
Årsrapport fra damegruppa i SGK 2020 
 
Som for alle andre ble planleggingen av sesongen utfordrende også for damegruppa p.g.a. 
usikkerhet omkring mulighetene for å avholde arrangementer.  
Vi fikk startet opp 19. mai, noe senere enn vanlig. Sesongen ble avsluttet 28.september. 
 
Damegruppa kan ikke oppfylle alle behov og ønsker, og vi har sett det som vår viktigste 
oppgave å skape et godt sosialt miljø som kan gi golfglede, særlig for nye spillere slik at de 
fortsetter med golf, og kan utvikle spillet også gjennom klubbens øvrige tilbud. 
 
Vi hadde 20 arrangementer i løpet av sesongen med svært god oppslutning. Vi ser en klar 
økning i deltakelse sammenlignet med de foregående årene. 
Vi hadde 381 deltakere i 2020 mot 256 året før. 59 forskjellige medlemmer deltok en eller 
flere ganger mot 38 året før. 19 av disse var helt nye medlemmer. 
 
Vi avviklet en åpen turnering 16.juni med rekordhøy deltakelse; 33 spillere. 
 
I høstsesongen inngikk mer organiserte treninger, med gode treningstips fra Michael. Disse 
arrangementene hadde svært god oppslutning. Heather og Michael hjalp oss med avvikling 
av den internasjonale kvinnegolfdagen 1.september, med bunker-trening, putterening og 
korte og lange slag på rangen. 
 
Med så mange helt ny spillere var det gledelig og nødvendig at så mange etablerte spillere 
bidro bl.a. med å være «kaptein» på flightene. Uten disse hadde det vært utfordrende å 
gjennomføre spill på banen. I tillegg vil vi framheve Irene Imingen som var fast fadder for 3 
nye spillere hele sesongen, også utenom våre arrangementer. Vi tror slike tiltak er svært 
viktig for å få kvinner til å fortsette å spille etter at VTG-kurset et ferdig. 
 
Damekomiteen har bestått av Elisabeth Øveraas, Randi Sandstrak og Marte Helness. 
Alle er innstilte på å fortsette i 2021. I tillegg har Liv- Grethe Birkelund sagt seg villig til å 
forsterke komiteen. 
 
Vi håper at øvrige spillere på banen fortsetter å utvise forståelse for at nye spillere trenger 
mer tid enn erfarne spillere, også på tirsdager når vi har våre arrangementer. 
 
Som følge av koronarestriksjoner fikk vi ikke avholdt den tradisjonelle avslutningen som vi 
har hatt tidligere år, der vi har møttes til mat og sosialt samvær. Damegruppa har derfor en 
del ubenyttede økonomisk midler.  
 
Vi takker alle som har bidratt til en god damesesong i 2020! 
 
 
Bodø 24.februar 2021. 
 
 
Randi Sandstrak                       Elisabeth Øveraas                            Marte Helness 
 


