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Ordförande har ordet   
Distrikten har en stor och viktig roll när det gäller utveckling av golfsporten och klubbarnas 

verksamhet. UGF ska både vara förbundets förlängda arm och en resurs som styrs av våra 

medlemmar - klubbarna! I vår verksamhetsplan för 2016 finns de väsentliga delarna av Förbundets 

verksamhetsinriktning medtagna.  

Under 2014 och 2015 har medlemsantalet inom golfen ökat så även under 2016. 
2016 med 9 794 netto till totalt 486 631. Det är den enskilt största ökningen sedan 2003. Intresset är 
till viss del en ”Stensoneffekt”, där Svenska Golfförbundet också arbetar aktivt för ökad synlighet för 
golfen i media. Men det är även resultatet av golfklubbars och anläggningars sätt att värna om 
medlemmar och gäster. 
Totalt 463 952 individer var medlemmar i oktober 2016, vilket var en ökning med 8 182 (+1,8 %) 
 
I Uppland har vi 21 föreningar och tre associerade bolag. Kåbo GK saknar idag golfbana. Antalet 
medlemskap i distriktets klubbar/associationer har minskat med 699 (883 aktiva). Minskningen beror 
i huvudsak på att Sundsta Golf Norrtälje( A1) har tappat 927 medlemmar. Femton 
klubbar/associationer har minskat sitt medlemsantal. Åtta klubbar/associationer redovisar ökningar.  
På damsidan har det skett en minskning med ca 90 medlemmar (143 aktiva), att beakta är att 
Sundsta Golf Norrtälje minskar med 165 damer.  

Det är glädjande att antalet juniorer har ökat med 40 aktiva, vilket är ett trendbrott. Vi hoppas att 
ökningen fortsätter även 2017. Den största juniorklubben är Upsala GK.  

Den största föreningen är Upsala GK med ca 2 500 medlemmar och den största 
medlemsorganisationen är GolfUppsala, som är ett associerat aktiebolag (A1) med ca 3 100 anslutna 
golfare. 
Om du vill ta del av SGFs statistik, gå in på nedanstående länk 
Statistik 

Medlemmar - golfspelare 

Flödet av golfare är stort. Rekryteringen är god, men tyvärr är avhoppen många, främst bland kvinnor 
och spelare i de högre hcp-grupperna. I riket har 49 128 individer slutat eller gjort uppehåll med 
golfen och 57 310 individer har börjat spela golf eller tagit upp golfen på nytt. 
 
En samhällstrend där ökad rörlighet och ökat flöde syns i många sammanhang.  Golfförbundets 
studier visar att det finns många olika skäl till avhopp. Tidsaspekten är betydelsefull – det kanske tar 
för lång tid att spela en golfrunda.  Det kan vara så att nybörjare har svårt att bli sedda i klubben, alla 
vill tillhöra gemenskapen. Det gäller att fånga upp de nya så att de kan känna sig bekväma på både 
klubb och bana.  

Det finns också ett starkt samband mellan spelfrekvenser och avhopp. Det finns all anledning för våra 
golfklubbar att uppmärksamma medlemmar som sällan eller aldrig utövar sin golf.  
Vad som också kan konstateras är att 2/3 de som inte inom något år kommer ned under 29 i 
handicap slutar. Spelar man lite utvecklas inte spelförmågan, golfen blir inte kul och man tappar 
sugen.  

Då vi i distriktet har fått färre golfmedlemmar har också våra intäkter minskat vilket under året har 
inneburit att vi fått ompröva användandet av våra medel. Med en genomtänkt ekonomisk planering 
har vi lyckats få ett överskott. 

Ordförandemöten – årsmöten – golfting - klubbesök 

Under året har närvaron på årsmöten och ord/förandemötena varit god och det har rått ett öppet 
och givande klimat. Vid ordförandekonferensen18/8 berättade Sture Holmgren om Öregrunds GK:s 
verksamhet och på höstårsmötet 20/10  presenterade Bent Syse Wattholma GK:s verksamhet. 

http://www.golf.se/contentassets/dd4074f8a91a4b378b594f9aed6af8d8/slutrapport-medlemskap-2016.pdf


Golftinget hölls på Tunabergsskolan i Uppsala. På förmiddagen hölls intressanta föredrag av Lena 
Lindström, klubbrådgivare SGF, Martin Gavelin, ledamot i UGFs styrelse, och Sören Ohlsson, 
seniorordförande i UGF. Deltagarantalet var stort vilket vi tolkar som att Golftinget är en uppskattad 
aktivitet.  

