Årsmelding fra Damegruppen 2020
Gruppen har bestått av: Randi E. Østvik og Victoria Sibbern Grønsleth
Utesesongen (mai-september)
Heldigvis kunne vi drive denne idretten denne sesongen selv om covid-19
pandemien slo ned i landet. Med restriksjoner startet sesongen nesten i rute.
Det har vært en liten, men stabil gruppe som har møtt fram til denne aktiviteten.
Det ble satt opp 16 turneringer, med en kombinasjon av individuell- og par spill. 5
parturneringer ble ikke gjennomført. Vi oppfordrer nye og lite etablerte spillere om å
slutte opp om slike turneringer, da det er en kjekk måte å komme i kontakt med andre
damer i klubben, og en smidig måte å lære om spill på banen.
Innesesongen (oktober-april)
Det har vært god oppslutning om trening/spill om tirsdager, 16-18 og 18-20.
Covid-19 la restriksjoner til kun 2 spillere pr simulator. Dette har gått greit.
Vi hadde planer om å invitere alle damene i klubben til en introduksjonskveld, men
pandemien la en stopper for dette.
Lag-NM
Voss GK deltok ikke med et damelag i Lag-NM denne sesongen.
Vi satser på deltagelse neste sesong.
Ladies weekend 08.-09.08.
08.08.: Voss Ladies Open
09.08.: Ladies Tour
Dette er et populært helge-arrangement som samler mange damer fra regionen, og
som er en god inntektskilde for klubben. Godt humør og god stemning er kjennetegn
for denne helgen. I år kom det mange klager på banen – dårlig klippet.
Evaluering av sesongen
Damegruppen inviterte til møte, 29.09. i klubbhuset
For sesongen 2021 ble det foreslått følgende;
Kun en turnering pr mnd skal være HCP-tellende
Start 9 hull: 17:30/start 18 hull: 17:00.
Påmelding i golfbox og aktivitetskalender opprettholdes.
Det ble ytret ønske om en helgetur. Det arbeides for dette, og et forslag vil komme til
våren.
Damegruppen takker for sesongen 2020, og ønsker gamle og nye medlemmer
velkommen til damedagen i sesongen 2021.
Leder damegruppen 2021: Randi E. Østvik
Randi E. Østvik
Leder for damegruppen

