
Damkommitténs verksamhetsplan för 2021 

 

Vision   

Att vi kan fortsätta med alla våra tävlingar och aktiviteter under 2021 med tanke på Covid 19. Om tävlingarna 

ställs in så spelar vi Sällskapsgolf.  

Vi ska erbjuda golfspel och andra aktiviteter som får Bokskogens GK:s damer att vara nöjda och välmående. 

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

spelnivå på ett trivsamt och glädjefyllt sätt.  

Syfte   

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

att delta. Arrangemangen ska vara av en kvalité som ger en god upplevelse för deltagarna och samtidigt förbättra 

klubbgemenskapen.   

Strategi   

De nya medlemmarna ska få ett välkomnande och positivt bemötande. Vi ska jobba för att tidigt fånga upp dem 

genom att bland annat skicka välkomstbrev till dem. 

Att involvera nya och gamla medlemmar genom att mejla Spel- och Aktivitetsprogrammet till alla damer tidigt 

på våren. 

Uppmana alla damer att gå med i vår Facegrupp där vi lägger upp information. 

Verka för att även utanför banan arrangera aktiviteter som stärker klubbkänslan.  

Tävlingarna ska genomföras så att deltagarna kommer tillbaka och även inspirerar andra damer att ställa upp. Ha 

ett brett utbud av tävlingar som tilltalar allas olika handicap 

 

 Mål  

Att alla kvinnliga medlemmar och gäster ska trivas och umgås på ett lättsamt sätt med golfen som gemensamt 

intresse.  

  

Damkommitténs ledamöter 2021 är: Britt Nilsson, ordförande, Birgitta Nilsson, Carina Lindhe och Ingela 

Persson, Lisa Jansson, Eva-Maria Andrén, Margareta Lindh och Anne Eichenberger.  

  

För Damkommittén/ Britt Nilsson    

 

Aktiviteter 2021 

• Uppstart med Vårsupe'. Information och tävlingsprogram.  

• Regelträff  

• Onsdagstävlingar med start 09:00 En ”annorlunda ” tävling i månaden.  

• Solskensgolf på måndagar med start 17:45. Mix-tävlingar var tredje gång.  

• Alla Söndagstävlingar spelas Mixade.  

• Order of Merit på onsdagtävlingar.  

• Delta i Openserierna D22, D50, D60, D70 och Foursome. Utöka D70 med två lag. 

• Delta i Skåneserien i 3 klasser med olika handicap, samt Foursome med handicap.  

• Arrangera seriespel i Skåneserien Kategori 2 och D50. 

• Träning med Bokskogens pro för de som deltar i seriespel.  

• Nationell damdag 4 juli  

• Utbytesgolf med utbytesklubbar. Hinton, Romeleåsen, Kävlinge, Abbekås, Bosjökloster, Trelleborg, Vellinge, Tegelberga och 

Örestad. Förhoppningsvis även Ljunghusen  

•  Solheim cup mot Flommens GK. Spelas 2021 på Flommen.  

• Utfärd med övernattning tredje helgen i september.  

• Fortsatt samarbete för vision 50/50.  

• Delta i Skånes golfförbunds höst- och vårmöte. 

• Fortsätta ha information till damerna i Veckonytt, Facebook och på våra anslagstavlor om årets spel och aktiviteter.  



• Sociala aktiviteter såsom Teater, Bowling, Boule och restaurangbesök.  

• Serieavslutning för damer som deltagit i någon serie. 

• Höstavslutning med lunch, prisutdelning, 9-hål spel.  

 

Gemensamma aktiviteter med HK   

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

• Utbyte med Vasatorp 2 gånger årligen.  

• Bussutflykt som Damkommittén arrangerar 2021  

• Gemensamma tävlingar arrangeras två gånger av respektive Hk och Dk  

• Ladies and Gents. Herrkommittén arrangerar 2021  

• Bokslaget arrangeras av herrarna  

• Mix-tävlingar på Solskens- och söndagsgolfen som damkommittén arrangerar  

• Vintergolf som herrarna arrangerar  

 

Utveckling och rapportering   

• Damkommitténs möten rapporteras till klubbchef.  

• Ingå i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50  

  

För Damkommittén/ Britt Nilsson    

 

 


