
Damkommittén 

Anteckningar Workshop 2021-03-17 

Damkommittén höll en workshop i syfte att hälsa nya medlemmar 

välkomna samt höra åsikter om hur damerna i golfklubben önskar spela och 

umgås. 

Vi passade på att informera om säsongens spel och om klubbens satsning på 50/50 

med fokus på den familjevänliga klubben och damkommitténs satsning att 

ytterligare stärka sammanhållning och glädje för oss damer i både sällskapspel och 

tävling. 

Nedan följer ett sammandrag av kvällens samtal med tydlighet om de förslag och 

åsikter som vi tacksamt tagit emot och kommer jobba vidare med. 

De frågor som ställdes var 

Vilken dag är din bästa speldag och tid? 

Vill du ha mer eller mindre av sällskapsspel och tävlingsspel? 

Vill du ha forum genom klubben att hitta spelkompisar? 

Saknar du något? 

Är söndag en bra dag att träffas för tävlingsspel? 

Skulle du uppskatta en fadder/mentor att spela med då du är ny i klubben? 

Detta tyckte de som deltog i workshopen. ( Det var 22 medlemmar som deltog ) 

Bästa speldag och tid; tisdagar fungerar bra för de flesta. Några vill gärna ha en 

annan dag. Tiden vill många ha senare då det blir svårt att hinna från sitt arbete. 

Sällskaps- eller tävlingsspel; För nybörjare står sällskapsspelet som hög prioritet 

medans de som spelat länge gillar blandningen som det är idag men ser fram emot  

söndagar att ses och tävla tillsammans. 

Spelkompisar; Majoriteten eftersöker forum för att smidigt få spelkompisar. Det 

framkom med tydlighet att man vill genom klubben ha stödet att hitta/få 

spelkompisar då det är svårt att som ny i klubben ” våga fråga ”. 

Saknar du något; Gärna fler träningsmöjligheter med pro. 

Mentor/fadder; De flesta vill väldigt gärna ha en fadder/mentor via klubben och det 

gäller de som är både nybörjare och nya i klubben. 

Tips och ideér som vi fick 

- Vid träningar med pro kan deltagarna presenteras kort då de nya får möjlighet att 

få namn på varandra. 

- Fånga upp damerna vid träning och berätta om klubbens möjligheter att delta i 

olika aktiviteter 

- En lista på klubben med namn på de som vill ha spelkompisar, med 

kontaktuppgifter 



- En Facebooksida att kunna fråga om sällskap i spel eller träning 

- Viktigt med den sociala samlingen vid våra aktiviteter- gör den tydlig 

- Fånga upp nybörjarna – det blir lätt att man ” ger upp ” 

- En egen ” chatsida ” med info på damkommitténs egen plattform 

 

Damkommitténs fortsatta arbete 

- Lista med namn på spelklubben om andra spelsugna kommer att upprättas 

- En Facebooksida kommer att upprättas 

- Söndagstävling kommer vi införa så fort det är möjligt 

- För nya i spel och som medlem startar vi fadder/mentor  

- Mer träningsmöjligheter kommer vi jobba vidare med 

- Inkludera pron och andra som håller i träningar att introducera och fånga upp nya 

kommer vi jobba vidare med 

- Senare tider än 16.00 kommer vi jobba vidare med 

- Möjlighet till egen ” chatsida ” i vår egen plattform kommer vi jobba vidare med 

Till sist 

Upptaktsmöte kommer ske den 25 april digitalt och mer info kommer 

Damkommitténs hemsida kommer uppdateras inom kort 

Info hittar du vid shopens entré, klubbens damrum samt webbsidan 

Du kommer få säsongens info på upptaktsmötet och återkoppling på workshopens 

ideér och tips 

Ett stort tack från oss och du är alltid välkommen att kontakta någon i 

damkommittén om det är något du undrar.  

Marie Augustsson (ordf)   

0706 95 70 50; marie.augustsson25@gmail.com 

Tuula Bergstedt   ( förändringsledare 50/50, suppleant i styrelse ) 

0739 59 43 71; tuula.bergstedt@eskilstuna.se 

Marja-Lena Cederqvist 

0761 14 00 56; marja-lena.cederqvist@eskilstuna.se 

Amelie Junger   

0708 63 58 88; jungeramelie@gmail.com 
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