerbotten. Tvåa och trea i seriespelet
blev Boden respektive Piteå.
Vi genomförde vår tävling den 4 augusti med 67 deltagare vilket var 10 färre än 2015. Trenden med
färre deltagare i tävlingar under säsongen syntes även i den här tävlingen. Boden GK vann alla
klasser, Carina Bergman blev vinnare i A-klassen, Marja-Leena Komulainen i B-klassen och Rigmor
Brännvall i C-klassen.
Avslutningstävling
Vår tävlingssäsong avslutades den 17 september 27 damer deltog i tävlingen som genomfördes i 3
hcp-klasser. Bästa nettoresultat i A-klassen fick Britt-Marie Ögren, Monica Lindström i B-klassen och
Anette Enbom i C-klassen
Tack för 2016
Avslutningsvis vill vi tacka alla som deltagit i vår verksamhet. Vi tackar våra sponsorer som gjort det
möjligt för oss att alltid ha fina priser på våra tävlingar. Vår förhoppning är att ni fortsätter stödja oss
i framtiden.

För Damkommittén

Marja-Leena Komulainen

