
 

 

 

Minnesanteckningar från möte med Klubbansvariga för Golftjej Örebro i 

Örebro Golfhall den 19:e jan 2020. 

Närvarande: Emil Skeneby Ansvarig Golftjej Örebro, Rickard Pettersson Kumla GK, Jack 

Sundgren Örebro City, Anna Dacke Askersunds GK, Karl Ekblom ÖLGF. 

Verksamheten för Golftjej Örebro 2020 planeras att drivar som tidigare år. Med Häng i 

Hallen, Närspelsträning och Klubbaktiviteter. Det diskuterades hur det ska kunna bli fler 

tjejer till aktiviteterna och för det trycktes det på vikten med hjälp till skjuts men också 

att informationen om aktiviteterna sprids i klubbarna och där både muntligt och via 

anslagstavlor men kanske framför allt via klubbarna facebook sidor eller vad Ni har för 

socialt media. Om Ni vill att ÖLGF ska sprida inbjudningar till länets klubbar så skicka 

underlag till Kalle Ekblom karl.ekblom@telia.com  så fixar han det. 

Då Golftjej Örebro inte bara riktar sig till redan aktiva golftjejer, utan även till deras icke 

golfspelade kompisar, så är det viktigt att denna information sprids.  

Emil är mycket tacksam för hjälp av föräldrar och/eller klubbledare detta för att tjejerna 

ska kunna få den hjälp de behöver.  

Häng i Hallen:   På bifogad aktivitetslistan så ser Ni hur programläget är så inför ”Hängen” 

kontakta Emil och meddela när Ni kan hjälpa till.  

Klubbaktiviteter:  Då mycket av Örebro Golftjejs verksamhet bedrivs ute på klubbarna så 

står förhoppningen till att länets klubbar hittar och aviserar aktiviteter. Det behöver inte 

vara ren golfaktivitet utan kan vara annat också. Så snälla kom med förslag. På den 

Bifogade listan så syns redan planerade aktiviteter så därför skicka in förslag med 

aktivitet och datum. Till de klubbar som avicerat aktivitet men inte bestämt datum ber vi 

återkomma med uppgift om detta. Skicka detta till Kalle Ekblom. 

Närspels träning:  En mycket uppskattad sak planerar vi att genomföra även under 2020.  

 Bifogar: Planerade aktiviteter, kontaktuppgifter och inbjudan till Häng I Hallen 2020. 

 

 

Vid pennan Emil Skeneby, kontakt uppgifter till Emil framgår av kontaktlistan 

mailto:karl.ekblom@telia.com

