
Damkommittén 2017



2017-04-19  Damkommitténs Kick Off
Agenda: 
➢Damkommittén 
➢Måndagsgolfen 
➢Hemliga resan 
➢Tävlingar 
➢Klubbens tränare 
➢Ordet är fritt 
➢Vår hemsida 
➢Avslutning



Damkommittén

Susan Breitholtz – Ordförande  
Charlotte v Sivers Rosberg -Kassör 
Katarina Nyqvist - Sekreterare 
Vera Grönwall - Måndagsgolf 
Eva-Britt Allenius - Webbansvarig 
Yvonne Andersson - Måndagsgolf/ 
                              Tävling

Vår målsättning 2017   
Enkelt 
Roligt  
Socialt



Vårt erbjudande till dig

➢Golf under avslappnade former. 

➢Möjlighet att knyta kontakter med andra aktiva.   

➢Du får möjlighet att testa din golf i olika tränings- och tävlingsformer utan 
att känna  krav på prestation eller HCP registrering. 

➢Hur många aktiviteter du vill delta i, är ditt val och du ska alltid känna dig 
välkommen.



Måndagsgolfen 

Du kan välja att spela 9 hål alt.  
18 hål. Starttider kommer att  
meddelas per mail. 

Du som går 18 hål har starttid 
kl. 15.20-16.00. (20 platser) 

Du som går 9 hål har starttid 
kl. 17.30-18.10. (20 platser) 

Två av tre måndagar har vi en 
tävling på hål 1-9. Du som önskar 
kan även spela återstående 9 hål. 

Gemensam fika med matig smörgås.



Att tänka på!
Anmälan 
Du anmäler dig på golf.se/mingolf/Arninge/sök  tävling 
/datum/Damer 18 hål eller Damer 9 hål.  Anmäl tidig/
sen starttid och om du önskar golfbil. Det  finns också 
ett kommentarsfält med möjlighet till ytterligare 
information från dig. Du kan anmäla dig fram till kl. 10 
aktuell måndag och startlistan skrivs ut kl. 12. 

Får du sent förhinder ringer du till dagens  
tävlingsansvariga, vars telefonnummer finns på 
webbanmälan. 

När du kommer till klubben anmäler du dig i  
klubbhuset. 

Närvaro premieras 
Din närvaro på måndagar premieras. De som deltagit  
flest antal gånger får ett flitpris vid  
avslutningstävlingen – Damsvingen.  
Dessutom har vi återinfört Eclectic i år. 
Organisation 

En person från DK (damkommittén) finns på plats 30 
minuter innan första start för att ta betalt 60 kr 
(startavgift inkl. fika och smörgås).





Hemliga resan 19 maj

Damkommittén arrangerar en resa 
per år. 
Målet är en golfklubb med behaglig 
restid från Täby/Arninge GK. 
Här väntar en härlig golfrunda i 
trevligt  sällskap som avrundas med 
en  välförtjänt god lunch och 
prisutdelning. 
Separat inbjudan skickas ut. 
Anmälan sker via GIT och 
betalning innan till DK.



Hjärtslaget 2 juni 
En återkommande öppen tävling som förra året lockade 80 damer.  
Boka redan nu i kalendern och bjud in dina väninnor till en trevlig  
golfdag på vår fina bana. 
Susan Breitholtz är tävlingsansvarig. 

Damsvingen 23 september 
Damsvingen sätter punkt för årets måndagskvällar med utdelning av 
fina priser.  Charlotte v Sivers är tävlingsansvarig. 

Mer information kommer på anslagstavla och hemsida.

Damtävlingar 2017



FRÅGOR?


