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Innkalling til årsmøte i damegruppa, Drøbak Golfklubb 2022 
 
Det innkalles til ordinært årsmøte 
 
Onsdag 9. mars 2022 kl. 18:30 i kafeen på Drøbak Golfklubb 
 
Vedlagt oversendes: 

• Drøbak golfklubbs målsetning/formål med damekomiteen, og komiteens oppgaver 

• Komiteens årsrapport 

• Saker fremmet av damegruppas medlemmer 

• Komiteens forslag til startkontingent pr gang og forslag til sesongprogram 

• Valgkomiteens innstilling 
 
 
ÅRSMØTE 
 
1. Konstituering  

a. Åpning 
b. Navneopprop 
c. Godkjenning av innkalling 
d. Godkjenning av dagsorden/saksliste  
e. Valg av møteledelse 
f. Valg av referenter, 1 stk. 
g. Valg av protokollunderskrivere, 2 stk.  

 
2. Godkjenning av årsrapport 2021 

 
3. Saker fremmet av damegruppas medlemmer 
 
4. Fastsettelse av startkontingent og orientering om komiteens forslag til sesongprogram 
 
5. Valg 

a. Leder for damekomiteen for to år. Skal godkjennes av styret i Drøbak golfklubb  
b. Minimum 2 stk. komitemedlemmer for ett år – antall bestemmes av damegruppas 

medlemmer, men erfaringsmessig bør det være minimum 3 stk. 
c. 2 stk. medlemmer i valgkomiteen for ett år.  

 
Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med drøfting av aktiviteter for 2022. 
 
Damekomiteen ønsker alle medlemmer velkommen, og vi håper på god oppslutning. 
 
Drøbak, 18. februar 2022 
 
for Drøbak Golfklubbs damekomite 
 
Idunn Storrø 
leder 
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Drøbak golfklubbs målsetning/formål med damekomiteen og komiteens 
arbeidsoppgaver. 
 
 
 Målsetning/formål 

• Damekomiteen har ansvar for å organisere turneringer og sosiale tiltak for klubbens 
kvinnelige medlemmer i henhold til klubbens målsetting og NGFs virksomhetsplan. 

• Aktivitetstilbudet og det sosiale miljøet bør være så godt at potensielle og nye spillere føler 
seg velkommen og blir ivaretatt. Et godt miljø bidrar til rekruttering. 

• Aktiviteten har som målsetning å ivareta klubbens kvinnelige medlemmer uansett 
forutsetninger og spillenivå og skal skape glede, trivsel og mestring.  
 

 
 
 
 

Arbeidsoppgaver 
• Utarbeide forslag til en mål- og handlingsplan med budsjett for rekruttering og ivaretakelse 

av kvinnelige spillere med utgangspunkt i klubbens mål. 

• Avholde protokollførte møter ved behov. Andre fagpersoner kan innkalles når komiteen 
finner dette nødvendig. 

• Bidra til god kommunikasjon med medlemmer, daglig leder, styre, komiteer og klubbens 
øvrige medlemmer. 

• Bidra til at det finnes et treningstilbud for alle nivåer kvinnelige spillere. 

• Bidra til at det finnes et turneringstilbud for alle kategorier spillere, både for damer og 
jenter separat og sammen med klubbens mannlige medlemmer. 

• Sørge for at det arrangeres åpne og inkluderende sosiale sammenkomster gjennom året, 
gjerne med ulike temaer.  

• Evaluere sesongens arbeid. 

• Utarbeide skriftlig rapport til klubbens årsmelding. 
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2. Årsrapport Damegruppa, Drøbak Golfklubb, sesongen 2021. 
 
Damegruppa/turneringsgruppa har i 2021 bestått av Kirsten Ravne Bugten, Tove Olafsen, Siri Hole 
og Idunn Storrø(leder) 
Damegruppa er en gruppe for damer i alle aldre. Det er et uttalt mål at vi skal arrangere 
spill/turnering ukentlig på faste dager, arrangere sosiale kvelder for medlemmene hver måned, 
samt invitere til golfturer og øvrig golfaktivitet. Det er ønskelig å få damene med på de ulike 
aktiviteter, og rekruttere nye damer som ønsker å bli del av dette tilbudet.  
I sesongen 2020 hadde damene turnering tirsdager som fast dag. Det var et ønske om å endre dag 
til torsdag. Inneværende sesong ble derfor torsdag vår felles dag, der vi hadde tider på formiddag 
og ettermiddag. Oppsummert er vi usikre på om valget med å flytte fra tirsdag til torsdag ble noen 
suksess. Det var mange damer påmeldt på dagtid torsdager, men vi opplevde færre damer på 
ettermiddagen. Det var sjelden behov for mer enn en flight i dette tidsrommet.  
Vi startet turneringer i mai og hadde dette tilbudet ukentlig gjennom hele sommeren, og siste 
turnering var 30. september. Gjennom hele sesongen ble det spilt Matchplay og Eclectic.  
Siste torsdag i måneden har det vært arrangert sosial kveld der det har vært premieutdelinger. På 
disse kveldene har vi invitert noen ressurspersoner i klubben til gjennomgang av regler og tips til 
hvordan forbedre eget golfspill. Grunnet pandemien ble det ikke arrangert i mai, og det har 
gjennom sesongen vært begrensinger i antall.  
Sesongavslutning ble avholdt 30. september på kafeen. Her ble det premieutdelinger for 
matchplay, eclectic, dameturnering i tillegg til avslutningsmiddag og sosial hygge. Det ble her også 
informert om at Damegruppa i 2022 vil avholde årsmøte. 
Grunnet pandemi ble det ikke arrangert Womens Day. Damegruppa ønsket derfor å arrangere et 
alternativ til dette. Vi inviterte derfor til en sosial lørdag med 9 hulls Texas scramble, og med 
mulighet for en sammenkomst i etterkant. Her laget vi litt egne regler, slik at deltakerne skulle 
oppleve mest mulig moro med golf og med lave skuldre. Det ble en fin ettermiddag og det kom 
gode tilbakemeldinger fra ca 20 deltakere.  
10-12 september arrangerte vi golftur til Kongsvinger med 19 deltakere.  
Damegruppa har laget en «Velkomstpakke». I håp om å klare og rekruttere flere damer til oss 
ønsket vi å treffe nye damer som var påmeldt på nybegynnerkurs. Der ble det delt ut 
Velkomstpakker og gitt informasjon om vårt tilbud. Det var mange damer på kurs i år- mange har vi 
møtt, og noen har kommet på damedagene. Det er utfordrende å få de med og til å bli. Selv om vi 
ikke fikk truffet alle damene på de ulike nybegynnerkursene, satte de stor pris på velkomstpakke og 
informasjon. 
Til slutt ønsker jeg å takke Kirsten, Tove og Siri for super innsats i Damegruppa. En stor takk også til 
Heidi Beldring, som alltid er behjelpelig☺Og selvfølgelig en takk til alle flotte damer som har deltatt 
i årets sesong. 
Gleder oss til sesongen 2022☺ 
 
