
Protokoll från Vårmöte Damerna på Stora Lundby golfklubb 2018-04-10 
 
 

• Pia hälsade alla välkomna till vårmötet och uppskattade att så många ville komma. 
Vi var 31 personer som deltog.  
 

• Damkommittén presenterades där – Britt Vidlund, Connie Andersson, Ulla-Britt Wiman, Ulla-
Britt Dahlgren, Susanne Hernvall, Barbro Sörensen och Pia Rundlöf ingår.  

 
• Vår hemliga gäst Agneta Svensson Yogaledaren o Massageterapeut talade om nyttigheten 

med olika yogaövningar. Andning, balans o rörlighet allt gör dig till en bättre golfare. Fanns 
också önskemål om Yogaträning på klubben, vi undersöker vidare om hur det går att lösa. 
 

• Peter Wendel presenterade säsongens program, damkurser 5 ggr, medlemsträningar m.m. 
Väldigt bra uppslutning och fulla grupper gällande damkurserna och Peter kan tänka sig att 
öppna upp för fler grupper. 

 
• Torsdagsgolfen drar igång i 3:e eller 10:de maj beroende på om banan är öppnad. 

9-håls slaggolf, sista torsdagen varje månad är det månadsfinal med valfri tävlingsform+ 
gemensam fika och prisutdelning. Startavgift 30: -. 
Birdieligan som vanligt men ej Eclectic. 
Tävlingsledare för alla månader utsedda. 
Maj – Britt Vidlund och Agneta Wulf 
Juni – Eva-Britt Nygren och Barbro Sörensen 
Juli – Möjlighet att spel utan tävlingsledare eller månadsfinal 
Augusti – Berit Gronowic och Ann Blomgren 
September- Ulla- Britt Dahlgren och Karin Ålander. 

 
• Damdagen i år kommer att äga rum 11/8 mer info kommer senare. 

 
• Hemlig resa blir det också nån gång augusti - september. 

 
• Kerstin Danielsson informerade om att det blir en Regelvandring på korthålsbanan datum ej 

fastställt. 
 

• Ann Blomgren pratade om damernas D50+seriespel där vi också önskar att fler damer vill 
vara med. Kontakta Ann Blomgren eller Britt Vidlund vid intresse. 

 
• Nyhet för året, tävling på korthålsbanan. Vi återkommer med mer information. 

 
• Pia berättade att vi har en ny styrelse och att vår nye ordförande Peter kommer att närvara 

på damkommitténs nästa möte. Dessutom meddelar även styrelsen att dom vill satsa på oss 
tjejer och kvinnor på klubben och vill därför veta om vi har några speciella önskemål som 
känns viktiga för oss. Mejla anna.sahlback@gmail.com . 
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