Damsektionens verksamhetsberättelse för 2021
Mål för vår verksamhet

Damsektionen har under året bestått av: Lotta Renvall, Inkan Ringström,
Katarina Sandegren, Lillan Geijer, Annette Göransson och Helen Knudsen
(ordförande). Vi har under året haft ett antal träffar för att sätta damsektionens
mål och planera för 2021. 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 nå en så bred publik som möjligt. Samtliga våra arrangemang har
dessutom varit öppna för våra köande.

Vi har arbetat med att synas genom att regelbundet arbetat med vår hemsida och
skickat flertalet mail till våra medlemmar och köande. Vi har fått ett bra stöd från
personalen i receptionen.

Årets verksamhet

Även i år blev tävlingssäsongen uppskjuten på grund av COVID -19. Vi började
vår tävlingsverksamhet 3 juni.

Tävlingssäsongen invigdes med WP-slaget (12 omgångar) och avslutades 30
september med Solheim Cup. Vi har haft totalt 19 tävlingsdagar. Deltagandet i år
har varit bra men dalat från förra året som var exceptionellt pga att man inte fick
resa någonstans.

Sponsorer

Vi har haft flera kontakter med våra Sponsorer som i år har varit, Butik Grön,
FuturPension, ICA Kvantum Lidingö, Torell Pump AB, Saniflex AB och Firren. 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 några fler
medlemmar till våra aktiviteter som tidigare aldrig har deltagit i någon
tävlingsaktivitet. 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. Sammanslaget har våra olika damtävlingar spelat ca
560 rundor vilket gör ett snitt på 29,5 deltagare per tillfälle. Vi hoppas att det blir
en hel tävlingssäsong nästa år.
Samarbetet mellan damsektionen, banpersonalen, kansliet, restaurangen,
styrelsen och övriga sektioner har fungerat bra. Det har varit roligt att vara
kvinnlig golfare på LGK!
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