Damsektionens verksamhetsberättelse för 2019
Mål för vår verksamhet
Damsektionen har under året bestått av: Catharina Henkow, Helene Holmström,
Anna von Koch (ny), Lotta Renvall (ny), Inkan Ringström (ny), Katarina
Sandegren, Birgitta Stavenow och Karin Wesslén (ordförande). Vi har under året
haft ett antal träffar för att sätta damsektionens mål och planera för 2019. Vårt
främsta mål är fortfarande att locka fler kvinnor till att spela golf. För att uppnå
detta har vi arrangerat olika typer av event för att kunna locka en så bred publik
som möjligt. Vi har anordnat både sällskapsgolf, olika former av tävlingar och
träningstillfällen. Vår förhoppning är att på så sätt kunna tilltala olika grupper av
kvinnor. Samtliga våra arrangemang har dessutom varit öppna för våra köande.
Våra tävlingar har varit av varierande slag med både slagtävlingar och
poängbogeytävlingar, singeltävlingar och lagtävlingar. Deltagande har varit
mycket bra på flertalet av dem.
Vi har arbetat med att synas genom att skicka flertalet mail till våra medlemmar
och köande, regelbundet arbetat med vår hemsida samt användande av sociala
medier. Under året har vi haft ett tiotal möten, flera informella möten vid större
tävlingar samt ett utbildningstillfälle i GIT. Stödet från personalen har varit
ovärderligt.
Vi har fortsatt att utveckla samarbetet med banpersonalen, kansliet,
restaurangen, styrelsen och övriga sektioner.

Årets verksamhet
Vår första aktivitet hade vi i slutet av april då vi anordnat en lättare middag med
information om den kommande säsongen, modevisning med kläder från shopen
samt mingel. Det blev fullt hus med över 90 deltagare.
Tävlingssäsongen invigdes med Vårvalsen med Franska Vinlistan, och avslutades
26 september med Solheim Cup.
Nytt för i år är W-P slaget, en slagtävling som löpt under hela säsongen, totalt 15
gånger. Mycket populär, så gott som fulltecknad varje gång.
Vid tio tillfällen har vi haft sällskapsgolf. En aktivitet som är mycket viktig för
våra damer som inte vill tävla men ändå spela.
I år har vi haft sex större tävlingar samt 15 slagtävlingar som har gått under hela
säsongen.

Träning
Under vintern erbjöd vi våra damer inomhusträning i ladan med start i januari.
Träning med Malin och Ingela pågick i maj och juni månad. Vid flera olika
tillfällen erbjöds träning av olika moment.

Sponsorer
Vi har lagt ner ett stort arbete på att förbättra vårt samarbete med våra
sponsorer. Vi har haft flera kontakter med dem och vi hoppas och tror att de
upplevt att de fått större utbyte av oss i år. Våra tävlingar sponsrades i år av
Danica Pension, ICA Kvantum Lidingö, M3, Busnel, Butik Grön, Daily Sports,
Gullvillans blommor, Hårsalongen Isolde, Franska Vinlistan, Firren och Annas
väskor. Vi är mycket tacksamma för våra generösa sponsorer.

Sammanfattning
Efter tävlingssäsongen har vi haft en genomgång av årets verksamhet. Vi kunde
då konstatera att vi har lyckats att uppnå våra mål. Vi har lockat flera
medlemmar till våra aktiviteter som tidigare aldrig har deltagit i någon
klubbaktivitet. Våra nya medlemmar har känt sig välkomna till klubben och
köande har värdesatt möjligheten att få delta i damsektionens aktiviteter och har
lärt känna flera medlemmar. Vi kan konstatera att sammanslaget har våra olika
aktiviteter samlat ca 740 deltagare.
Samarbetet mellan damsektionen och banpersonalen, kansliet, restaurangen,
styrelsen och övriga sektioner har fungerat ypperligt. Det har även i år varit kul
att vara kvinnlig golfare på LGK!
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