Verksamhetsplan 2022 Sjöbo Golfklubb damkommitten
Målet för vår verksamhet
Alla damer skall känna sig välkomna till vår fina golfbana.
Vi är ca 260 damer och vi önskar att ni någon gång under säsongen hittar något bland våra aktiviteter
som ni vill deltaga i.
Vi vill också att alla ska känna glädje att spela med alla.
Damkomm:
Laila Jönsson ordf.

lailajonsson511@gmail.com

Eva Kimber emn12@ymail.com

Tel: 070 335 32 31
Carina Jönsson
Tel: 070 685 81 20

cjnilsjons@me.com

Ingela Smott ingelasmott@gmail.com

Budget:
Inkomster och utgifter ska gå jämt upp.
Inkomster får vi från startavgifter i tävlingar vi anordnar och de lotterier som vi har.
Utgifterna är priser, förtäring ( i de fall detta ingår )

Program 2022:
Under 2022 kommer våra aktiviteter att ha fortsatt bredd och mål att ge ökad nöjdhet hos våra
medlemmar. Vi hoppas också med dessa att vi kommer att få fler damer som deltagare.
Vi gör aktiviteter för dig som är från 19 år och uppåt - och ser mixen bland klubbens medlemmar som en
styrka. Golf är för alla åldrar och alla som vill spela golf.

Vårträffen - uppstart:
Söndag 20 mars kl 13.30-15.00 - vi ses på golfbanan
Vi ser så fram emot 2022 och alla aktiviteter som vi vill göra tillsammans med er under året. Vi har
information om Eclectic, birdie fåglar, trivsel, träffar, tävlingar och mycket annat.
Vi vill inspirera er alla till att träffas, spela golf, lära känna fler i klubben och framför allt ha kul !

Avrostningskurs för damer:
Lördag 2 april 10.00-12.30 Tränare Gunnar Mueller
Slagpass och närspel
Pris: 300 kr

Anmälan i Min Golf

Vårscramble:
Lördag 23 april med första start kl 13.30
3 eller 4 manna lag - vi lottar ihop lagen. 9-hålstävling. Alla kan vara med !
Startavgift: 50 kr

Utbytesdag:
Torsdag 12 maj - första start kl 9.00
Våra utbytesklubbar kommer på besök - och vi välkomnar dem till vår fina bana.
Startavgift: 200 kr inkl kaffe/te/bulle
Greenfeemedlemmar betalar resp klubbs greenfee.
Erbjudande från restaurangen denna dag finns - lunch/bistro alternativ. Kom gärna i god tid eller ge dig
tid efter tävling att njuta god mat i restaurangen.

Avrostningskurs/heldagsträning - damer
Lördag 21 maj 9.00-15.00 erbjuder Wistrand Golf en heldagskurs - där vi rostar av lite för säsongen. Till
för dig som vill ha de bästa tipsen för din golfsäsong.
Vi börjar kl 9.00 och fram till 12 är det träning - inkl ett avbrott för fika. Lunch och därefter spel på banan
på eftermiddagen. Allt gör vi tillsammans i 2-3 grupper beroende på efterfrågan.
Pris: 450 kr exkl lunch Anmälan sker i Min Golf

Nationell damdag:
Tisdag 28 juni kl 09.00 kanonstart
Tävling i tre klasser. Alla välkomna. Vi får gäster från hela Skåne. Gemensam lunch efteråt.
Startavgift ( inkl lunchen) : 225 kr för medlemmar Sjöbo Golfklubb - övriga 450 kr

Hemligt mål/ Utflykt :
Torsdag 4 augusti - avresa från Sjöbo GK ca kl 08.00 - vi kör i egna bilar
Vi kommer att ha en 9 håls tävling och en 18 håls tävling under dagen.
Återkommer med pris och ytterligare detaljer.

Sommarscramble:
Söndag 14 augusti kl 14.30 - samling 13.30
9 hål scramble med start kl 14.30. 3-4 manna lag. Alla välkomna oavsett hcp.
Startavgift: 50 kr Vi bjuder på glass 13.30 !

Septembertävlingen:
Söndag 18 september första start kl 9.00
Vi spelar både en 9 håls tävling och en 18 håls tävling
Startavgift : 225 kr/ 175kr för 9hålstävlingen
Gemensam förtäring efteråt .Dagen avslutas med prisutdelning i tävlingen, årets eclectic och lottning
bland birdies.

Övriga aktiviteter:

Damgolf:
Torsdagar klockan 10.00 - ingen anmälan - lottning sker 9.45 samma dag.
Vi har 3 bokade tider för tävling och 1 bokad tid för trivselgolf. Spelform kan vara slag, poäng eller
scramble. Men även annan spelform kan dyka upp !

3 maj - 30 aug
Tisdagar klockan 18.30
Vi spelar för att det är kul ! - olika spelformer varje vecka. Scramble, tre klubbor, bästboll mm. Kom o
spela !
Samling 18.15.

