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Remissvar på förslag från 
 
Arbetsgruppen för inval och uteslutning 
 
I distriktet har 23 av 28 klubbar besvarat en enkät, där man haft möjlighet att bedöma 
arbetsgruppens förslag i en 3-gradig skala. 
 

� Mittenalternativet har varit att man bedömer att arbetsgruppens förslag är relevant och väl 
avvägt.  

� Ett alternativ har varit att kraven måste ställas högre och vara mer detaljerade  
� Ett alternativ har varit att förslagen varit för ingående, för detaljerade. 

 
Resultatet på enkäten har presenterats i ordförandekonferens, som gav mig i uppdrag att utifrån 
enkätresultaten lämna distriktets yttrande. 
 
Upplands GDF tillstyrker arbetsgruppens förslag i varje enskilt förslag. Beträffande några av 
förslagen finns kommentarer, som kan vara värda att beakta. 
 
Nedan kommer svar och kommentarer förslag för förslag. 
 
På uppdrag av upplandsklubbarna 
 
 
 
Anders Wasberg 
Ordförande i UGF 

 

 

 



 

Tillägg och precisering av skyldigheter för GK och associationer (Kap. 5.1)  
 

 
 
Kommentar: 

• För mycket text, men kraven kan t.o.m. skärpas. 

• Gäller att formulera rätt! 

• Utan att komma åt kärnfrågan: hur vi blir av med klubbar som har som affärsidé att ansluta 
medlemmar utan att kunna erbjuda egna spelmöjligheter för dessa. 

• AG diskussioner cirklar mycket runt medlemsomhändertagande. Hcp-revisionskraven är 
bra. Däremot diskuterar inte AG alls något om kraven på omhändertagande och utveckling 
av medlemmarna. Det största problemet med brevlådeklubbar är att dess medlemmar inte 
fostras till god golfkultur och ej ges möjlighet till utveckling av sitt spel. För att råda bot på 
detta bör krav sättas på kapacitet för utbildning, utveckling och uppföljning av 
medlemmarna. Ett sätt kan vara att använda nyckeltal, t.ex. minst en Pro/2000 medlemmar. 

 
Fastställande av definition av golfbana (Kap. 5.2) 
 

 
 
Kommentarer: 

� Jag vill ha med ett maxantal medlemmar för en golfklubb beroende på 9, 18, 27 eller 36 
hål. Banan ska vara riktig, ingen korthålsbana. Slopad, med hinder, fullängd, någorlunda 
riktiga greener. Inte som nuvarande Garnsviken!! 

� Bör egentligen ställas högre krav, men vi har att rätta oss efter ett regelverk. 
� Vi kan inte ha hårdare krav än USGA och EGA har angett! 
� Kraven känns för enkla vad gäller längd och kvalité. Vi inser dock att vi måste följa det 

internationella regelverket. 
� Kraven borde vara högre, men AG har rätt. Vi kan inte avvika från de internationella 

normerna 



Obligatoriska krav i nyttjanderättsavtal med anläggningsägare (Kap. 5.3) 
 

 
 
 
Kommentar: 
Privata anläggningsägare måste acceptera att golfklubbens verksamhet skall kunna genomföras i 
enlighet med SGF:s och distriktsGF.s planering 
 
Förstärkt roll för GDF i anslutningsprocessen (Kap. 7) och vid kontinuerlig prövning av 
tillhörighet i SGF (Kap. 8) 
 

 
 
Kommentarer: 

� Men får detta konsekvenser för bemanning på GDF?  
� 8 kap 5§ tredje stycket står det att klubb som inte längre uppfyller kravet att kunna upplåta 

spelrätter till...... Finns det krav att spelrätter skall finnas? Det är klubbar som idag tar bort 
kravet på spelrätt och har samma årsavgift för alla och det finns klubbar som har en 
årsavgift för medlemmar med spelrätt och en årsavgift för medlemmar utan spelrätt. Om 
man i denna paragraf har annan mening/betydelse av spelrätt bör det förtydligas. 

� Skapa tydligare och hårdare regler för hur många medlemmar en bana kan anses ha. 
Handicap kontroll är för lätt att komma runt. 

� Blir mycket merarbete för klubbarna. 
� Bra om GDF har en bra uppföljning i distriktet 

 
 
 
 
 
 



 
Precisering av krav på att ställa bana till förfogande för vissa tävlingar (Bilaga 2) 
 

 
 
Kommentarer: 

� Mycket bra 
� Varje golfklubb måste ta sitt ansvar att arrangera tävlingar enligt bilaga 2. Detta ställer 

också krav på SGF och GDF att i tid förankra tävlingar och datum tillsammans med 
klubbarna. 

� Banan själv måste ytterst få bestämma 
� Bra grundtanke 

 
 
Skärpta krav på årliga handicaprevisioner (Bilaga 3) 
 

 
 
Kommentarer: 
Leder inte till någonting i praktiken. Dimridå! 


