Minnesanteckningar från upptaktsmöte med Damgolfen den
16 april 2019
1. Tuulikki hälsade alla välkomna till mötet. 15 damer hade uppmärksammat kallelsen.
2. Vi diskuterade tisdagsgolfen och beslutade att försöka starta den igen. Golfen startar
mellan 17:30 till 18.00. Den som vill spela och är osäker ifall det finns någon att spela
med, kan skriva ett meddelande på vår Facebook Möre Damgolf eller skicka ett sms
till Tuulikki 070-38 12 103 så lägger jag det på Facebook om jag inte spelar själv.
3. Nybörjargolf på söndagseftermiddagar diskuterades. Att ha någon gå ut med när man
är nybörjare söndagar från klockan 14. Kansliet skall se till om vi kan få igång det.
4. Tävlingar: Första damtävlingen är på Möre den 28 april – Kosläppet. Bästboll 2
mannalag. Anmälan som vanligt på Min Golf.
Möretouren är en tour med Möre- medlemmar som arrangeras av Micke Rosenqvist.
För närvarande ca 35 deltagare. 8 tävlingar, 5 på Möre och 3 på annan bana.
Singeltävling (slaggolf) och 4 bästa resultaten räknas. Trevligt sätt att spela och lära
känna andra medlemmar. Anmälan till Micke 0706- 975721.
5. Information om DM. som går för damer i D50. D60 i Jönköping 12 maj och för D30
och DM Damer på Möre samma dag.
6. Smålands Damtour, en trevlig tävling arrangeras av Smålands Golfförbund. Alla kan
delta Slaggolf i C och B-klassen samt slagtävling A-klassen. Tre deltävlingar och man
samlar poäng. Ca 15 går vidare till final. Första start i Västervik söndag 19 maj.
Anslag om tävlingen finns på anslagstavlan vid omklädningsrummet.
7. Matchspel Damer 60 mellan Ekerum Kalmar, Nybro, Emmaboda, Ölands GK och
Möre. Vill man spela så kan man anmäla sig till Lill.Inger Kaddik.
8. Birdies. En trevlig tour för Möredamer. Vi startar och avslutar på Möre. Första
tävlingen på Möre 16 maj med första start kl 11. Årets resa går till Araslöv 17 och 18
juni. Anmälan till Gunn Wiberg, gunnwiberg@hotmail.com eller tel 070-580 50 60.
9. Vi fick inte ihop någon damkommitté i år heller, så Tuulikki fortsätter att bevaka
tävlilngar och annat som rör damgolfen. Hoppas på att några kan tänka sig ta det
roliga uppdraget nästa år!
Tuulikki tackar för visat intresse och vi tackar även Kerstin Nilsson för det goda fikat!

