
Årsrapport fra damegruppa i SGK 2022 
 
Damegruppa fikk startet opp 24. mai, og avsluttet sesongen 4.oktober. 
Vi hadde arrangementer hver tirsdag med noen avlysninger grunnet værforhold.  
Til sammen 17 arrangementer.  
Gjennom hele sesongen hadde vi diverse trening med Heather. 
 
I tillegg deltok flere av damene som fadder for damer som hadde vært inaktive, og som 
hadde tatt imot tilbud om «oppfriskende» trening med Heather på golfsenteret i løpet av 
vinteren. 
 
41 forskjellige medlemmer deltok en eller flere ganger, ca. samme antall som i 2021, men en 
betydelig nedgang fra rekordåret 2020. 5 av disse var helt nye medlemmer, men flere av de 
som var nye i 2021 fortsatte i 2022.  
 
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 avviklet vår tradisjonelle dameturnering 14.juni med noe lavere deltakelse enn tidligere 
år, sannsynligvis grunnet litt for friske værforhold. 17 deltakere fra egen klubb og Bodø 
golfklubb. Den populære snorgolfturneringen ble avviklet 30.august. 
 
Med en del nye og uerfarne 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.  
 
Damekomiteen har bestått av Liv -Grete Birkelund, Elisabeth Øveraas, Ida Bohlin og Marte 
Helness. Alle er innstilte på å fortsette, men ser gjerne at nye krefter melder seg.  
 
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. 
 
Sesongavslutningen denne gangen ble avholdt 10.november på Bodø golfsenter med 24 
deltakere; pizza, spill og utdeling av mer eller mindre velfortjente priser. Meget vellykket. 
Flere damer ble på denne måten kjent med sentret og muligheten for å holde golfhumøret 
oppe gjennom vinteren. 
 
Det betales en årlig kontingent på 300 kroner til damegruppa som brukes til bl.a. premier og 
sosiale arrangementer. Damegruppa har en del ubenyttede midler etter sesongen. 
 
Vi takker alle som har bidratt til en god damesesong i 2022! 
 
Bodø 22.februar 2023. 
 
 
Ida Bohlin     Elisabeth Øveraas      Liv -Grethe Birkelund      Marte Helness 


