
 

Verksamhetsberättelse  
Tomelilla Golfklubbs damkommitté 2022 

 

Damkommitténs medlemmar har under året bestått av Lisa Jönsson, (ordf),Eva Birgersson 
(sekr),Sonja Andersson(kassör),Monika Edstrand, Ylva Gerberg och Gunilla Carlsson. 

Efter två år med pandemi, kunde vi äntligen komma igång med golfsäsongen 2022 och genomföra 
vårt program som tänkt.  
Vi inledde vårsäsongen i april med en kickoff som tyvärr regnade bort och golftävlingen fick ställas in. 
Istället blev det fika, information om säsongen, prisutdelningar och en golfquizz i klubbens 
restaurang. 
 
På onsdagarna har vi haft våra damgolftävlingar där både artonhål och niohåls alternativ funnits. Vill 
man inte tävla har det varannan onsdag varit trivselgolf för de som önskar. Dock har det även i år 
varit få som anmält sig till niohålsspel.  
6 juli arrangerade vi vår utbytesdag som ingår i ett samarbete med andra närliggande grannklubbar.  
Tösamatchen mellan Tomelilla GK o Österlens GK spelades 3 september och nu har Tomelillas damer 
tagit hem den åtråvärda vandringstrofén efter sju inteckningar. Tösamatchen kommer att fortsätta 
spelas vidare med nytt vandringspris. 

Serigolfen har 2022 varit otroligt framgångsrik för Tomelilla GK:s damer. 
I år har vi haft tre lag i Skåneserien, kategori 1, 2 och 3. Kat 3 var ny för 2022 och vände sig till spelare 
med lite högre hcp, vilket varit mycket populärt. 
Vi har också haft lag i D50 och D70.  
I Skåneserien vann Tomelillas damer Kat 1, tog en andra plats i kat 2 och det blev en fin fjärdeplats 
för laget i kat 3. 
Laget i D70 kom på en silverplats i sin serie. Extra roligt var det då att den sista omgången spelades 
på hemmaplan då Tomelillas damer var värdar för densamma. D50 kämpade väl i sin serie. 
 
Årets utflykt gick till Woodlands under två trevliga dagar i slutet av maj. 
Vid den "hemliga utflykten" i augusti blev det Örestad golfklubb som besöktes. 
 
Vid avslutningen 24 september spelades en tremannascramble därefter bjöds deltagarna på en god 
lunch. Vi hade prisutdelningar för genomförda tävlingar och tillsist avtackades Monika Edstrand för 
sitt mångåriga arbete i damkommittén. 
 
 

För damkommittén  
Lisa Jönsson 
Ordförande 

 



 


