Damledarträff Smålands Golfförbund i Värnamo 180915
Mötet var på Scandic i Värnamo. Det var 32 damer från 17 olika klubbar som deltog.
Annika Persson hälsade alla välkomna.
Efter att alla deltagare presentrat sig informerade Annika om damkommitténs uppdrag.
•
•
•
•
•

Organisera erfarenhetsutbyte mellan damkommittéerna i distriktets klubbar
Ta till vara golfdamernas intresse inom distriktet
Anordna damgolf
Ha utbyte med andra golfdistrikt
Informera om damtävlingar i distriktet

Annika fortsatte med att informera om medlemsutvecklingen 2017 samt hur
handikappfördelningen ser ut. Det har tillkommit många nya golfare och flera som har
återvänt. Men det är ungefär lika många som lämnat. Det är väldigt få kvinnor som har
handicap under 18,5.
Från och med 2019 kommer nya golfregler. Under oktober 2018 kommer Svenska GF att
utbilda ”utbildare” som därefter utbildar klubbarna. Ytterligare information om detta kommer
senare.
Den 19 – 20 oktober är det Golfting och Höstmöte på Ekerum Resort Öland. Inbjudan och
program finns på Smålands GF:s hemsida.
Därefter diskuterades Vision 50/50 och Certifiering för jämlik klubb. Vad har gjorts på
klubbarna? På vissa klubbar, t ex Nybro, Saxnäs och Alvesta, har man mycket fokus på
frågan. Några klubbar har kompletterad med ”riktiga” orange tees (kortare bana) och på
några klubbar har man ”kastat” ut orange tees. De flersta var överens om att det är bättre
med mått istället för färger på tees och att det finns möjlighet att spela en kortare bana även
för damer.
Certifiering av jämställd klubb
Banor i Smålands golfdistrikt kan certifieras om de upp fyller följande kriterier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att det finns kvinnor i styrelsen
att det finns kvinnor valberedningen
att det finns kvinnor i andra kommittéer
att det finns verksamhet riktad till klubbens kvinnor
att det finns fadderverksamhet som inkluderar kvinnor
att banans layout är anpassad till kvinnors spel, klippta ytor ska kunna nås vid
utslag,
alternativa tees (kortare än röd tee) samt att dessa är slopade
tydlig skyltning
att det finns toaletter på banan
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Anmälan om att ovanstående kriterier är uppfyllda ska göras till Smålands GF för att få
intyg på detta. Flera klubbar i distriktet har fått sina klubbar certifierade.
Utvärdering av säsongen 2018. En sammanfattning av diskussionerna framgår nedan.
Seriespel: Fungerar bra på vissa klubbar. En del klubbar har svårt att få ihop lag. Svårt att
få damer att spela scratch. Svårt i GIT med tävlingen och att få reda på resultaten.
Avstånden geografiskt är ibland lite väl långa. Väldigt olika förutsättningar när det gäller vad
klubbarna står för ekonomiskt. Vissa får allt betalat, andra en del och i vissa tävlingar får
den enskilde spelaren stå för allt själv. Några tycker att det är positivt att seriespel är för
män och kvinnor samtidigt för samåkningens skull. Några tycker att olika grupper bara i
samma omgång, t ex D30 första sedan D50? Bra med ansvarig till varje grupp. Några
föreslog att spela 18 hål foursome och 9 hål singel. Många tyckte att det är bäst att börja
med foursome-spelet för att öka lagkänslan. Några föreslog att istället spela bästboll för att
fler damer ska våga spela.
DM: För få som anmäler sig. En ekonomisk fråga då det ofta är långa resor och en hög
avgift. Det är svårt att få damer att spela scratch. Mer populärt med partävlingar som äkta
makar.
Smålands Damtour: Damtouren har nu spelats i åtta år. Smålandsklubbarna är uppdelade
i tre områden; västra, östra och norra. Det är tre deltävlingar i varje grupp och sedan ett
gemensamt finalspel, i år på Värnamo GK. Tio damer får spela landskapsmatch mellan