SGF inledde för något år sedan projektet Golfnyttan i samhället! Något som vi i distriktet tagit till oss 
och försökt att sprida vid olika tillfällen och i olika möten. Vi vill att fler medvetandegörs, förutom 
initierade, och berättar om golfens bidrag till miljö- och landskapsvård, att golfen ekonomiskt bidrar 
med oerhört mycket mer än vad golfen får tillbaka i form av samhällsstöd och att golfen har en stor 
betydelse för friskvård och hälsa vilket betyder mycket för samhällsekonomin. Projektet är av stor 
betydelse så därför är det av stor vikt att SGF driver projektet vidare i samverkan med distrikt och 
klubbar. 

Klubbesök, Under året har representanter från UGF besökt ett antal klubbar på klubbarnas 
styrelsemöten eller i vissa fall årsmöten. Besöken har från UGFs sida varit givande. UGFs styrelse har 
för avsikt att även under 2017 genomföra klubbesök. 

Övrigt 

I styrelsearbetet råder ett gott arbetsklimat och vi tycker att samarbetet med klubbarna fungerar väl. 
 
Vi har en välbesökt hemsida och en stor aktivitet på Facebook.  
 
Distriktet har haft en omfattande tävlingsverksamhet och här står seniorerna för en stor andel. 
 
Juniorelitutvecklingen och Talanggruppen har fortsatt på den inslagna vägen men med förändringen 
att elitgruppen och talanggruppen har haft gemensamma träningsdagar med våra duktiga tränare 
och ledare. Juniorerna har uppskattat vår satsning. 
 
Miljöarbetet Under året har två klubbar (Burviks GK och Grönlunds Gk) fortsatt arbetet för att bli 
miljöcertifierade enligt GEO. Idag har vi tre klubbar (Upsala GK, Sigtuna GK och Öregrunds GK) som är 
GEO-certifierade. 
 
Utvecklingskommittén, tidigare Breddkommittén.  Kommittén har även under 2016 haft svårt att 
finna väl fungerande arbetsformer. Klubbarna har under året liksom tidigare år visat ett svalt intresse 
för de aktiviteter som kommittén inbjudit till, därför beslöt styrelsen att till 2017 avveckla 
kommittén. 
 
Kommittén för Kommunikation & Marknadsföring 
Före höstårsmötet beslöt UGF att inrätta kommittén Kommunikation & Marknadsföring med uppgift 
att: 

- Förbättra information och kommunikation mellan golfare, klubbar och distrikt. 
- Förmedla golf som en social sport för alla åldrar. 
- Genom ökad marknadsföring förbättra klubbarnas och distriktets ekonomi.  

I kommittén ingår fyra ledamöter varav ordförande invaldes till UGFs styrelse. 
 
UGFs verksamhet drivs helt med ideella krafter. Tidigare år hade vi en utbildningsansvarig men från 
och med 2016 har varje kommitté ansvar för den utbildning som ligger inom den egna kommitténs 
ansvarsområde. 
 
Avslutningsvis vill jag säga att arbetet under 2016 har varit givande, intressant och klubbesöken har 
varit ett värdefullt inslag i vårt arbete. Jag vill tacka alla ideella men även professionella som jag har 
haft kontakt med under året.   
 
