
Damledarträff Smålands Golfförbund på Växjö GK 220911. 

Damledarträffen var på Växjö GK. Det var 20 damer från 11 olika klubbar som deltog. Tyvärr är det 

många klubbar som inte är representerade då det finns 44 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. 

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 

Vad görs på klubbarna med tanke på SGF:s verksamhetsinriktning? 

Annika visade en av pitcharna som handlar om bättre spelupplevelse. Den visar hur Ombergs GK 

jobbar för att alla kategorier spelare ska tycka att det är roligt och utmanande att spela. De försöker 

hela tiden anpassa banans uppsättning och hastigheten på greenerna till de spelare som ska spela 

banan. Det gör att stor andel av spelarna tycker att det är roligt att spela banan. Det är viktigt att det 

är rätt klipphöjd och spelbart, att även den som inte slår så långt kan nå fairway och att ruff är 

hanterbart för alla. Att tee och green anpassas till de som ska spela banan.  

Hur ska klubbarna rekrytera och framför allt behålla nya medlemmar. Viktigt att kommunicera så att 

man når alla, gärna med mail direkt till alla kvinnor i klubben och att ha rubrik som lockar till läsning. 

Att det kommer ut information regelbundet. Bjuda in till spel för olika grupper, t ex spel 9 hål för nya 

där också någon erfaren medlem är med, 18 håls-tävling för de som vill och spel på dagtid för 

”daglediga”. 

Vad har hänt med vision 50/50. Det är några klubbar i distriktet som har deltagit i projektet, bland 

annat A6, Saxnäs, Glasriket, Nybro. Där har man i styrelse och kommittéer blivit mer jämställda och 

jobbat på att få till bättre spelupplevelse. Även i de klubbar som inte deltagit i projektet har en hel 

del förbättringar skett men det finns fortfarande mycket mer att göra.  

En fråga alla bör fundera på när det gäller jämställdhet och inkludering är; Är alla välkomna? Passar 

golfen alla? 

Golf-Sverige idag: Annika gick också igenom hur det ser ut i Golf-Sverige Idag. Hur ser det ut efter 

ökningen under pandemin. Det finns idag totalt 555 334 medlemmar i klubbarna. Det är fortfarande 

höga siffror men en minskning, ca 44 000 nya spelare men ca 68 500 spelare har slutat. Drygt 25 % är 



kvinnor. Antal spelade rundor har också minskat. Snittåldern har minskat något. Ca 61 % av 

kvinnorna har över 26,4 i handicap. Endast ca 3,5 % av kvinnorna har under 11,5 i handicap. 

Utvärdering av damverksamheten.  

Vid tävlingar bör man blanda spelare från olika klubbar. 

Smålands Damtour: Damtouren har nu spelats i 12 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 spelades finalen på Växjö GK. Tio damer får spela landskapsmatch mellan 

Småland och Blekinge som kommer att spelas i Blekinge under våren 2023. Dessutom får 8 personer 

åka på en Golfhelg under våren 2023. 

Det har varit sammanlagt 340 starter på deltävlingarna + 59 starter i finalspelet under 2022. Under 

2020 och 2021, under pandemin, spelades endast en respektive två deltävlingar så då var det färre 

starter. 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 diskuterades om 

det går att göra en annan indelning, eller endast två regioner.  Kom även förslag om eventuell 

”friplåt” till finalen från damledarträffens golfspel. 

Beslutades att: 

• Förslå styrelsen att höja greenfeen på deltävlingarna till 300 kronor + tävlingsavgift 50 

kronor. 

• Höja A-klassen till hcp 18,9. 

• Samtliga klasser spelar slaggolf. 

• Priset med Smålands Golfförbunds greenfee-check tas bort. 

 

Smålandspokalen: En fyrmannatävling där de tre bästa nettoscorerna räknas. Tävlingen spelades i år 

på Eksjö GK. 14 klubbar deltog med lag och Sand GK tog hem segern i år igen. Bra med klubbkval 

inför tävlingen. Avgiften är 600 kronor per lag. Priset med Smålands Golfförbunds greenfee-check tas 

bort. 

Smålandsserien: Diskuterade indelning till exempel norr/söder eller öst/väst för att minska 

reslängden. Verka för att klassindelningarna blir samma som internationellt. Förslag om att ändra till 

18 hål bästboll istället för singel. Det har gått ut förfrågan från Smålands Golfförbund till klubbarna 

om hur man ser på seriespelet och om man har förslag på förändringar. Viktigt att besvara förfrågan! 

DM D50 D60: Föreslå till tävlingskommittén att 1:an och 2:an i respektive klass blir uttagen att spela 

Göteborgsmatchen som spelas varje höst. Det är 4 damer och 8 herrar som får spela. 

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 Växjö GK.  Vädret var omväxlande och banan var bra. I år 

vanns tävlingen av Anna Rogö från Hooks GK med 66 slag netto. Efter tävlingen åkte vi till Quality 

Hotel Royal Corner i Växjö för middag och prisutdelning. Efter middagen och prisutdelningen hade vi 

den sedvanliga puttävlingen och segrare blev i år Benita Sohlin, Tobo GK.  GRATTIS till Anna och 

Benita. 

 
Vid anteckningarna 
Annelie Fors 

 


