
Verksamhetsberättelse Damsektionen Eksjö GK 2022 

Damsektionen; Mia Hagström, Gunilla Almqvist, Anne Engelholm, Anna-Lena Asplund, Lotta 

Andersson. 

Programplaneringen för årets tävlingar Damgolf fastställdes i början av året, programmet, regler och 

välkomsthälsning tillkännagavs genom mail och på Eksjögolfklubbs hemsida. Vår ambition i 

damsektionen har varit att engagera fler tävlingsspelande damer. Vi har också startat en 

Facebooksida för att nå fler medlemmar med information och ge utrymme för kommunikation. 

Facebook har fungerat bra och uppskattats men användandet kan bli mer kvalitativt och om möjligt 

länkas med Instagram, mailfunktionen ska  kvarstå. 

Säsongsupptakten förlades till söndagen den 24 april kl. 13-1600, med olika aktiviteter och 

information. Upptakten var välbesökt och uppskattad 

Tävlingsspel har genomförts vid 22 tillfällen. Klassindelningen har på förslag från medlemmar och 

damsektionen ändrats. Den nya tävlingsklassindelningen har inneburit en jämnare fördelning av 

antalet tävlingsspelande i de olika kategorierna-klasserna. Snittet på antalet deltagare har legat på 

cirka 20, fler tävlingsdeltagare hade varit önskvärt. Tävlingsspelandet har genomförts till belåtenhet 

och ansvaret har vilat på frivilliga tävlingsledare för att kunna genomföras.  

Nya tävlingsformer såsom, Tre-veckors sommargolftävling som Cancerslaget är  tävlingar som 

kommer att återkomma. Månadsgolfen, scramble 9 hål, har förlagts till varje första tisdag i månaden. 

Medlemmarna vill ha mer variation i spelformen och önskemål om att spela med olika deltagare i 

tävlingsgrupperna. Våra förbokade tider på tisdagar har inte utnyttjats som tänkt och ansvariga har 

fått ställa in tider och spela med ett fåtal. Vädret har avgjort vi några tillfällen. 

Vi har under tidigare år försökt med fler 9 håls-tävlingar, vilket inte genererade i fler antal deltagare. 

Vi har ändock diskuterat den möjligheten, liksom att ändra speldagar för månadsspel. Det har 

framförts att tisdagar ofta är konferensdagar för arbetande spelare.  

Vi önskar att vi kan slå ett slag för andra tävlingar och att det kommer blänkare om sådana från TÄKO 

och kansliet.  

Vad gäller golfbanan har vi önskat att några hål ska kortas ner för damer. Vi har blivit hörda när det 

gäller hål nr 6. Några hål kvarstår. Vi önskar fortfarande avståndsmarkering vid damtee. Andra banor 

vi besöker har enkla anordningar för sådan markering, vilket inte torde kosta något nämnvärt att 

anskaffa. 

 

Utdrag från skriftliga synpunkter från medlemmar;  

Tävling på fasta tider, lottade bollar, digitala scorekort, start och resultatlistor. Personliga 

inbjudningar till damer som vanligtvis ej deltar i tävlingar. Juniavslutning Höststart eller avslutning 

med afterwork. Korta ner vissa hål, förbättra avståndsmarkeringar. Veckotävlingar tis-fre. M.m.  

 

 



Damsektionen har haft flertalet möten från januari till november. Mycket tid har lagts ner till 

förberedelse och efterarbete inför samt vid genomförandet av tävlingar. Vi har upplevt och anser att 

damsektionen borde ha fler antal medlemmar för att kunna fördela ansvaret. Rekryteringen har 

lyckats sånär på 1-2 personer som saknas, rekrytering fortsätter. 

Tack till alla medlemmar och övriga som hjälpt till att genomföra tävlingar och sammankomster 

under säsongen. Ett stort tack till sponsorer! 

För damsektionen Eksjö Golfklubb 

Lotta, Lise-Lott Andersson ordförande 

 

 


