Verksamhetsplan för Damkommittén 2018
2017 var ett fantastiskt år för Damkommittén. Antalet deltagare på tisdagarna ökade
med 57 %, 614 startande damer spelade golf och avslutade varje tisdags kväll med
god mat och trevlig gemenskap.
Syftet med Damkommittén är just detta, att bidra till att vi damer spelar golf och att se
till att vi har trevligt tillsammans.
Mål 2018
 När man kommer till Kårsta GK under tisdagskvällarna skall det vara spelande
damer på varje hål.
 Alla skall känna gemenskap och glädje.
 Vi ska fånga upp nya medlemmar i klubben.
 Vi ska arbeta med vision 50/50.
 Vi arbetar för jämställdhet men även för jämlikhet.
 Vi ska tillvarata damernas intressen vad gäller klubben och banan.
 Att kvinnligt golfutövande ges utrymme och tas tillvara för att påverka
golfsportens utveckling på olika nivåer.
 Att verka för samordning och utbyte mellan övriga klubbar i länet vad gäller
damverksamheten.
 Vi skall arbeta för bra speltempo och golfvett på banan.
Aktiviteter 2018
 Damkommittén träffas regelbundet för att planera och genomföra
verksamheten.
 Upptakts- och inspirationskväll.
 Damgolfkvällar på tisdagar från maj till mitten av september med uppehåll
under juli.
 Avslutningstävling för klubbens damer.
 Ladies Trophy – matchspel inom distriktet.
 Hemlig resa.
 Anordna några tisdagskvällar med tema t.ex.:
o bidra till ökat golfvett och mer kunskap om golfregler, använda oss av
golfteori.se
o Speltempo, vad vi kan göra för att hålla ett bra tempo på banan.
 Tränings- och utbildningsmöjligheter.
 Arbeta för att få fler damer att delta i KM och DM.
 Presentera damgolfen för nya golfare och medlemmar.
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Organisation
Damkommittén ska bestå av sex ledamöter, ordförande och kassör utses.
Kommittén för 2018 består av
 Monika Persson, ordförande
 Eva Gilbertsson, vice ordförande
 Monica Andersson, kassör
 Annika Springare, ledamot
 Mia Ekström, ledamot
 Camilla Gartz, ledamot

”Människor ler och längtar tillbaka till Kårsta GK!”
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