Reidar Andersson ordförande 



Styrelsens berättelse för verksamhetsåret  
 
Medlemmar  
Vid utgången av 2016 hade UGF 21 anslutna medlemsklubbar och tre A1:or  
Förteckning över klubbar/associationer finns som pdf på  
Upplandsklubbar 
 
 
Styrelse  
UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning:  
 
Funktion  Namn            Klubb   Ansvar  Vald  Invald  
Ordförande  Reidar Andersson     UGK  Ordförande 2016  2014 
v ordf Stefan Ståhl            ArlGK  Regler/dom 2015  2012 
Ledamot Isa Lindblad            HvGK  Utveckling 2016  2014 
Ledamot Martin Gavelin          EnGK  Tävling 2015  2015 
Ledamot Henrik Nilsson            UGK  Ungdom/Elit 2016  2016 
Ledamot Åke Ljungqvist           EnGK  Bana/Slope 2016  1998 
Ledamot Ulf Löthman            UGK  Senior 2015  2011 
 Ledamot Bo Thyselius            ÖgrGK  Bana/Miljö 2016  2014 
Adjungerad Ronnie Ekström         RosGK  Handigolf   
Adjungerad Jan Östman            UGK  Kassör 
Kansli  
Reidar Andersson har ansvarat för kansliet på ideell basis. Jan Östman har varit kassör på ideell basis. 
 
Revisorer  
Namn   Klubb  Funktion   Utsedd av  
Helene Ragnarsson, auktoriserad ordinarie   UGFs årsmöte 
Roger Olsson  UGK Suppleant  UGFs årsmöte 
 
Valberedning  
 
Namn   Klubb  Funktion   Utsedd av  
Christer Schenholm UGK sammankallande UGFs årsmöte 
Moa Duf  UGK   UGFs årsmöte 
Kenneth Turban GolfUppsala    UGFs årsmöte  
 

Representation och viktiga datum  
 
UGFs möten under 2014  

 UGF har under året haft nio protokollförda styrelsemöten.  

 Vårårsmöte hölls den 10/3.  

 Höstårsmöte hölls den 20/10.  

 En ordförandeträff har genomförts den 18/8.  

 Golftinget hölls den 19 november på Tunabergsskolan, Uppsala.  
GDF-konferens Beredningsmöte för FM 20-21/2 Ombud från Uppland på SGFs konferens som 
genomfördes på Best Western Plus Sthlm Bromma var Reidar Andersson.  
 
SGF Rådslag den 16/4 och Förbundsmöte 17/4  
Förbundsmötet genomfördes på Clarion Hotell Skanstull i Stockholm. Ombud var Reidar Andersson, 
Anders Nordwall Örbyhus GK, Stefan Ståhl ArlGK och Leif Ollerstam Burvik GK .  
 
Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens den 27-28/8  
Reidar Andersson deltog på konferensen, som genomfördes i Dalarna, Villa Långbers i Tällberg.   

https://www.upplandsgolf.se/klubbar/


 
TKO-Konferens 8-9/10 
Martin Gavelin deltog på konferensen. 
 
Förbundsdomarkonferens 12-13/3 
Stefan Ståhl deltog på konferensen. 
 
Juniorkonferens på Bosön 12-13/11 
Henrik Nilsson deltog på konferensen 
 
Distriktets representation i SGF  
Bo Thyselius är golfdistriktens representant i SGFs Miljökommitté  
 
Upplandsidrottens/SISUs Distriktskonferens på Nova Park i Knivsta 18-19/11, Åke Ljungqvist UGF 
representerade Upplands Golfförbund.  
Verksamhetsseminarier och styrelseseminarier 
Vid varje sammandragning som SGF anordnat har UGFs styrelse varit representerat. 
 
Avgivna remissvar  
Inga formella remisser har behandlats under året. 
 
Inlämnade motioner 
UGF har på uppdrag av höstårsmötet inlämnat en motion till Förbundsmötet 2017 angående 

riktlinjer för SGFs verksamhetsrevisorer. Se bilaga 1.  
 
Stadgeändringar 
Höstårsmötet antog UGFs förslag till stadgeändringar.  
Stadgar 
 
Utmärkelser  
Mia Liberg,Upsala GK utsågs till Årets Golfare i Uppland 2016  

Medlemsstatistik, aktiva, Upplands GDF 2015-2016 
 

 

https://www.upplandsgolf.se/files/dokument/styrelsen/Stadgar%20UGF%202016-10-20.pdf


 

 

Bana/Miljökommittén 2016 

Mål 

Öka intresset för miljöarbete på distriktets klubbar 

Stimulera klubbarna att utveckla Multifunktionella anläggningar 

I samarbete med bankonsulenten öka banpersonalens kompetens. 

