
Damkommittén  -  Verksamhet golfåret 2017 

12 mars. Årsmötet i klubbhuset, 8 damer ur klubben deltog. 

15 mars. Planeringsmöte i Falun hos Meta. Karin Matsson och Ann-Katrin Giers deltog. Planerades av 

upptakt och dagordning, resa till Mora för damerna i klubben med övernattning och avslutning för 

damkvällar i sept. Beslöts att Ann-Katrin, Karin och Meta åker till Hagge på upptaktsmöte 9 april. 

9 april. Inbjudna till Hagge damers kommitté. 11.00-14.00. Karin Matsson och Meta Nordlöf deltog. 

Planerades damgolfspel i distriktet.  

14 maj.  5 damer från Gagnef spelade Hulda cup i Säter och tog hem 2 ½ poäng. 

14 maj upptaktsmöte i klubbhuset som då kolliderade med Hulda tävling. 5 tappra damer kom. 

Planeringsbättring nödvändigt! 

19-21 maj. Spelades golf två dagar på Väddö.  15 damer och 15 herrar deltog. 

25 maj damernas 9-hålsgolf startade. Kl.18.00 

 5 juni Flaggolf där många damer deltog. 

11 juni Gagnefs duktiga damlag spelade i Aspeboda och tog hem 1 ½ poäng och har efter 2 spel en 

ledning med 4 poäng. 

12 juni Vi var 7 damer som träffades i Damrummet och beslöt att våra damspelskvällar från vecka 25 

byter till att vara onsdagar med start kl.18.00 

17 juni Gagnefs damer stod som värdar för upptaktsspel och med diskussioner innan spelet. 

Distriktet bjöd på fika och en Taccobuffe. Deltagare från egna klubben var Margareta Taavola 

Eriksson, Anna-Lena Larsson, Kerstin Plåth, Ann-Katrin Giers, Birgitta Bergmark och Meta Nordlöf. 

Gästande klubbar gillade vårt upplägg av värdskap. 

Veckorna 21- 35 spelades damgolf varje onsdag. Ljusa tiden med start kl.18.00  den mörkare tiden 

mitten av augusti start från 17.00.Spel 9 hål med varierande spel. Ansvariga beslutade om spelform. 

Tyvärr har dessa veckor haft dålig uppslutning av damer som kommit till spel. Vi behöver bli bättre 

att rekrytera damer i alla åldrar till spelkvällarna. Vi behöver också bli bättre på att få damer att ta 

ansvar för spelkvällarna. 

23 juni. Midsommargolf på Ristabanan där många damer deltog. 

12 juli Damkommittémöte i klubbhuset. 

Augusti Våra damer som spelade Hulda cup tävlade. 

2-3 sept. åkte 8 damer från klubben och spelade i Mora med övernattning. Samtidigt var det 

Omkullslaget i Idre där vi ej fick ihop ett lag som kunde tävla för klubben. 

Förhoppning att 2018 sammanfaller vårt spel i Mora med Omkullslaget och då med övernattning. 



10 sept. Huldacup spelades på vår bana och med spelbörjan kl.12.00. Vi var ett team som arbetade 

med start och resultat bestående av Margareta Taavola Eriksson, Ann-Katrin Giers och Meta Nordlöf. 

Det vinnande laget blev i år vårt eget som denna dag spelades av Anna-Lena Larsson, Marie 

Sundström, Gun Stövling, Moona Rooth och Marie Höjer. Huldapokalen designad av Lisa Larsson är i 

tryggt förvar av en av vinstspelarna. Övriga Huldacupspelare som deltagit för Gagnef var Eva-Lena 

Dahlqvist, Nathalie Eklund och Annelie Bäck Hauser.    

Trevlig dag och dubbelt trevligt att Huldapokalen erövrades av Gagnefs damer. 

17 sept. Golfmöte i Aspeboda för distriktet. Deltog gjorde Anna-Lena Larsson. Marie Sundström och 

Meta Nordlöf. 

Efter mötet blev det spel på banan 18 hål. Mixade lag från olika klubbar. 

23 sept. Damgolfavslutning med spel 9 hål, Svarta damen. 

12 damer deltog. Alla fick pris. 

28 okt. Klubbens restaurang ordnade oktoberfest vilket innebar stor uppslutning av både damer och 

herrar. 

12 nov. Distriktsmöte i Leksand där både herrar och damer deltog. Deltog för Gagnefs damer gjorde 

Anna-Lena Larsson och Meta Nordlöf. 11.00-14.30 

26 nov. Golfting på Långbergsgården i Tällberg. 08.30-16.00 

Deltog för Gagnefs damer gjorde Kerstin Plåth och Meta Nordlöf. 

 

Vision inför året 2018 

Damer ska trivas i vår klubb och tycka att det är roligt att spela och utveckla sin golf. Oavsett ålder 

och hcp är målet att alla damer ska känna att Gagnefs golfklubb är det bästa alternativet för att utöva 

sitt golfspel i vårt närområde. 

 

 

Med hopp om att vi ska öka antalet spelande damer 2018. 

Verksamheten skriven av Meta Nordlöf                              Falun 2018-01-09 

 

 

  


