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H60 spelas på Edenhof istället för Roslagens GK. 

SM-Veckan 

Fördelningen av pengarna för SM-veckan skall bara fördelas på de som anordnar tävlingar.  

Det diskuterades hur vida fördelningen skulle ske. Att man inte bara delar ut pengar utan det skall vara 

en eller annan motprestation, tävlingar, mottagande av spelare från andra klubbar etc. 

Sen skall pengarna öronmärkas till juniorverksamhet på ena eller andra sättet. 

Anmälningsavgiften skall hamna i distriktet inte på klubbarna. 

10% utav överskottet skall bilda en Junior fond som klubbar skall kunna söka pengar ifrån för satsning 

för sin juniorverksamhet på klubbarna. 

En länk finns nu på UGF’s hemsida till SM-Veckan. 

Beslutet om fördelningen av pengarna kommer tas på höstårsmötet. 

H60 spelas på Edenhof istället för Roslagens GK. 

Rapport kommittéerna  

• Kommunikation  

Ekerö linjen tävlingen kanske borde ligga på Tävling istället för kommunikation, men det 

kanske borde samarbetas.  

Enkäterna är det uselt svar på både från tävlande samt ordförande så är det bara hälften som 

svarat.  

 

• Bana 

Inte hänt något mellan mötena. Funderar på att anordna en utbildning. 

 

• Seniorer 

Har haft ett möte och gått igenom ses och det måste ske utbildning ute på klubbarna. 

Frågat alla damer på D75 om det oranga Tee och uteslutande svaren tyckte rött istället för 

orange, det är de bättre spelarna som är med. 

D60/H60 seriespel till helgerna men det kommer inte att vara genomförbart. 



• Tävling 

Martin håller utbildning och kan inte deltaga. 

 

• Junior 

Har haft ett uppstartsmöte där de diskuterades om vad som behövs för at komma igång med 

alla saker igen, kommer att få flera medarbetare i gruppen. 

Få 2-3 personer som skall hjälpa till med Summer Camp. 

Kommer att försöka få till ett läger för talanger  

 

• Regler 

15 tävlingar har varit under ses och lyckats fått domare på alla tävlingar i år. 

Vi har fått en surdeg i knät där Para golfen var uppskjuten och de tborde ligga på SGF. Men 

det hamnade tillbaka på Söderby och distriktet. De söker fortfarande domare, och det skall 

vara till helgen (2021/10/9-10) 

 

• Valberedningen 

Alla sittande sitter kvar. 

Höstårsmötet 

Inget nytt som skall lyftas. 

 

 


