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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 2017 finns de väsentliga delarna av Förbundets 

verksamhetsinriktning medtagna.  

Sedan 2013 har glädjande nog medlemsantalet inom golfen i Sverige ökat, så även under 2017. 
Antalet medlemskap ökade med 5 137 till 491 768 men antalet golfspelare ökade med 4 168 
individer och det är den näst största ökningen sedan 2013. I oktober 2017 fanns 468 570 golfspelare.  
Totalt 463 952 individer, aktiva golfspelare, var medlemmar i oktober 2017, vilket var en ökning med 
8 182 (+1,8 %) 
Om du vill ta del av SGFs statistik, gå in på nedanstående länk 

 
SGF-statistik 

 
I Uppland har vi 21 föreningar och tre associerade bolag. Kåbo GK saknar idag golfbana men de har 
ett samarbetsavtal med Wattholma GK. Antalet medlemskap i distriktets klubbar/associationer har 
minskat med 3 331  (3 298 aktiva). Minskningen beror på att totalt 3 025(568 damer) medlemmar på 
Sundsta Golf Norrtälje( A1) och International Golf Club at Arlanda(A1) fick under 2017 sitt 
medlemskap överflyttat till Stockholms Golfförbund. Sexton klubbar/associationer har minskat sitt 
medlemsantal. Åtta klubbar/associationer redovisar ökningar.  

På damsidan har det skett en minskning med 681 (673 aktiva), att beakta är att Sundsta Golf 
Norrtälje och International Golf Club at Arlanda tillsammans minskar med 568 damer.  

Antalet juniorer har minskat med 163 varav 29 damer. Mellan åren 2015 – 2016 ökade antalet 
juniorer men 2017 blev det en kraftig minskning. Den största juniorklubben är Upsala GK med 262 
medlemmar lika många som GolfUppsala(A1) har. 

Den största föreningen inom UGF är Upsala GK med ca 2 450 medlemmar och den största 
medlemsorganisationen är GolfUppsala, (A1) med ca 3 150 anslutna golfare. Här kan du se 
medlemsutvecklingen i Uppland. 
 

Medlemsstatistik 

Ordförandemöte – årsmöten – golfting  

Ordförandemötet hölls 18 augusti på Roslagens GK Norrtälje. Dagen inleddes traditionsenligt med en 
18-hålsrunda och prisutdelning. Före förhandlingarna berättade Klubbens ordförande Kjell 
Gustavsson om klubbens verksamhet. 

Både Vårårsmötet 30 mars och höstårsmötet 12 oktober hölls på GolfUppsala, Söderby. På 
vårårsmötet var Johan Kannerberg, SGF, föredragshållare och på höstårsmötet var Helena Brobeck, 
SGF, och Lotta Hager, Hässelby GK föredragshållare. 

Golftinget hölls på IFU-arena i Uppsala. På förmiddagen hölls föredrag av Lars Äng, Göteborgs 
golfförbund, om Golfnyttan i samhället. Maria Möller, ordförande SGF, och Håkan Stålbro, SGF, 
berättade om nuläget i Golfsverige. Tony Kaas informerade om det nystartade Arenahotellet i 
Uppsala. Deltagarantalet var även i år stort vilket vi tolkar som att Golftinget är en uppskattad 
aktivitet.  

  

https://golf.se/sokresultatsida/?q=medlemsstatistik%202017
https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/medlemsstatistik/


 
 

Övrigt 

UGFs prioriteringar för 2017 

• Stärka golfens ställning i samhället – arbeta aktivt i projektet Golfnyttan i samhället  

• En särskild satsning på ungdomar – både flickor och pojkar, bredd och elit 

• Öka kvinnors deltagande inom spel och ledarskap  

• Fortsatt arbete med miljöcertifiering av distriktets klubbar 

• Kompetensutveckla ledare, förtroendevalda och anställda i klubbarna 

• Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav  

• Granska och uppdatera funktionärsregistret i GIT 

• Klubbesök 

• Utbilda distriktsdomare 

• Kontinuerlig uppdatering av hemsidan 
 

Allt som gjorts under året beskrivs av varje kommitté, nedan en kort sammanfattning. 

