Minnesanteckningar förda vid Planeringskurs för Damkommittén 15-16-okt 2016 i
Skellefteå Medlefors
Ordförande: Eva Enbuske Tapani Umeå Sörfors GK
Deltagare: Birgitta Axelsson Umeå Sörfors GK, Katarina Wikberg Piteå GK, Anna
Ångström Kalix GK, Maria Lundqvist Lycksele GK, Heléne L Kågström Skellefteå GK,
Marja-Leena Komulainen Bodens GK, Lena Borgardt Norrmjöle GK, Sonja Sjölund
Lindman Arvidsjaur, Gunilla Nilsson Norrmjöle GK

1. Presentation och val av sekreterare.
Eva börjar med och hälsa oss välkomna till årets planeringskurs. Vi gör en
presentationsrunda och Gunilla väljs till sekreterare för mötet.
2. Rapportering/Utvärdering säsongen 2016
- Damlaget: Under året har det spelats sex tävlingar i Damslaget. Totalt har 13
klubbar varit representerade varav fyra klubbar har fullföljt seriespelet. Vi gör en
reflektionsrunda och kommer fram till att det är överlag är positiva reaktioner som vi
har fått ta del av efter genomförda tävlingar. Deltagarantalet har sjunkit från
föregående år till 319 st. 2015 var deltagarantalet 334 st. 2014 spelade 409 damer
och år 2013 327 st.
- BD Matchspel: I år har Norrbotten kommit igång med matchspel. BD har spelat
efter samma statuter som AC men med undantag att man spela alla matcher under
en helg när man samlades i Boden. Totalt deltog 4 klubbar och segrade gjorde
Gällivare/Malmbergets GK
- AC Matchspel:. Vid vårens planeringsträff då beslutade klubbarna att matchspelet
skulle genomföras i 3 foursome matcher vid tre tillfällen under försommaren på tre
klubbar. Lottning av paren skedde en halvtimme innan första start. Norrmjöle GK
vann årets matchspel.
I år var det Bjurholms GK som ordnade den gemensam middag för alla damer i de
klubbar som deltagit i matchspelet. Den 6 oktober åt vi en trevlig middag på nya hotell
Mimer i Umeå.
- AC Inland Matchspel: Det finns många klubbar i inlandet som har visat intresse för
matchspelet men ännu har man inte kommit igång med någon form av matchspel.
- DM. Årets DM gick av stapeln på Robertsfors GK. Dessvärre minskade deltagande
från 10 till 8 deltagare. I år spelade damerna från röd tee 18+9 hål.
- VB 2016: Vi går igenom verksamhetsberättelsen för år 2016 och godkänner den.
- Reseutjämningsbidrag: Eva har sammanställt reseutjämningsbidraget. Till skillnad
från tidigare år så godtas bara en resa per tvådagarstävling. (Om inte två resor
faktiskt har gjorts). Bidraget kommer att betalas ut till klubbarna i december.
- Vision 50/50: Piteå GK är en av de 8 klubbar i Sverige som ingår i SGF:s tvååriga
pilotprojekt för att öka antalet kvinnor inom golfen. Såväl spelare som funktionärer. Vi
fick en rapport om hur arbetet har framskridit. Piteå har jobbat med värdegrunder,
man har märkt skillnad på språkbruk. På banan har man påbörjat arbetet med nya
tee. Även klippningen av banan har blivit bättre ur damperspektiv. För att nå målet
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måste alla arbeta åt samma håll både damer och herrar, unga och gamla.
3. Verksamhetsplan 2017
Vi går igenom förslaget till verksamhetsplan 2017 och godkänner det.
4. Damlaget 2017:
- Statuter: Vi går igenom statuterna och reviderar dem något. Vi vill hålla fast vid att
tävlingen spelas i 3 hcp-klasser och i varje hcp-klass ska de 3 bästa nettoresultaten
premieras. För att inte tappa bort spetsen, beslutade vi att premiera de tre bästa
bruttoresultaten oavsett klass. Nytt för i år är att vi sänker ålder på deltagande damer.
Från och med det år man fyller 18 år är man välkommen att vara med.
Serieresultat vid varje speltillfälle utgörs av tre resultat från varje klubb. De två bästa
bruttoresultaten oavsett hcp-klass samt det bästa nettoresultatet oavsett hcp-klass.
Notera att serieresultatet måste vara från tre olika spelare. I övrigt så gör vi inte några
