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Verksamhetsplan - Damkommittén 2018 
 
MÅLSÄTTNING  
Damkommittén arbetar för att stimulera damerna till att bli bättre golfare genom 
träning och tävlingsspel under trevliga former.  Damkommittén vill också verka för att 
skapa ökad gemenskap och sammanhållning bland damerna på klubben genom 
olika aktiviteter.  
Vi kommer att arbeta för fler deltagare till våra aktiviteter än 2017. 
 
 
AKTIVITETER 

 Vårmöte i början av april. Uppstart av säsongen 2018 
 
 

 Tisdagstävlingar 
Spelas första gången 17/4. Spelas därefter under maj, juni, juli, augusti och 
september, A- och B-klass, slaggolf över 18 hål. I april och september spelas det över 
9 hål. 
För att få med så många som möjligt har vi starttider både på förmiddagen och 
eftermiddagen. Anmälan senast måndagen före kl. 1200 och därefter lottas tävlingen 
av receptionen.  
Vinnare i varje deltävling utses samt bäst i respektive klass för varje månad. Antalet 
priser beroende av antalet deltagare. Prisutdelning sista tisdagen i månaden då vi 
endast har starttider på eftermiddagen. Sista tisdagen i månaden spelas 9-hålstävling 
med olika tävlingsformer, A- och B-klass i en individuell tävling. Denna avslutas med 
kaffe/te och prisutdelning. 
 
 
 Eclectic 
Spelas under tävlingssäsongen på CC eller TC. Alla dam- och klubbtävlingar som 
spelas på aktuell bana ingår. Prisutdelning i samband med Damernas Dag. 
 
 
 Matchspel 
Beräknas kunna starta ca 1:a maj. Prisutdelning i samband med Damernas Dag. 
Vi hoppas kunna få med fler än de 16 som deltog 2017. 
 
 
- Seriespel 
DK räknar med att Vasatorp deltar med 2 lag i Skåneserien, 1 lag i respektive D50, 
D60 och D70 och Foursome med hcp. 
En omgång av D 50 kommer att spelas på Vasatorp i maj och en omgång av 
Skåneserien kat. 1 kommer att spelas på Vasatorp i augusti.  
 

 
 Utflykt till andra banor 
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DK kommer att erbjuda spel på andra banor med eller utan träning med egen pro.  
 
  
 
 Nationell Damdag  
Vi planerar för att denna tävling ska kunna genomföras en fredag i juli. 
Huvudsponsor är ej klar ännu. 
Det blir kanonstart med lunch som ingår i startavgiften. Halv greenfee gäller för 
gäster. 
 
 
- Planering i övrigt 

 Damernas Dag sista söndagen i september. En uppskattad partävling där vi 
summerar säsongen som gått. 

 Samarbete med DK på Rya och Allerum. 
 Regelgenomgång vid minst ett tillfälle. 
 Bearbetning av befintliga och även nya sponsorer. 
 6-8 kommittémöten under året.  
 DK-golf på annan bana. 
 Fortsätta att informera på Vasatorps hemsida. 
 Mingelkväll/ar. 
 Utarbeta en enkät till alla damer 
 Workshop för att hitta nya sätt att få med fler damer till våra aktiviteter 
 

 
 

 
KOMMITTÉLEDAMÖTER 
 
Birgitta H Jönsson Ordförande 
0767-840503  hanna.birgitta.j@gmail.com 
 
May-Christin Friberg 
0761-163254   mcfg@comhem.se  
   
Ewy Alm 
0709-708978  ewy.alm@telia.com 
 
Annika Blum 
0733-645529  fysionoraab@gmail.com 
 
Britt-Marie Lernfelt  
0709-522260  bri@cimbris.com 
 
Birgitta Daag  
0705-279550  birgitta.daag@telia.com  
   

mailto:hanna.birgitta.j@gmail.com
mailto:mcfg@comhem.se
mailto:ewy.alm@telia.com
mailto:fysionoraab@gmail.com
mailto:bri@cimbris.com
mailto:birgitta.daag@telia.com


 
 

Vasatorps Golfklubb   
Telefon 042-450 85 00  -  info@vasatorp.golf  -  www.vasatorp.golf 

 
 

Bodil Grasshoff 
0708-204585  bodil.grasshoff@gmail.com 
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