Sammanställning av utvärderingen 2018
Hur nöjd har du varit med aktiviteterna som Damkommittén anordnat under
säsongen?

Nöjd

Q-golf

Mycket
nöjd
5

Trissgolf

6

1

Träningsgrupp
3
för damer
Matchspel i
3
klubben
NVGF:s matchspel 3

Mindre
nöjd

1

Mycket Ej
missnöjd deltagit
12
10
12

3

11

2

11

Deltävlingarna i
Damslaget
Kick-off

10

1

4

13

1

3

Ladies Night

inställd
2

1

Avslutningstävling 14

Vad skulle Du vilja förändra/utveckla?
Fler som följer på Damslaget
Ta bort gröna pinnarna framför greenområdet iaf vid tävling
Det är kanske lite för många deltävlingar i Damslaget
Färre än 9 deltävlingar i Damslaget, (2)
Prisutdelning direkt efter avslutningstävlingen, sen t ex en timme för dusch,
omklädning och middag
Brutto i matchspel

Locka fler yngre till Damslaget
Längsta drive på tävlingarna, inte bara närmast hål.
NVGF:s matchspel borde ha även bruttomatcher. Svårt för oss med lågt hcp att
känna att man kan tillföra något annars.
Bara 6 deltävlingar i Damslaget (2)
Bastu i damernas omklädningsrum
I samband där tävling och efterförljande middag med prisutdelning, skulle det
vara bättre med prisutdelning direkt efter tävling så att man kan delta på den
ifall man inte kan vara med på middag.
Peppa fler att delta i Damslagets tävlingar.
Fler tjejer som åker på Damslaget
Flytta Ladies Night till söndag alt helgen efter midsommar
Har du förslag på aktiviteter som Du skulle vilja att Damkommittén tar
initiativ till?
Anordna 3 klubbor och en putter tävling
Nybörjargolf för damer som tagit grönt kort, ej 36 hcp + damer med hcp
Anordna Hjärtgolf-tävling
Om Du är intresserad av att delta i Damkommitténs arbete så hör av dig till
någon av oss;
Marja-Leena Komulainen
AnnBritt Karlgren
Anki Gustafsson
Inger Lundqvist
Kerstin Kjellgren
Monica Lindehag

marja-leena.komulainen@kfbd.se
annbritt.karlgren@bdtv.se
kjell.anki@comhem.se
inger.lundqvist@mimers-brunn.se
kerstinkjell@hotmail.com
m.lindehag@gmail.com

Övriga kommentarer
Bra jobbat
Alltid lika trevligt att få vara med
En väldigt duktig kommitté. Hoppas att ni är med nästa år.

