Verksamhetsberättelse 2017 för damkommittén i Bodens Gk
Damkommittén bestod av;
Marja-Leena Komulainen, ordförande och ansvarig inför styrelsen samt ledamöterna Anki
Gustafsson, Lilian Jansson och Monica Lindehag. Under säsongen kompletterades kommittén med
Kerstin Kjellgren.
Mål som damkommittén haft för verksamhetsåret 2017 var;
• Vinna NVGF:s seriespel
• Öka antal kvinnliga medlemmar i klubben
• Arrangera damtävlingar
• Nå ut till nya medlemmar om damverksamheten
• Öka antal kvinnliga medlemmar som deltar i klubbens aktiviteter
• Bidra med aktiviteter för att sänka hcp för damer
Aktiviteter som vi genomfört för att nå våra mål är bland annat;
Damerna från klubben har deltagit i alla sex deltävlingar av NVGF:s seriespel med totalt 73 start och
blev 3:a i lagspelet. I slutet av juli arrangerade Bodens Gk matchspel för damer från länets klubbar.
Under säsongen arrangerades med ledning av Jörgen Gidlund träningsgrupp för damer under 6
torsdagar och damkommitté var vid något enstaka tillfälle och informerade deltagare i Grönt kortkurser om damverksamheten. Mer information om aktiviteter hittar du längre fram.
Enligt statistiken är det relativt många kvinnliga nybörjare varje sommar men svårigheten ligger i att
kunna behålla de nya 2 – 3 år efter att de tagit Grönt kort. I framtiden krävs ännu mer satsningar på
aktiviteter att behålla befintliga medlemmar och få alla känna gemenskap i klubben. Antalet aktiva
damer under säsongen var 238 + 36 juniorer och 27 kvinnor tog Grönt kort.
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 2017
Kick Off för Bodens Golfdamer
Torsdagen den 18 maj genomförde vi vår återkommande Inspirationskväll ”Kick Off” för Bodens
Golfdamer. 39 damer samlades i Golfrestaurangen för mat & mingel samt för att få information om

säsongens program för damer. Jessica Forsén Löfgren föreläste om olika personligheter och hur de
påverkar vårt beteende samt vilka är de karakteristiska dragen som kommer fram i stressade
situationer. Jessicas inslag var mycket uppskattad och fick många igenkännande skratt.
Träningsgrupp för damer
Under sommaren 2017 startades en träningsgrupp för damer med ledning av Jörgen Gidlund. Syfte är
att erbjuda damer träning utifrån sina förutsättningar och på sikt uppleva att man utvecklas i sitt spel
och får mer glädje av det. Sex torsdagar under sommaren, 1 tim före Trissgolf erbjöd Jörgen träning
och deltagarantalet varierade mellan 6 och 11 personer.
Gumgolf
Under perioden 17-05-30 – 17-10-03 har vi spelat ”gumgolf” tisdagar med samling kl 09.00
och fr o m september månad med samling kl 10.00. Vi har spelat 18 hål under avslappnade former,
ibland lagspel i olika former.
Nytt i år har varit att vi anmält oss via golf.se på samma sätt som till en tävling.
Antalet deltagare har ökat varje år jämfört med start 2014.
Totalt antal deltagare i år har varit 101 vid sammanlagt 17 olika tillfällen. På grund av regn var spelet
inställd vid tre tillfällen under säsongen.
Trissgolf
Vi spelade Trissgolf på torsdagar, på kvällstid, 13 gånger från den 8 juni till den 7 september. Vid två
tillfällen var det p g a regnet endast två deltagare. Totala antalet deltagare var 113 vilket är 60 % fler
än året innan. Under säsongen har vi lärt oss olika spelformer och övat dem under våra träffar.
Trissgolfen är ett ypperligt tillfälle för nya golfare att träffa och lära känna andra damer i klubben.
Matchspels tour för damer
Under säsongen genomfördes första gången en tour i matchspel för klubbens damer. Vi spelade 18
hål, start i juni och sista matchen i slutet av augusti. 18 damer deltog i touren. Jenny Preutz korades
till vinnare av touren.
Ladies Night
Ladies night var inplanerad den den 16 juni men fick ställas in p g a för få anmälda.
NVGFs seriespel – DAMSLAGET 2017
spelades på 6 orter –start den 29 juni i Boden sedan Piteå, Kalix, Gällivare, Arvidsjaur och avslutning i
Skellefteå. I seriespelet kan Gällivare titulera sig som bäst i Norr- och Västerbotten. Tvåa och trea i
seriespelet blev Luleå respektive Boden.
Vi genomförde vår deltävling den 29 juni med 49 deltagare vilket var närmare 20 färre än 2016.
Sommaren kom sent och var regnig vilket troligen påverkade antalet deltagare i hela seriespelet.
Luleå GK vann A-klassen och Boden GK både B- och C-klassen i deltävlingen hos oss. Gällivare vann
den totala lagtävlingen, Luleå blev tvåa och Boden trea.
NVGFs matchspel
Matchspelet för Norrbotten genomfördes den 22-23 juli på Sävastbanan. Tre lag deltog, två lag
lämnade återbud. Luleå vann i Norrbotten och fick i slutet av augusti möta Västerbottens vinnande
lag, Umeå GK. Umeå vann länskampen som spelades i Piteå.

Golfmaran - hål 1-18 + hål 1-9
genomfördes som tidigare, 27 hål singel slaggolf, dam- och herrklass, den 12 augusti. Efter 18 hål
intogs lunch och därefter gick vi hål 1 - 9 ytterligare en gång. Vinnaren i damklassen var Elaine
Isaksson. 19 damer deltog. I herrklassen deltog 53 personer och vinnaren var Hans Bergman.
Efter tävlingen blev det prisutdelning och grillfest i Golfrestaurangen. Tävlingssponsor var
Företagarna i Boden.
Avslutningstävling
Vår tävlingssäsong avslutades den 16 september. 18 damer deltog i tävlingen som genomfördes i 3
hcp-klasser. Sara Lindgren vann A-klassen, Birgitta Enberg B-klassen och Jenny Preutz C-klassen.
Linnea Grundström vann vandringspriset som stiftats till minne av Gunnel Nyberg med bästa
bruttoresultat, dvs 88 slag.
Tack för 2017
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