Genomförda aktiviteter  

Miljöfrågorna aktualiserades under året bl.a. genom information i samband med möten, utskick och 

vid besök på enskilda klubbar.  En särskild information genomfördes 17 maj om GEO-certifiering. Två 

klubbar, Grönlunds GK och Burviks GK, har under året arbetat för att få GEO-certifiering.  

Information har lämnats om de konkretiseringar av EU-direktivet om "Hållbar användning av 

bekämpningsmedel" som nu kommit från myndigheterna, och som fått konsekvenserna för det 

dagliga arbetet på anläggningarna. 

Vi har också informerat om visionen om att skapa alternativa aktiviteter på anläggningarna för nya 

målgrupper. Öregrunds GK öppnade en Padeltennisbana lagom till säsongsstarten och 

Olandsbygdens GK genomförde EM i fotbollsgolf 29-31 juli. 

 

Vi har deltagit i SGFs Verksamhetsseminarier och i en regional konferens för bl.a. greenkeepers  

anordnad av SGF, bl.a. Henrik Norén, tillsammans med SGA.   

En  ERFA-träff genomfördes gemensamt med Västmanlands GDF under hösten. Träffen arrangerades 

i samarbete med bankonsulenterna Henrik Norén och Calle Lönnberg.  Henrik besökte också under 

året flertalet av klubbarna i distriktet. 

Utvecklingskommittén, tidigare breddkommittén  
Kommittén har bestått av fem ledamöter som under året har haft ett antal möten. 

 I kommittén har Isa Lindblad Hallstavik GK ordförande, Marianne Stålberg Upsala GK, Irene Svensson 

Upsala GK, Claes-Göran Bernbäck Golf Uppsala, Yvonne Eidenbrandt IGC ingått.  

Under året har kommittén inbjudit klubbar till olika aktiviteter men klubbarna har under året liksom 

tidigare år visat ett svalt intresse för de aktiviteter som kommittén inbjudit till, därför beslöt styrelsen 

att till 2017 avveckla kommittén. 

Styrelsen vill tacka kommittén för det arbete som lagts ned. 

 

Disciplinkommittén  

Disciplinkommittén har under året bestått av Elisabeth Engstrand (sammankallande), Reidar 
Andersson, Stefan Ståhl och Martin Gavelin. 

 Inget ärende har behandlats under 2016. 

Regler & Hcp 

UGFs domarbesättning år 2016 



Förbundsdomare 

 Stefan Ståhl Arl Gk 

 Karin Wiman Enköping Gk 

Distriktsdomare 

 Svante Andersson, Älvkarleby 

 Jonas Antoni, Edenhof 

 Thomas Erlandsson, Upsala Gk 

 Ragnar Gedeborg, Sigtuna Gk 

 Lars Holmberg, Söderby Gk 

 Anders Levi, Söderby Gk 

 Lennart Odeblad, Örbyhus Gk 

 Anders Söderman, Sigtuna Gk 

 Martin Gavelin 

Assisterande distriktsdomare 

 Torbjörn Ekblom 

Rekryteringsförsök pågick under 2016. Utfall 1 ny aspirant. Omtag inför 2017. 

Tävlingar Uppland 

Totalt utsåg distriktet domare till 13 tävlingar med totalt 19 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst 

två domare/tävling. 

Domargolfen 

Domargolfen spelades inte 2016. Inget bra datum kunde fastställas. 

Vidareutbildning distriktsdomare 

Under 2016 genomfördes 7 vidareutbildningsträffar med distriktens domare. En praktisk dag med 

regelövningar och olika scenarios genomfördes i syfte att gemensamt diskutera olika situationer som 

uppstår i samband med tävlingar. 

 

Seniorkommittén 
Seniorverksamheten är distriktets största aktivitet. 
Antalet serielag har under året varit 148 (2015:180). Minskningen beror på nya ålderskategorier och 
att D50 och H50 inte tillhör seniorerna utan ingår i UGFs tävlingskommitté. 
 
I år har vi välkomnat en ny klass, H80, med sju tremannalag. 
 