förändringar i statuterna, utvärdering av statuterna görs 2017.
Priserna är oförändrade:
1:a pris 3000 kr
2:a pris 2000 kr
3:e pris 1000 kr
Vi hade en lång diskussion om antalet tävlingar, hur de ska ligga och hur många som
ska räknas in i serieresultatet. Vi beslutade att alla som vill ha tävling kommer att få
en tävling. Umeå Sörfors avstår i år, och det innebär att 5 tävlingar ligger i Norrbotten
och en i Västerbotten. Vi beslutade att 4 tävlingar ska ingå i serieresultatsberäkningen som föregående år. Nu ligger de flesta tävlingarna i anslutning till helgen
och den i Gällivare på en lördag, detta är ett försök att få fler som kan delta när det är
i kombination med en helg.
-Spelplatser/Datum
Kanonstart kl. 10.00.
29/6 Boden
30/6 Piteå
28/7 Kalix
29/7 Gällivare
10/8 Arvidsjaur
11/8 Skellefteå
Beslutades att tävlingsavgiften för år 2017 ska vara oförändrat 300 kronor. I
tävlingsavgiften ska tävlingsgreenfee och middag ingå.
5. Länskamp mellan Norr och Västerbotten
Tanken på en länskamp mellan AC och BD finns kvar. Vi har bokat in den 26/8 i Piteå
för denna match. Statuter kommer att gemensamt jobbas fram av representanter för
Umeå Sörfors GK och Bodens GK. Det är även dessa klubbar som är ansvariga i var
sitt län. Statuterna kommer att skickas ut på remissrunda innan de fastställs.
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6. Matchspel 2017
- Statuter AC
Södra Västerbotten Eva och Sofie från Umeå Sörfors GK kallar till planeringsmöte i
mars för klubbar i Västerbotten, återkommer med statuter då vi har haft träffen.
- Statuter BD
I Norrbotten tar Bodens GK på sig ansvaret för att organisera Norrbottens matcher.
Återkommer med statuter när dessa är färdiga.
- Prispengar
1000 kronor för vinst i de olika matchgrupperna oavsett antalet lag eller antalet
spelare i varje lag.
7. DM 2017
DM åldersklasser för damer spelas i Luleå den 19/8 Åldersklasserna vid DM är D30,
D40, D50, D60 och D70. Damer 30-60 spelar från röd tee 18+9 hål slagtävling. D 70
spelar 18 hål
8. Inbjudningstävlingar till NVGFs tävlingsprogram
Kontakta NVGFs tävlingsansvarig eller Eva när ni vill skriva in damernas tävlingar i
NVGFs tävlingsprogram.
9. Vilka satsningar gör din klubb för Damgolfen.
Det görs satsningar av olika slag runt om i vårt distrikt, Det ordnas träningstillfällen för
damer allt från regelbundna träningar både vinter och sommar, träningshelger osv.
Mycket positivt från både deltagare och oss i kommittén. Det ger oss möjlighet att få
damerna att sänka sitt hcp och stanna kvar som golfspelare när golfen blir roligare.
Många klubbar jobbar med tee forward (orange tee eller tee 43). Vi har klubbar där
Banarchef och banansvarig tar med damer på en runda runt banan för att ur ett
damperspektiv titta på klippning, teeplacering, hinder osv. Hur upplever damerna att
banan är utformad. Toaletterna hur är de placerade och hur är standarden på dem.
Vi uppmanar damerna ute i klubbarna att fortsätta arbetet med vara med och driva
dessa frågor.
10. Övriga frågor
Det framkom inga övriga frågor men väl några tips och en vädjan.
Glöm inte bort att vi har en egen Facebookgrupp som heter NVGF damer. Försök
lägga till så många deltagare som möjligt för det är ett snabbt sätt att få ut information
till hela distriktet.
På SGF:s tipssidor finns massor med tips och råd som vi alla kan ha nytta av.
Eva vill att ni skickar henne AKTUELL kontaktinformation på klubbens damansvariga,
namn, mail och telefonnummer. eva.enbuske-tapani@home.se

Eva avslutar vårt planeringsmöte med att tacka för ett mycket bra möte.
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Vid tangenterna Gunilla Nilsson

Bilagor;
-

Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Statuter Damslaget 2017
Lista reseutjämningsbidrag 2016
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