
 

 

 

Damer i Eksjö Golfklubb, varmt välkomna till en ny golfsäsong! 

När jag var liten fanns det en affär som hette, Svens kläder i alla väder, vilket vi ibland skrattade åt. 

Men han var klok Sven, han förstod att vara ute och röra på sig i all sorts väderlek, ger en bra hälsa. 

Att spela golf innebär ju förmånen att få vara ute i natur i olika vädertyper och naturformationer. 

Men framför allt är det glädje, ilska, tålamod och avkoppling. Glömde jag säga att det skapar olika 

former av gemenskap och är oerhört trevligt. 

Jag träffade en av våra nybörjare i somras, hon kom leende emot mig och sa ”alla är så trevliga här 

och hälsar men att spela golf är svårt”. 

Golfspelandet är svårt, när det går upp och ner kan det vara riktigt svårt att hantera, ibland är spelet 

otroligt dåligt men ju sämre du spelar desto bättre kommer du ihåg de fantastiska slag som du 

levererat, på det kan du leva länge. Många fantastiska slag blir det, till min, hennes och andras lycka! 

Nytt för i år är 9 håls singeltävlingar. De har kommit till efter efterfrågan hos framförallt nybörjare 

men också för de medlemmar som har svårt att komma ifrån sitt arbete för att hinna med en 18 håls 

runda. Vi prövar och utvärderar efter säsongen.   

En annan glad nyhet är att vi har Moa Schelin som erbjudits sig att hjälpa yngre damer som är 

nybörjare eller som inte kommit igång med spelet.  

Vi har också tänkt oss en avslutningstävling på en lördag och söndag med spel på annan bana än 
Skedhult, åtminstone en av dagarna för att därefter ha samkväm och prisutdelning. 
Nu håller vi tummarna att spelplanen-programmet som ni fått er tillskickade går att realisera fullt ut.  

Tveka inte att kontakta damsektionen vid eventuella frågor eller funderingar – kontaktuppgifter 

finns med i informationen.  

Jag vill här också passa på att tacka alla medlemmar, sponsorer och andra som hjälper till med 

genomförandet av tävlingar eller på annat sätt håller damsektionen igång, ni är guld värda! 

Svinga lugnt, så ses vi på den fantastiska Skedhultsbanan! 

Lise-Lott ”Lotta” Andersson 

Ordförande i damsektionen 
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