Vi tror att klasserna H70, H75 och H80 kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Seniorgolf är 
friskvård. 
Som tidigare år har fem OM-tävlingar genomförts. Två singel (Örbyhus och Älvkarleby) med totalt 
168 deltagare samt en bästboll en foresome och en greensome (Enköping, Burvik och Vassunda) med 
totalt 172 par. Totalt har 512 spelare startat i OM. 
Seniorkommittén har även i år haft ansvar för DM. D60, D70 H60, H70 och H75 spelade på 
GolfUppsala/Edenhof. Som vanligt bjöd klubben på en fin och välskött bana, trots 60 mm regn dygnet 
före, samt ett mycket fint arrangörskap. Antalet anmälda deltagare var 82 men borde kunna vara 
flerfalt större. 



Klubbkampen vanns av Upsala GK. De 10 bästa klubbarna 2016 samt en inlottad klubb kommer att 
inbjudas till Seniorkommitténs tävling ”Belöningen”, som spelas på attraktiv bana i distriktet eller 
dess närområde under andra halvan av maj 2017. 
Seniorkommittén har fullbordat sin tjugoandra säsong. De klubbar som stått som arrangörer av våra 
tävlingar har fått stora bidrag. Kommitténs ekonomi är fortsatt god. 
Seniorkommittén har bidragit med 7.000 kronor till ett stipendium för Årets Juniorledare 2016. 
I Seniorkommittén har under året ingått: 
Ulf Löthman, ordförande 
Ragni Kaiheden, sekreterare 
Gunnar Tallnäs, resultat- och webbansvarig 
Jan Östman, kassör 
Anders Larsson, tävlingsledare 
Björn Frånlund, bitr. tävlingsledare 

Slopegruppen 
Ansvaret för banvärdering centraliserads inför 2016 så därför avvecklades slopegruppen i början av 

året. UGFs styrelse vill härmed tacka samtliga som ingått i gruppen. 

Tävlingskommittén 
Distriktsmästerskap  

D21, H21, D, H, H30, H40 och H50 spelades på Burviks GK den 19:e juni.  

D60, D70, H60, H70 och H75 på Edenhof den 30:e augusti. 

Lag DM för D30, D50, D60, D70, H30, H45, H55, H65, H70 och H75 avgörs i seriespel.  

Segrare i de olika klasserna blev:  

Klass Individuellt   Klubb  

D  Johanna Babra Upsala GK  

H  Viktor Jensen  Friiberghs GK  

D21  För få startande  

H21  Alexander Andersson Burviks GK  

D30  För få startande  

D50  För få startande  

D60  Anneli Holgersson  Roslagens GK Norrtälje 

D70  Ingrid Krager  Upsala GK  

H30  Johan Erneberg Örbyhus GK  

H40  Fredrik Hedlund GolfUppsala  

H50  Anders Ekman  Friiberghs GK  

H60  Lars Ek  Öregrunds GK  

H70  Gert Edenius   Vassunda GK  

H75  Leif Björling  Sigtuna GK  

Klass  Lag  

D För få startande 

H Roslagens GK Norrtälje  

D21 För få startande 

H21  Upsala GK  

D30  Upsala GK 

D50  Roslagens GK Norrtälje  

D60  Upsala GK 

D70  Upsala GK 

H30  GolfUppsala 

H40  GolfUppsala 



H50  Roslagens GK Norrtälje 

H70  GolfUppsala 

H75  Upsala GK 

H80 Enköpings GK 

UGF-Matchen  

2016 års final spelades på Johannesbergs GK. Wattholma tog sin första inteckning i vandringspriset.  

Resultat  

Div. 1   Div. 2   Div. 3   

Wattholma  Upsala  Friibergh   

Sundsta  Almunge  Johannesberg    

Roslagen   Enköping  Örbyhus    

Sigtuna  Olandsbygden  

Vandringsprisets inteckningar: 

2016  - Wattholma 

2015 – Sundsta 

2014 – Roslagens GK Norrtälje 

2013 – Roslagens GK Norrtälje 

2012 – Enköpings GK 

2011 – Enköpings GK 

(vandringspriset innehavs av vinnande klubb under kommande år, vid tre inteckningar erhålls priset 

permanent).   

