Hej!
Snart är golfsäsongen igång och här kommer lite info från IGK damkommitté (DK).
Den 10-11 april har Svea Golf uppstart på klubben och då är vi i DK där för att informera om kommande säsong men vi
har inget stormöte p.g.a. rådande situation. Shopen erbjuder 20% på kläder och det blir en massa annat skoj.
Damträning med Svea Golf startar den 20 april och kommer vara på tisdagar kl 19.00-20.00. Anmälan via IGK:s hemsida
eller sveagolf.se.
Damläger blir det naturligtvis också i år, den 9-11 juli, om efterfrågan finns blir det ytterligare ett läger. Mer om det finns
på Svea Golfs hemsida. Förra året blev det fullbokat och vi som var med kan intyga att det var ett bra arrangemang med
en massa golfträning med proffsiga instruktörer och mycket skratt.
I år anordnas en demodag enbart för oss damer den 3 juni mellan kl 14.00-19.00. Vi får tid att i lugn och ro pröva klubbor
och få information om vad som finns på marknaden. Tillfälle att ställa alla frågor som man normalt inte hinner när det är
demodagar.
När tävlingsprogrammet publiceras vet vi inte i dagsläget men förhoppningsvis snart, klubben följer Golfförbundets
rekommendationer. Håll utkik på den nya hemsidan. Det är fortfarande onsdagar som gäller som damdagsgolf med
första start kl 10.00. I början av säsongen blir det Fokusgolf enligt förra årets modell, ingen gemensam samling och
ingen prisutdelning utan det tar vi längre fram när det blir möjligt att genomföra. Eftermiddagsgolf med start kl 18.00 på
Ängen som föregående år och ingen anmälan behövs. Vi har tre bollar reserverade för spel.
Nu till ett upprop till alla damer: Bli fadder och spela med damer som önskar fadderrunda för att få officiellt hcp. Klubben
har tidigare inte haft någon sådan verksamhet men förra året, med många nya spelare, märkte vi att det fanns
efterfrågan. Varje onsdag klockan 18.30 finns det en boll reserverad på Ängen för detta. Max två nybörjare med en eller
två faddrar spelar 9 hål. Som tack får du en greenfee check (efter två 9-hålsrundor). Om du har intresse av att ställa upp
som fadder, anmäl dig via dam@igk.se, så återkommer vi med info om hur och när. Så kul om vi kan hjälpa till med att få
nya medlemmar, som inte tidigare spelat golf, att känna sig välkomna, lära känna andra medlemmar och samtidigt få
information om spel, regler och etikett på banan.
Reservera den 2 september för då kommer vi att spela golf, fast på annan ort. Mer info kommer snart.
Hoppas vi ses den 10 eller 11 april!
Hälsar IGK Damkommitté/Ingegerd, Harriet, Monica, Marianne
Ps. Vill du vara med i damkommittén, vi behöver bli fler då några av oss inte kan vara med i år. Hör av dig till nån av oss i
kommittén.