Idunn Storrø 
 

 
Øvrige verv 2021 
 
Valgkomite       

• Bente Haugan, leder 

• Turid Grytnes Hagen 
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3. Saker fremmet av damegruppas medlemmer 
 

 

Det er ikke innkommet noen saker til komiteen innen fristen 13. februar 2022. 
 

 
 
 

4. Fastsettelse av startkontingent pr gang 
 
Kontingenten foreslås uendret kr 75,- pr gang. 
 
 
 
 

Orientering om damekomiteens forslag til program for kommende 
sesong 
 
Det er besluttet, i samråd med kontoret, å flytte damedagen tilbake til tirsdager. 
Nedenfor ligger komiteens forslag til aktiviteter for kommende sesong: 
 
 

 PROGRAM DAMER - TIRSDAGER 

    

Damedag hver tirsdag med utgang fra kl. 09.30 og kl. 17.00 

Grunnet 17. mai blir det spill onsdag 18. mai til samme tider 

All påmelding skjer i golfbox - husk påmeldingsfrist fredager innen kl. 16.00 

    

  19. april Sesongstart- Klubbhuset kl. 18.30 – husk påmelding 

    møte m/regelgjennomgang og sosialt 

  3. mai Slagspill -  Nærmest pinnen på hull 4 – kun en klasse 

    2 klasser Nærmest linjen på hull 7 – kun en klasse 

  10. mai Slagspill -    

    2 klasser   

Onsdag 18. mai Slagspill -    

    2 klasser   

  24. mai Slagspill -    

    2 klasser   

  31. mai Texas scramble Møte i klubbhuset kl. 19.30 - husk påmelding 

    9 hull Nærmere program kommer 
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  7. juni Slagspill -  Nærmest pinnen på hull 17 – kun en klasse 

    2 klasser Nærmest linjen på hull 7 – kun en klasse 

      Shotgunstart på morgenen (m/seniorene) 

  14. juni Slagspill -    

    2 klasser   

  21. juni Slagspill -    

    2 klasser   

  28. juni Texas scramble Møte i klubbhuset kl. 19.30 - husk påmelding 

    9 hull Nærmere program kommer 

  5. juli Slagspill -  Nærmest pinnen på hull 4 – kun en klasse 

    2 klasser Nærmest linjen på hull 7 – kun en klasse 

  12. juli Slagspill -    

    2 klasser   

  19. juli Slagspill -    

    2 klasser   

  26. juli Slagspill -    

    2 klasser   

  2. august Slagspill -  Nærmest pinnen på hull 17 – kun en klasse 

    2 klasser Nærmest linjen på hull 7 – kun en klasse 

  9. august Slagspill -    

    2 klasser   

  16. august Slagspill -    

    2 klasser   

  23. august Slagspill -    

    2 klasser   

  30. august Texas scramble Møte i klubbhuset kl. 19.30 - husk påmelding 

    9 hull Nærmere program kommer 

  6. september Slagspill -  Nærmest pinnen på hull 4 – kun en klasse 

    2 klasser Nærmest linjen på hull 7 – kun en klasse 

  13. september Slagspill -    

    2 klasser   

  20. september Texas scramble   

    9 hull   

  27. september Avslutning Klubbhuset kl. 19.00 - husk påmelding 

      Nærmere info kommer 
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5. Valg iflg vedtektenes §4 

 
 
 
Fra: Bente Haugan <behaugan@gmail.com>  
Sendt: søndag 20. februar 2022 20:19 
Til: sirihole65@gmail.com 
Kopi: siv@trendheim.no 
Emne: Valgkomiteens innstilling til Damekomiteen DGK 2022 
 
Hei, 
Valgkomiteens innstilling til Damekomiteen i perioden 2022-2023 er: 
 
Komiteleder: Idunn Storrø, (ikke på valg) 
Komitemedlem: Kirsten Ravne Bugten, 1år (gjenvalg) 
Komitemedlem: Siri Hole, 1år (gjenvalg) 
Komitemedlem: Liv-Grethe Wangberg 1år (ny) 
 
Valgkomité 
Bente Haugan 1år 
Siv Gade Lien 1år 
 
Mvh 
Bente Haugan 
 
 