Damernas Upplandsmatch  

I region 1 segrade Wattholma GK och i region 2 segrade Vassunda GK. De möttes i final på Upsala GK 

och Wattholma GK stod som segrare.  

SM Klubblag 

SM klubblag spelas i en omgång som spelades 19 – 20 juli.  

Upsala GK:s damer och herrar spelade i lag-SM den 13 – 16 juli. Damerna slutade på 9:e plats och 

herrarna på 5:e plats 

Div. 2 Damer Mellan – Roslagen 8:a  

Div. 1 Herrar Östra – Hallstavik 10:a, Arlandastad 10:a och Öregrund 17:e. 

Div. 2 Herrar - 8 klubbar från distriktet: GolfUppsala avancerade till div. 1.  

Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter. 15 klubbar arrangerade 21 tävlingar.  

 

Utbildning i GIT tävling anordnades vid 1 tillfälle och utbildning i tävlingsregler och regler steg 1 

(TLR1) anordnades vid 2 tillfällen under vintern. Totalt deltog 34 tävlingsledare från 4 klubbar.  

 

Den 8:e maj träffades ca 20 av distriktets tävlingsledare på Olandsbygdens GK för den åriga TL-

träffen. 



 

 

 

Ungdom/Elit 
Kommittén består av nedanstående personer: 
  
Henrik Nilsson, ordf., Upsala GK 
Bosse Holmström, Upsala GK 
Niklas Lithander, Roslagens GK 
Fredrik Hedlund, GolfUppsala 
Marie Lundvall, Älvkarleby GK 
Mathias Lundvall, Älvkarleby GK 
   
Under säsongen 2016 har kommittén haft 7 möten. 
För fjärde året i rad hölls UGFs Tankesmedja söndagen den 31:a januari på Söderby GK. Deltagarna 
bjöds på lunch och fika. Deltagarantalet var 32 personer från nio klubbar i distriktet. UGF hade gärna 
sett att fler klubbar och särskilt tränare hade haft möjlighet att delta då frågeställningarna var 
angelägna. Som gästföreläsare var Johan Liljeros Holmgren inbjuden. Tankesmedjan kommer inte att 
genomföras under 2017 utan ändrar form till ungdomsforum. Forumet kommer att genomföras i 
samband med UGF Summercamp i juni. 
  
2016 har verksamheten med Elit & Talanggruppen gått hand i hand. Båda grupperna har varit på 
plats samtidigt, vid samtliga träffar. På så sätt har vi kunnat använda föreläsare och tränare i båda 
grupperna på ett kostnadseffektivt sätt. Det har också gjort att vi har haft många deltagare på plats 
och möjligheterna till ”sparring” har varit väldigt bra och stämningen har varit på topp. Totalt har vi 
haft 8 träffar under året, från maj till november. Talanggruppen har bestått av 14 spelare och 
elitgruppen har bestått av 9 spelare. Under årets träffar har det i genomsnitt varit 11 spelare på plats 
från talanggruppen och 5 spelare från Elitgruppen. Några av spelarna i Elitgruppen går på College i 
USA och har inte kunnat delta på träffarna under vår och höst. 
 
Tränare för Elit & Talanggruppen har varit Fredrik Hedlund (GolfUppsala & Golfgymnasiet) samt 
Johan Malmsten (fd. Upsala GK & Golfgymnasiet, numera Älvkarleby GK). Fredrik och Johan har hållit 
i träningsdagarna som haft olika teman. Samtliga delar av spelat har gåtts igenom på träffarna och 
samtliga träffar har man också kört fysträning. På vissa av passen har andra tränare och föreläsare 
varit inkopplade. Magnus Lager, Fystränare på Golfgymnasiet NIU, höll i Juli en föreläsning om kost 
och fysträning, samt höll i fyspasset med gänget. Martin Pettersson, RIG Uppsala, har haft en dag 
med fokus på puttning. Ronnie Andersson,, RIG Uppsala, höll i en dag med fokus på spelets mentala 
aspekter. Grupperna fick också en halvdag tillsammans med Peter Hedblom, som med många års 
erfarenhet från spel på Europatouren hade många nyttiga tips att dela med sig av. Precis som 
tidigare år besöktes Bro-Hof och Nordea Masters, där spelarna fick jobba med olika uppgifter för att 
lära sig av proffsen. 
  
