Damledarträff Smålands Golfförbund på Nässjö GK 2021-09-11
Damledarträffen ägde rum på Nässjö GK. Senaste träffen var i september 2019 så det var
efterlängtat. Det var 24 damer från 13 olika klubbar som deltog. Tyvärr är det många klubbar som
inte är representerade då det finns över 40 klubbar i Småland.
Annika Persson hälsade alla välkomna.
Efter att alla deltagare presenterat 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 informerade om att det blir ett Golfting på Ekerum 23 – 24 oktober 2021 med mycket
intressant innehåll. Inbjudan kommer att skickats ut till klubbarna inom kort.
Svenska Golfförbundet har som vision att vi ska ha Världens bästa golf för alla. På Golfförbundets
hemsida ligger pitchar om verksamhetsinriktningen som bland annat är:
•
•
•

Bättre spelupplevelse
Rekrytera och behålla
Jämställdhet och inkludering

Annika visade delar av pitcharna som är mycket sevärda.
Idag finns totalt 539 014 medlemmar i klubbarna. Det är en ökning med 5 % mot 2020, ca 61 000 nya
spelare. Drygt 25 % är kvinnor. Antal spelade rundor har däremot minskat med ca 10 %, men det är
ändå 44 % fler än 2019. Snittåldern är 49,3 år. Bland kvinnorna är de mellan 61 – 70 år den största
gruppen, sedan följer 70+. Bland flickjuniorer är gruppen 1 – 12 år störst. Av de med hcp 12 – 36 är
hälften damer. Snitthandicapet bland kvinnor är ca 30.
Nässjö GK:s pro Johan Bjerhag informerade om hur träningsverksamheten fungerar på Nässjö GK.
Eftersom han är anställd av klubben som tränare kan han ägna hela sin tid åt det. Det har gjort att
träningsaktiviteten har ökat och det finns flera träningsgrupper. Aktiviteten på ranchen och kring
klubbhuset har också ökat. Johans filosofi är att blanda träningsgrupperna så att man lär känna flera
medlemmar i klubben. Han anser också att alla bör träna för det är det som ger utveckling.
Vad görs på klubbarna med tanke på SGF:s verksamhetsinriktning?
En fråga alla bör fundera på när det gäller jämställdhet och inkludering är; Är alla välkomna? Passar
golfen alla?
Utvärdering av damverksamheten.
Det blev en kortare diskussion på grund av tidsbrist. En sammanfattning av diskussionerna framgår
nedan.

Vid tävlingar bör man blanda spelare från olika klubbar.
Smålands Damtour: Damtouren har nu spelats i 11 år. Smålandsklubbarna är uppdelade i tre
områden; västra, östra och norra. Det är normalt tre deltävlingar i varje grupp och sedan ett
gemensamt finalspel. I år kunde två deltävlingar genomföras och finalspelet gick på Nässjö GK. Tio
damer får spela landskapsmatch mellan Småland och Blekinge (som är med för första gången) som
kommer att spelas i Småland under våren 2022. Förhoppningsvis kommer vi i fortsättningen även att
kunna genomföra Golfhelgen.
Det har varit sammanlagt 192 starter på de två deltävlingarna + 58 starter i finalspelet. Under 2019,
när det var tre deltävlingar var det 321 starter (2016 och 2017 var det 383 starter och 2018 var det
322 starter) + ca 70 starter i finalspelet. Arrangemanget med damtour och priset att spela
landskapsmatch (och Golfhelg) uppskattas. 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 mycket bra pris.
Eftersom det är mycket ojämnt deltagarantal i de olika regionerna bör det ses över om det går att
göra en annan indelning, eller endast två regioner.
Smålandspokalen: En fyrmannatävling där de tre bästa nettoscorerna räknas. Tävlingen spelades i år
på Götaströms GK. 16 klubbar deltog med lag, vilket är rekord, och Sand GK tog hem segern. Bra med
klubbkval inför tävlingen. Avgiften är 600 kronor per lag och 100 kronor av dessa avses att användas
till priser.
Damledarmöten: Fortsätta med vår- och höstmöte på helg och att det finns tid för diskussioner. 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.
Öppna damtävlingar i distriktet kan respektive klubb lägga ut på facebook ”Smålands golfdamer”. Där
läggs även ut information om Smålands Damtour och Smålandspokalen. Mötesanteckningarna och
annan information läggs ut på Smålands GF:s hemsida och även på Facebook ”Smålands golfdamer”.
Efter mötets slut spelades golftävling på Nässjö GK. Vädret var omväxlande och banan var bra. I år
vanns tävlingen av Annica Malmqvist från Växjö GK med 68 slag netto. Efter tävlingen åkte vi till
Hotell Högland i Nässjö för middag och prisutdelning. Efter middagen och prisutdelningen hade vi
den sedvanliga puttävlingen och segrare blev även här Annica Malmqvist från Växjö GK. GRATTIS till
storslam Annica.
Vid anteckningarna
Annelie Fors

