Damledarträff Smålands Golfförbund på Wiredaholms G&CC 2017-09-16.
Mötet var på Wiredaholm G&CC. Det var 29 damer från 13 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 ge en lägesrapport om arbetet med förändringsarbetet i vision 50/50.
Det finns klubbrådgivare i distriktet som hjälper intresserade klubbar att komma igång med
förändringsarbetet och under arbetets gång. Syftet med vision 50/50 är att få en mer jämlik klubb
och med det öka antalet kvinnliga golfare och kvinnliga ledare inom golfen samt öka antalet kvinnor
på ledande positioner. Vill att golfen ska bli en modern och jämställd idrott. Vision 50/50 är ett
långsiktigt arbete.
SGF har gjort undersökningar om varför kvinnor slutar med golfen. Kvinnor slutar oftare än män med
golfen. Det är 28 % kvinnor och 72 % män i golfsverige. 15 % kvinnor lämnar klubben mot 4 % män.
Ca 60 % av kvinnorna har hcp 26,5 – 36 och ca 13 % av kvinnorna har hcp under 18,4. Anledningen till
att kvinnorna slutar med golfen uppges vara:
•
•
•
•
•
•
•

Banorna är för svåra.
Män och kvinnor behandlas olika.
Kvinnor vill vara mer i grupp.
Kvinnor utvecklar inte sitt spel.
Brist på toaletter och skyltar vid damernas tee.
Det tar mycket tid.
Stor konkurrens från andra motionsformer.

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

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.
Golfens dag som var den 20 maj 2017. Finns ingen utvärdering presenterad.
Utvärdering av säsongen 2017. 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. Viktigt att inte lägga seriespelet på långhelg. Tycker att det är positivt med spel på
9-håls bana. Någon tycker att det är bättre att lägga seriespelet i augusti och någon i september!
DM: För få som anmäler sig. Bör lägga dam- och herrklass i liknande ålderskategorier på samma
bana. Lättare att få damerna att spela om de kan samåka med sin partner. En ekonomisk fråga då det
ofta är långa resor och en bil i familjen. Det är svårt att få damer att spela scratch.
Smålands Damtour: Damtouren har nu spelats i sju 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 Wiredaholm G&CC. Tio damer får spela landskapsmatch mellan Småland och
Östergötland som ska spelas under maj månad 2018 på någon bana i Småland (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 2017
har det under deltävlingarna varit jämnt fördelat i de olika klasserna, 127 starter i A, 131 starter i B
och 125 starter i C.
Årets tävlingsomgångar genomfördes på lördagar eller söndagar och det var sammanlagt 383 starter
(2015 370 starter och 2016 383 starter) + ca 70 starter i finalspelet. Arrangemanget med damtour
och priset att spela landskapsmatch eller 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 bra pris.
Synpunkter som togs upp: Bra med nuvarande upplägg med tre deltävlingar och att tävlingen vänder
sig till alla seniordamer (21 år och äldre). Inte ha för tidiga starter, helst efter lunch. Det ska inte vara
MAX-antal till deltävlingarna. Någon grupp tyckte att det saknas information och att det är svårt att
få ut information till damerna. Bra att ha finalspelet i anslutning till damledarträffen. Någon klubb
betalar milersättning till de som deltar. Någon föreslog ytterligare klass, partävling och då förslagsvis
bästboll.
Från 2018 kommer greenfee för deltävlingarna att höjas till 200 kronor. Avgiften för deltävlingarna
blir då 270 kronor inklusive tävlingsavgift. Ingen hade några synpunkter på det utan tyckte att det var
OK.
Landskapsmatchen/golfhelg: Tycker det är bra pris. Förslag om att göra om golfhelgen till en
landskapsmatch mot ev Skåne finns.
Smålandspokalen: En fyrmannatävling där de tre bästa nettoscorerna räknas. Tävlingen spelades i år
på Tobo GK. Sex klubbar deltog med lag. Tranås GK tog hem segern så tävlingen kommer att spelas
där september 2018. 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.
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 fler klubbar.
Bra att höstmötet förläggs tillsammans med Damtourens finalspel. Viktigt med golfspel i samband
med mötet.
Tips på aktiviteter:
•
•
•
•

”Trivselgolf ” 9 hål. Ingen tävling. En med officiellt hcp går med nybörjare.
”Bara på skoj” – tävling för nybörjare. Ett pris till bästa score, åtta lottade priser.
”Kanonstart” kl 9.00 måndagar. Både damer och herrar, man spelar i dam- och herrbollar.
”Tisdagsgolf” på olika klubbar.

Öppna damtävlingar i distriktet kan respektive klubb lägga ut på facebook ”Smålands golfdamer”.
Efter mötets slut spelades golftävling på Wiredaholm G&CC. Vädret var omväxlande soligt och varmt
men mot slutet en kraftig regnskur. I år vanns tävlingen av Iren Persson från Kalmar GK med 73 slag.
Efter tävlingen åkte vi till Gyllene Uttern i Gränna och åt en mycket god middag med efterföljande
prisutdelning. Efter middagen och prisutdelningen hade vi den sedvanliga puttävlingen och segrare
blev Marita Andersson från Nybro GK. GRATTIS till Iren och Marita.
Mötesanteckningarna och annan information läggs ut på Smålands GF:s hemsida och även på
Facebook ”Smålands golfdamer”.
Vid anteckningarna
Annelie Fors

