Verksamhetsberättelse för Damkommittén 2013
Damkommittén har under året haft följande sammansättning: Johanna Kuisma Löfbom
ordförande, Christina Holmbom kassör, Gun-Britt Morén sekreterare, Madeleine Gradin
webansvarig och Nina Johansson NVGF. Kommittén har haft 4 möten där
minnesanteckningar förts.
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Vårsupé i maj med 54 deltagare.
Avrostningskurs för damer, vid tre tillfällen med totalt 52 deltagare. En mycket
uppskattad utbildningsaktivitet för damerna.
Regelvandring med Jan Anders Melander i början av säsongen.
Öppen Damträning - gratis träning för alla medlemmar i Damerna. 10 måndagkvällar
med över 130 träningstillfällen och fler än 60 individer som deltog i träningen.
Midsommarskålen genomfördes i likhet med tidigare år, söndagen efter
midsommardagen.
Skellefteås damer deltog i NVGF:s seriespelstävlingar.
Gemensam resa till Kalix, Luleå, Boden och Sörfors inbjudningstävling.
Resekostnader bekostades av damkommittén.
Skellefteådamernas Inbjudningstävling i augusti.
Eclectic tävlingen pågick på alla registrerade ronder under hela säsongen
Interna matchspelet för damerna pågick över hela säsongen.
Tisdagstävlingar har genomförts som planerat under tiden maj tom september.
Damkommittén har skött lottning av tävlingarna och registrering av tävlingsresultaten
i datasystemet (GIT). Rekordmånga deltagare.
Säsongavslutningen i september med ett 9-håls rond - gemensam start ”norsk
poängbogey” och middag efteråt.

Kommentar:
En del planerade aktiviteter har uteblivit under säsongen 2013 på grund av de ekonomiska
oklarheterna som rådde i början av året och som orsakade senare start än planerat.
Damkommitten har lyckats med det viktigaste målet för säsongen; att öka antalet aktiva
damer med hela 18 %. Denna ökning är väl jämförbar med det ökade antalet tävlande damer
under sommaren 2013.

Medeleine Gradin slutar i damkommittén efter många års engagemang.
Torborg Eriksson och Lena Parpis kommer med i damkommittén 2014. Johanna Kuisma
Löfbom fortsätter som ordförande.

Damkommittén riktar ett varmt tack till alla som hjälpt till att genomföra säsongens
verksamhet såsom spelande damer, Stephen, Mikael, Adam, Mats, Maria och övrig personal,
Malte med restaurangpersonal.

För Damkommittén
Johanna Kuisma Löfbom, ordförande
Christina Holmbom kassör, Gun-Britt Morén sekreterare, Madeleine Gradin, Nina Johansson.