Småland och Östergötland som ska spelas under maj månad 2019 på någon bana i
Östergötland (är inte klart än). Ytterligare sju damer vann golfhelg i Småland under våren
(datum är inte klart än). Indelningen av hcp-klasserna är: A-klassen = 0 – 16,5, B-klassen
16,6 – 22,5 och C-klassen 22,6 – 36,0. Under 2018 har det under deltävlingarna varit jämnt
fördelat i de olika klasserna, 107 starter i A, 112 starter i B och 103 starter i C.
Årets tävlingsomgångar genomfördes på lördagar eller söndagar. Det har varit sammanlagt
322 starter (2016 och 2017 var det 383 starter) + ca 70 starter i finalspelet vilket innebär en
minskning med 61 starter totalt i år jämfört med tidigare år. Det har varit många krockar
med andra tävlingar på klubbarna, t ex KM. Arrangemanget med damtour och priset att
spela landskapsmatch eller golfhelg uppskattas. Bra om priset inte alltid är en
greenfeecheck från arrangerande klubb i deltävlingarna eftersom det kan vara svårt att
utnyttja den på grund av långa avstånd. Damtouren behöver saluföras bättre på klubbarna
då det fortfarande är många som inte känner till tävlingen. Viktigt att informera damerna i
klubbarna, t ex på damupptakt. Att få spela Landskapsmatchen eller golfhelg anser man
vara ett bra pris.
Smålandspokalen: En fyrmannatävling där de tre bästa nettoscorerna räknas. Tävlingen
spelades i år på Tranås GK. Tio klubbar deltog med lag. Tranås GK tog hem segern i år
igen. Bra med klubbkval inför tävlingen. Tävlingen behöver lanseras då flera knappt känner
till den. Inbjudan verkar stanna på kanslierna. Viktigt att prata med klubben så att
informationen går vidare. Föreslås att lägga ut information om tävlingen på facebook, vilket
har gjorts de senaste åren. Många anser det vara svårt att få ihop lag. Svårt med långa
resor då tävlingen ligger i ”utkanten” av länet. Förslag finns om att fördela
Smålandspokalen bland klubbarna istället för att vinnande lag ska arrangera tävlingen.
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Annika Persson kommer att föreslå att Smålandspokalen som spelas första söndagen i
september fördelas bland klubbarna så att det inte med automatik är den vinnande klubben
som ska arrangera tävlingen nästkommande år. Avgiften är 600 kronor per lag och 100
kronor av dessa avses att användas till priser.
Damledarmöten: Fortsätta med vår- och höstmöte på helg. Bra med erfarenhetsutbyte och
information. Tycker att det mesta tas upp. Trevligt. Försöka få med representanter från
ännu flera klubbar. Bra att höstmötet förläggs tillsammans med Damtourens finalspel.
Viktigt med golfspel i samband med mötet.
Tips på aktiviteter:
•
•
•
•

”Tisdagsgolf” på olika klubbar.
Spela ”på skoj”.
Bara spela – ingen tävling.
Lotta vinster genom att dra scorekorten.

Öppna damtävlingar i distriktet kan respektive klubb lägga ut på facebook ”Smålands
golfdamer”.
Några föreslår att förbättra Smålands GF:s hemsida då det är svårt att hitta. Damsidan
kunde ev. beskriva lite rutiner/riktlinjer för exempelvis tävlingar, reseersättningar etc. För
nya golfentusiaster är det svårt att veta saker som för andra är naturligt.
Efter mötets slut spelades golftävling på Värnamo GK. Vädret var omväxlande sol och
moln. I år vanns tävlingen av Ingrid Johansson från Hook GK med otroliga 71 slag. Efter
tävlingen åkte vi till Scandic i Värnamo för middag och prisutdelning. Efter middagen och
prisutdelningen hade vi den sedvanliga puttävlingen och segrare blev Therese Albinsson
från Oskarshamns GK. GRATTIS till Ingrid och Therese.
Mötesanteckningarna och annan information läggs ut på Smålands GF:s hemsida och även
på Facebook ”Smålands golfdamer”.
Vid anteckningarna
Annelie Fors
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