
 

 

  
Info säsong 2020 

 

Till dammedlemmar i Carlskrona Golfklubb, 

Istället för den årliga informationen på klubben får ni i år informationen på detta vis pga 
av rådande situation i landet. Vill man ändå ha ett samtal med någon i kommittén kan 
ni alltid kontakta oss. På städardagen den 29/3 kommer vi även finnas tillgängliga på 
altanen vid 18:e green 14.00-15-00. 

 
Damkommittén består av följande medlemmar: 
 
Annika Forss          racete.forss@gmail.com 

Eva-Lott Eitrem     evalott.eitrem@gmail.com 

Lena Berup           lena.berup@hotmail.se 

Maria Sundström   sundstrom.m@gmail.com 

Martina Hansson    orredal@live.se 

Therese Boman     thebom@live.se 

Susanne Braun      susanne.braun@skola.karlskrona.se 

 

Damkommittén genomförde föregående säsong en rad olika aktiviteter för att stimulera 
kvinnor i klubben att vara mer aktiva och ta plats i vår klubb. Vi såg ett ökat deltagande 
på de tävlingar vi genomförde och ett stort intresse för de aktiviteter vi arrangerade för 
ökad gemenskap. Den kommande säsongen tänker vi därför erbjuda ett liknande 
koncept. 

 

Aktiviteter säsong 2020: 
 
Tisdagsgolf  
Denna spelas april-september med start 21/4. Man kan vara med en gång eller alla, helt 
efter egen förmåga och intresse. Tisdagsgolfen passar både de som vill ha en tid att 
spela regelbundet tillsammans med andra damer i klubben och de som vill tävla om fina 
priser. Vi spelar 18 hål fram tom 25/8, i september spelar vi över elva hål. Vi kommer 
om vi får till sponsorer fortsätta med pris för närmast hål varje vecka. Se mer info om 
tisdagsgolfens upplägg, tider och hur du bokar in dig för spel på hemsidan. 
 

15/5 Selmas nattgolf.  
En uppskattad, lättsam tillställning i syfte att umgås och lära känna varandra. Separat 
information om detta kommer inom kort. 



 

 

 

26/6 och 22/8 Damscramble 
Vi arrangerade två scrambletävlingar förra säsongen som var mycket populära, därför 
kommer vi upprepa detta i år. Just nu letar vi sponsorer och planering pågår kring 
vilken scrambleform vi kommer att välja för respektive sammankomst. Så boka in 

datumen och håll sen utkik efter mer info. 😊  

 

Andra golfklubbar 
Förra säsongen ordnade vi en golfresa till Skepparslövsgolfklubb. I år planerar vi att 
bjuda Skepparslövsdamer till Carlskrona GK. Eventuellt även ett återbesök i 
Skepparslöv. Detta får vi återkomma kring när planeringen är längre kommen. 

 

Sponsorer 
Förra året hade vi många sponsorer till våra tävlingar, vilket gav fina och många priser 
på våra tävlingar. Det finns i år plats för fler och gärna nya sponsorer. Har du någon du 
vet gärna skulle sponsra damgolfen på CGK får du gärna höra av dig till oss i 
damkommittén.  

 

Facebook 

Damkommittén har en facebooksida (Carlskrona Golfklubb Dam) som har skapats för 

att få ut information enkelt och snabbt. Här läggs varje vecka ut tisdagsgolfens resultat 
och lite annan info. Vill man snabbt och smidigt komma i kontakt med damkommitté är 
ett sätt att skicka meddelande här ifrån.  

 

Damkommittén genom Annika Forss, damkommitténs ordförande  


