
Protokoll  

Möte med Hulta Bollebygd GK kvinnliga medlemmar; 

Onsdagen den 20 april klockan 18.00-19.30 

 

Dagordning: 

1. Alla 25 kvinnliga medlemmar hälsades välkomna till mötet. Krögaren Christer, bjöd på fika 

och presenterade sig och sina tankar och planer runt restaurangen. 

2. Syftet med mötet är att lära känna varandra och att skapa aktiviteter både på och vid 

sidan av golfbanan inför golfsäsongen, detta utifrån önskemål från kvinnorna i klubben. 

3. Information om golfspel för enbart oss kvinnor på onsdagarna (oavsett handicap och 

ålder): 

Vi har fem fasta starttider varje onsdag. Med start klockan 17.36.  

Vi träffas utanför klubbhuset klockan 17.15. Ingen anmälan krävs. Grupperna ”lottas” utifrån 

placering av golfboll i ”bollrännan”. Vi startar upp den 27/4 och spelar fram tills den 29 juni. 

Sommaruppehåll och start igen den 10 augusti med säsongsavslutning den 28 september. 

Välkomna! 

4. Vi har inbokat tre träningstillfälle på måndagar med David. Med start 25/4. Dom platserna 

är fullbokade och information har mailats ut till deltagarna. 

5. Vi har starta upp en Facebook grupp, där syftet är att på ett enkelt och trevligt sätt kunna  

kommunicera. Alltifrån att hitta spelkompisar till att få information om roliga aktiviteter som 

är på gång. Det är en sluten grupp och namnet är ”Hulta Damgolf”. Vill Du gå med i gruppen, 

så leta upp gruppen på Facebook och gå med. 

6. Pernilla Rehn kommer att undersöka möjligheterna att kunna träna för en kvinnlig PRO. 

Vidare information kommer i Facebookgruppen. 

7. Cristina Claesson kommer att arrangera några ”skojtävlingar” under golfsäsongen. Första 

tävlingen är ”tre klubbor och en putter” den 1/6. Vidare information kommer via 

Facebookgruppen. 

8. Bitte M Andersson håller i en tävling vid namn ”Blue challenge”. Mer information om 

tävlingen och hur Du anmäler Dig, hittar Du i Facebookgruppen. Den ligger som en aktivitet. 

9. Partille GK bjuder in oss kvinnor till en trevlig fredags AW ”Vals slaget” tävling den 20 maj. 

Det är en AW med tävling och efterföljande middag. Det blir ett trevligt upplägg och 

gästgreenfee kostnaden blir endast 100 kr per person. Är Du intresserad så anmäl Dig till 

Lotta Tjäder på Partille GK. 

9. Vi kommer att ha en avslutningsfest i höst efter avslutad golfsäsong. Där vi har middag 

och prisutdelning av ”Blue Challenge”. Se vidare information på Facebookgruppen” längre 

fram i sommar/höst. 



Det vad ett trevligt och givande möte och alla var överens om att det är roligt att 

golfsäsongen snart är igång igen. 

Vid pennan 

 

Carina Stenqvist 