Rajder Kopp 2016 vanns av Upsala GK Lag 2. I år var det sju klubbar anmälda till Rajder Kopp som 
spelades över 4 omgångar. Tävlingen spelades på Roslagens GK, Örbyhus GK, Hallstaviks GK och 
finalen på Upsala GK. 
  
UGF satsar för att få fler flickjuniorer och har genomfört två mycket roliga och lärorika 
Inspirationsdagar, 8 maj på Öregrunds GK och 9 augusti på Golf Uppsala Söderby. 
  
UGFs tjejläger genomfördes 20-22 juli på Golf Uppsala Söderby. Ledare för lägret var Emma Lundvall, 
Golf Uppsala och Marie Lundvall, UGFs juniorkommitté. 
  
 



Distriktslagen och distriktsmatcher 
Vårmatchen mot Västmanland spelades den 7 maj på Älvkarleby GK. Uppland vann med 5 ½  mot 4 
½. 
Fyrlandsskapsmatchen spelades 1-2 oktober på Lindö Park GK. 
För 21:a året i rad arrangerades 4-distriktmatchen mellan Stockholm, Västmanland, Dalarna och 
Uppland för juniorer (18 år eller yngre). Det bjöds på mycket bra golf av de drygt 40 juniorer som var 
på plats. Slutresultat: 

1. Uppland 

2. Västmanland 

3. Dalarna 

4. Stockholm 

Årets sista distriktsmatch spelades mot Småland på Arlandastad GK den 9-10 oktober. Småland vann 
överlägset med 9-0. 
  
Ledarutbildning 
Den 21 maj genomfördes ledarutbildningen GL1 Praktik på Golf Uppsala Söderby. Ansvariga för 
ubildningen var Fredrik Hedlund och Henrik Nilsson. Totalt deltog 27 personer från fem olika klubbar. 
  

Resultaträkning 2016 
 

Resultaträkning 2016          2015 

Nettoomsättning 985 044    906 445 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

 
-571 715 

  
   -434 598 

Personalkostnader -109 775     -122 359 
Övriga externa kostnader -185 651     -168 479 

Summa rörelsens kostnader -867 141 
 

   -725 436 

Rörelseresultat 117 903 
 

     181 009 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
            0 

  
20 

Räntekostnader och liknande resultatposter    0  -37 

Summa resultat från finansiella poster    0 
 

-17 

Resultat efter finansiella poster 117 903 
 

180 992 

Årets resultat 117 903 
 

180 992 

Balansräkning 
 
 

Balansräkning 

Tillgångar 

2016-12-31 2015-12-31 

Omsättningstillgångar   



Kortfristiga fordringar 
  

Kundfordringar 0 6016 

Kassa och bank 464 643 340 724 

 
Summa omsättningstillgångar 

464 643 346 740 

Summa tillgångar 464 643 346 740 

 

Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 

 

Balanserat resultat 346 740 
 

165 748 

Årets resultat 117 903   180 992 

 
464 643 

 
346 740 

Summa eget kapital 464 643 
 

346 740 

Kortfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder 

 

0 

  

      0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0     0 

Summa kortfristiga skulder 0 
 

      0 

Summa eget kapital och skulder 464 643 
 

346 740 

 

Förslag till dispositioner  

 
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:  
Balanserade vinstmedel 346 740 kr  
Tillkommer årets vinst 117 903 kr  
Styrelsen föreslår årsmötet att vinstmedlen disponeras så att 464 643 kr överförs i ny räkning.  
 

För Styrelsen i Upplands Golfförbund verksamhetsåret 2016 

 

Reidar Andersson  
 
 
Stefan Ståhl   Isa Lindblad   Martin Gavelin                      Henrik Nilsson 
 
 
Åke Ljungqvist  Ulf Löthman   Bo Thyselius 
 
 
 
 
 



Bilaga 1, motion ställd till FM 2017. 
 
