
 

 

 

Damkommitténs verksamhetsplan 

 
Vision 

Vi ska erbjuda golfspel och andra aktiviteter som får Bokskogens GKs damer att vara nöjda och 

välmående. Arbeta för att damerna i klubben ska känna sig välkomna till en social och sportig närvaro 

oavsett spelnivå. Även utbyte med andra klubbars damer ska erbjudas. 

 

Syfte 

Att för damerna tillhandahålla tävlingsspel, sällskapsspel samt andra sociala aktiviteter. och motivera 

fler damer att delta i våra tävlingar. Arrangemangen ska vara av en kvalité som ger en god upplevelse 

för deltagarna och samtidigt förbättra klubbgemenskapen. 

 

Strategi 

Tävlingarna och aktiviteterna ska genomföras så att deltagarna kommer tillbaka och även inspirerar 

andra damer att ställa upp. Ha fler onsdagstävlingar med prisutdelning och fika efteråt så att 

klubbsammanhållningen ökar. Vid söndagstävlingar lunch alternativ kaffe innan spel. 

Försöka fånga upp de damer som inte är med i våra aktiviteter. Se över möjligheter till att utöka 

samarbetet med andra kommittéer och klubbar. Försöka få fler sponsorer så vi kan få attraktivare 

prisbord. 

 

Mål 

Att öka deltagande  i varje tävling och aktivitet. Bibehålla högt deltagande i Nationell damdag på 

Bokskogens GK. Öka Bokskogen GK´s damers deltagande i utbyte med andra klubbar.  Bibehålla 

antalet tävlingar och utöka andra aktiviteter något. Fler gemensamma tävlingar och sammankomster 

med herrkommittén. Möjliggöra förbättring av spelet för dem som deltar i seriespel. 

 

Aktiviteter  2018 

Uppstart med Vårsupe' . Information och tävlingsprogram. 

• Regelträff 

Onsdagsgolf med start 09:30  En ”annorlunda ” tävling i månaden. 

• Solskensgolf på måndagar med start 17:45 

• Erbjuda söndagsgolf så även de som arbetar vardagar kan delta. 

• Order of Merit på både onsdag- och söndagstävlingar. 

 

Delta i Openserierna D22, D50, D60, D70 och Foursome. 

• Delta i Skåneserien som består av 3 klasser med olika handicap, samt Foursome 

• Träning med Bokskogens pro för alla som vill och extra träning för de som deltar i seriespel. 

 

• Nationell damdag första söndagen i juli 



 

• Utbytesgolf med 8 utbytesklubbar. Hinton, Romeleåsen, Bosjökloster, Trelleborg, Lund, 

Vellinge, Tegelberga och Örestad. 

• Solheim cup mot Flommens GK. Spelas i år på Bokskogen den 1/8. 

• Utfärd med övernattning tredje helgen i september. 

• Fortsatt samarbete för vision 50/50. 

• Fortsätta ha information till damerna i Veckonytt, Facebook samt damernas mejlgrupp om 

kommande aktiviteter. 

• Sociala aktiviteter ungefär 4 ggr under vinterhalvåret. ; såsom Teater, Bowling och Boule 

• Höstavslutning 

 

Gemensamma aktiviteter med HK 

Kick-off för de som är intresserade av att spela seriegolf 

• Utbyte med Vasatorp 2 gånger årligen. Där 10 damer och herrar (som i första hand är med i 

kommittén) från respektive klubb deltar. 

• Bussutflykt 

• Ladies and Gents 

• Bokslaget 

• Vintergolf 

• Några mixade tävlingar (Onsdag och måndag) 

 

Utveckling och rapportering 

Damkommitténs möten rapporteras till klubbchef. 

• Utbilda DK:s ledamöter i Klubbdomarutbildning. 

• Ingå i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 

 


