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Bilaga till minnesanteckningar från 2014-02-09, ”Laget runt”

Leksand 
Arbetar med arbetsgrupper för damaktiviteterna förutom själva damkommitten som 
består av 3 personer. Genomför två träningsgrupper tillsammans med klubbens Pro 
under sommaren, dessa är förbehållna de damer som spelar Måndagsgolfen. 
Arbetar för att få med yngre damer i aktiviteterna. D55 genomför två tävlingsdagar i 
veckan tillsammans med H55. Har cirka 216 dammedlemmar. Har regelfrågor på 
måndagsgolfen och genomför även regelvandring med klubbens domare. Detta 
som SiSu-aktivitet. 

Falun Borlänge 
Vi är 8 damer i damkommitten, alla har ett ansvarsområde så som Git, 
hemsidan, sponsring, tävlingsprogram, information, ekonomi och 
tävlingar med andra klubbar. Damkommitten har ca 10 möten varje år. Vi 
samarbetar med Sisu och har lärkurs med regelfråga varje onsdag i 
samband med tävling. Sammanlagt har vi ca 200 aktiva damer varav 75 
damer deltar i våra aktiviteter. Några av damerna arbetar också ideellt 
på helger i receptionen, lärorikt och jättekul!  Vi har ett 20 tal tävlingar varje 
säsong, i genomsnitt deltar 23 damer. I början och slutet av säsongen spelas 9 
hål och under sommaren 18 hål. På fredagar spelas Frida (för lediga damer), i 
varje boll görs upp hur man vill spela, tävla eller spela matchspel.Vi samarbete 
med club55, seniorgolf en dag per vecka, damerna spelar på samma villkor som 
herrarna.Information om damernas aktiviteter, tävlingar m.m. finns på FBGK 
hemsida under damer. Tävlingsprogrammet är inte klart för den här 
säsongen.

Samuelsdal 
Har 290 dammedlemmar. Klubbhuset är sålt och kommer att drivas som pensionat 
med pensionat med servering som ska serva golfare och andra gäster. Nytt mindre 
klubbhus i det (jätte)gamla klubbhuset som ligger intill drivingrangen. Lägger om 
bansträckningen på ”Nian”, korthålsbanan, så hål 1 blir det gamla nionde hålet och 
hål 8 blir avslutningshål 9. 

Rättvik
Bygger om kansliet och kommer att samla shop och kansli på samma ställe. Har 
byggt om hål 15. Damerna sköter om kiosken och kommer ev att ta ansvar för 
andra tävlingar. Detta arbete innebär att damkommitten får intäkter som de kan 
använda i sin verksamhet. Kommer att stötta de som jobbar när de åker på 
tävlingar. Använder GIT

DGF
Marlene informerar kort om DGF arbete. Har publicerats en ny hemsida där 
information från DGF är samlad, www.dalagolf.se. DGF arbetar med att ta fram bra 
pris på hjärtstartare. 

http://www.dalagolf.se/