Trivselgolf finns arrangerat av medlemskommitten hela året:
Måndagar kl 13.00 samt söndagar kl 15.00 ( maj-sep) kl 13 ( okt-april)
9-håls golf - för dig som vill hålla igång med golfen men utan tävling.

Tillsammans - alla damer i Sjöbo GK
Gruppen som har haft träning torsdagar i oktober har i mars ett pass med spelstrategi och
träningsupplägg att se fram emot.

Lördag 12 mars kl 9-12
Gruppen som är fortsättning har ett avrostningspass a 3 timmar. Slagpass och närspel ingår.
Erbjuder gemensam lunch efteråt till självkostnadspris.

Söndag 20 mars kommer vi att träffas för spelstrategi och träningsupplägg.
Teoretiskt pass och spel mellan kl 09.00-12.00 - erbjuder gemensam lunch efteråt till självkostnadspris.

Om det blir ändringar i vårt program kommer detta att informeras på Sjöbo hemsida /på
anslagstavlan och på facebook.

Utbytesklubbarna är:
Abbekås,Bosjökloster, Eslöv, Kävlinge, Lund, Romeleåsen, Tomelilla, Ystad och Österlens golfklubbar.
Ta chansen att spela på våra utbytesklubbar till en reducerad avgift vid deras Utbytesdagar. Upplev nya
banor. Spela och ha trevligt tillsammans. Fast pris på deltagaravgiften 200 kr.
Datum för utbytesdagar hos ovan klubbar:
Ystad

24 maj

Bosjökloster

20 juni

Kävlinge

30 juni

Tomelilla

Nationell damdag 12 juli

Nationell damdag 4 sep

6 juli

Romeleåsen

8 aug

Österlen

17 aug

Lund

6 sep

Abbekås

2 aug

Eslöv

2 juni

Nationell damdag 19 juni

Inbjudningar:
Kommer att finnas på anslagstavlan, som evenemang på Facebook sidan samt att vi försöker påminna
via mail.

Förslagslåda:
Vi vill gärna ha in era synpunkter. Skriv ner på ett papper - lägg i inkastet för greenfee i receptionen - eller
lämna in på kansliet.
Klubben 20 år 2022
Under 2022 fyller klubben 20 år - och vi skall under året uppmärksamma detta på lite olika sätt.
Viktigt att tänka på för allas trivsel:
●
●
●
●
●
●
●

Kom i god tid till tävlingar - ger dig möjlighet att träffa övriga deltagare.
Släpp igenom bakomvarande boll om ni behöver leta efter boll
Spela en provisorisk boll om du är osäker
Laga nedslagsmärken på green – både ditt eget och andras
Nya golfregler från 2019 – Ready golf - ta del av dessa så du spelar en effektiv golf
Friskvårdsbidrag – du som anställd kan få bidrag av din arbetsgivare för golfspel. Se
golfförbundets hemsida, kansliet och Wistrand golf
Vision 50/50 – ett fokus på utveckling som pågår i klubben. Alla skall ha tillgång till en
golf som passar just dig.

Damkommitten söker fler frivilliga – vi vill gärna se dig som vill engagera dig med våra aktiviteter hos
oss. Vi kommer att behöva vara fler vid våra tävlingar/aktiviteter av er – anmäl gärna ditt intresse även
för att vara behjälplig enbart vid ett tillfälle.
Vi söker också dig som kan starta upp vår tävlingsgrupp under 2022 - det finns intresse hos er för tävling så vi behöver just dig som vill hålla i dessa trådar. På ett sätt som passar just Sjöbo GK damer.
TACK !

Välkommen till ett trevligt golfår 2022 !
Laila, Ingela, Eva och Carina

Kalendarium
Datum

Aktivitet

Anmälan

Lördag 12 mars kl 9-12

Tillsammans alla damer avrostningspass fortsättningsgruppen

Via Min Golf

Söndag 20 mars kl 9-13

Tillsammans alla damer spelstrategi och
träningsupplägg

Via Min Golf

Söndag 20 mars 13.30-15.00

Vårträff - uppstart - vi ses på
golfbanan

Via Min Golf

Lördag 2 april 10-12.30

Avrostningskurs

Via Min Golf

Lördag 23 april

Vårscramble

Via Min Golf

1 maj - 31 aug

Eclectic

Köp kort i kansliet

3 maj- 30 aug

Tisdagsgolf 18.30

Ingen anmälan

Torsdag 12 maj

Utbytesdag

Via Min Golf

Lördag 21 maj kl 9-15

Avrostningskurs heldag

Via Min Golf

Tisdag 28 juni

Nationell damdag

Via Min Golf

Torsdag 4 augusti

Utflykt till annan bana

Via Min Golf

Söndag 14 augusti

Sommarscramble

Via Min Golf

Söndag 19 september

Septembertävlingen

Via Min Golf