Motion angående riktlinjer för verksamhetsrevisorer 

Bakgrund 

1. 

På extra FM 2016-11-25 antogs följande formulering. ”revisorerna skall ägna särskild vikt åt att 

kommunicera innehållet i revisionsrapporten med GS innan beredningsmötet (i februari).”  

2. 

På extra FM 2016-11-25 antogs också följande formulering ”Verksamhetsrevisorerna är ideella 

funktionärer. Det årliga tidsuttaget bör vara 10 arbetsdagar/år exklusive resdagar för vardera 

verksamhetsrevisorn. Planering och budgetering genomförs i samråd med Generalsekreteraren.” 

3. 

Extra FM 2016-11-25 antog också att ” En sammanfattning av huvudinnehållet i 

granskningsrapporten skall sedan tillsändas GK och GDF med övriga handlingar inför SGFs 

förbundsmöte (FM).” 

Förslag 

1. 

Upplands Golfdistriktsförbund, UGF, anser att den tagna formuleringen strider mot god revisionssed. 

Formulering kan upplevas som om GS skall ha en granskande och godkännande roll. 

UGF anser att formuleringen bör vara enligt följande: 

Den årliga revisionsrapporten skall före beredningsmötet i februari tillställas FS och GS 

för genomläsning och rättande av faktafel. Efter eventuella justeringar skall hela rapporten lämnas som 

handling till Förbundsmötet. 

2. 

UGF anser inte att det ligger i Generalsekreterarens uppdrag att i samråd genomföra planering och 

budgetering av kommande verksamhetsrevision. Det är av stor vikt att revisorerna är oberoende och 

inte står i beroendeställning till FS eller förbundskansliet, vilket innebär att de själva objektivt och 

självständigt väljer vad som skall granskas och hur revisionsarbetet skall genomföras enligt god 

revisionssed. 

UGF anser inte heller att formuleringen ”Det årliga tidsuttaget bör vara 10 arbetsdagar/år exklusive 

resdagar för vardera verksamhetsrevisorn” skall finns med. 

 

Verksamhetsrevisorerna tillsätts av FM och därmed är FM uppdragsgivare.  

Därav anser UGF att följande formulering skall gälla: 

Årligen skall revisorerna på Förbundsmötet redovisa de områden de har för avsikt att revidera. 

Verksamhetsrevisorerna kan av FM ges ytterligare uppdrag av utredande karaktär. 

FS avsätter på Förbundsmötets uppdrag en summa pengar för kommande års verksamhetsrevision. 

3. 

UGF anser att hela granskningsrapporten inför FM skall sändas till GK och GDF och inte enbart en 

sammanfattning. 

Yrkande 

För att undvika missförstånd så yrkar UGF att FM antar följande riktlinjer för verksamhetsrevisorer: 

Verksamhetsrevisionens främsta syfte är att granska i vilken omfattning fattade beslut genomförs 

inom samtliga nivåer inom SGF och identifiera brister i den komplexa genomförandekedjan från FM 

till GK. 



Följa FS arbete genom att läsa, FS- protokoll, ta del av FS uppföljningar samt genom kompletterande 

uppföljningar som revisorerna genomfört. 

Verksamhetsrevision skall utföras årligen. 

Årligen skall revisorerna på Förbundsmötet redovisa de områden de har för avsikt att revidera. 

Verksamhetsrevisorerna kan av FM ges ytterligare uppdrag av utredande karaktär. 

FS avsätter på Förbundsmötets uppdrag en summa pengar för kommande års verksamhetsrevision. 

Den årliga revisionsrapporten skall före FS:s möte i februari tillställas FS och GS för genomläsning och 

rättande av faktafel. Efter eventuella justeringar skall hela rapporten lämnas som handling till 

Förbundsmötet. 

Verksamhetsrevisorerna deltar och rapporterar revisionsrapporten på FM. 

Revisorerna deltar i centrala möten typ ERFA, GDF och Planeringsmöten. 

Revisorerna skall ej utföra revision av GK eller GDF. 

 

Reidar Andersson 

För Upplands Golfdistriktsförbun 