Golfnyttan i samhället har vi i olika sammanhang tagit upp bl.a. i våra möten med klubbarna. Vi har 

under året haft två föreläsare som behandlat frågan. Johan Kannerberg, SGF, på vårårsmötet och Lars 

Äng, Göteborgs golfförbund, på Golftinget. 

Vi har haft en stor ungdomssatsning med bl.a. Summer Camp under fyra dagar med närmare 140 

ungdomar. 

Juniorelitutvecklingen har fortsatt på den inslagna vägen där elitgruppen och talanggruppen har haft 
gemensamma träningsdagar med våra duktiga tränare och ledare.  
 
Vi har under året haft en ERFA-träff med banpersonal där bankonsulent Henrik Norén och 
klubbrådgivare Lena Lindström deltog. På miljösidan har kommittén haft möte med klubbarna Burvik 
och Grönlund. Bo Thyselius har på höstårsmötet hållit föredrag om miljöfrågor. 
 
På två klubbar har vi haft regelgenomgång och på en klubb regelpromenad samt vidareutbildning av 
distriktsdomare. Vi har haft utbildningar i Golfens IT-system och GIT-tävling. 

Under året har representanter från UGF besökt ett antal klubbar men inte i den organiserade form 
som gjordes under 2016. 

Vi har en välbesökt hemsida och en stor aktivitet på Facebook.  
 
Distriktet har haft en omfattande tävlingsverksamhet varav seniorerna står för en stor andel. 
 
Reidar Andersson 
Ordförande 
 
 
  



 
 

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret  
Medlemmar  
Vid utgången av 2017 hade UGF 21 anslutna medlemsklubbar och tre A1:or  
Förteckning över klubbar/associationer finns som pdf 
Klubbar 
 
Styrelse  
UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning:  
 
Funktion  Namn  Klubb  Ansvar Vald  Invald  
Ordförande  Reidar Andersson UGK Ordförande 2017  2014 
v ordf Stefan Ståhl                 ArlGK Regler/dom 2017  2012 
Ledamot Isa Lindblad                  HvGK Utveckling 2016  2014 
Ledamot Martin Gavelin              EnGK Tävling 2017  2015 
Ledamot Henrik Nilsson                UGK Ungdom/Elit 2018  2016 
Ledamot Sirkka-Liisa Bergqvist    ÖgrGK K&M 2017  2017 
Ledamot Bo Thyselius              ÖgrGK Bana/Miljö 2018  2014 
Ledamot Sören Ohlsson              ÖgrGK Senior 2017  2017 
Adjungerad Ronnie Ekström           RosGK Handigolf   
Adjungerad Jan Östman              UGK Kassör 

Sirkka-Liisa Bergqvist beslöt i augusti lämna styrelsearbetet. 
 
Kansli  
Reidar Andersson har ansvarat för kansliet på ideell basis. Jan Östman har varit kassör på ideell basis. 
 
Revisorer  
Namn  Klubb  Funktion   Utsedd av  
Kenneth Turban GolfUppsala Revisor  UGFs årsmöte 
Roger Olsson  UGK Suppleant  UGFs årsmöte 
 
Valberedning  
Namn   Klubb  Funktion   Utsedd av  
Christer Schenholm UGK sammankallande UGFs årsmöte 
Maud Lindh  UGK   UGFs årsmöte 
Isa Lindblad  HvGK    UGFs årsmöte  
 

Representation och viktiga datum 

 UGFs möten under 2017  

• UGF har under året haft nio protokollförda styrelsemöten.  

• Vårårsmöte hölls den 30/3.  

• Höstårsmöte hölls den 12/10.  

• En ordförandeträff har genomförts den 18/8.  

• Golftinget hölls den 11 november på IFU-arena, Uppsala. 
  

GDF-konferens Beredningsmöte för FM 18-19/2 Ombud från Uppland på SGFs konferens som 
genomfördes på The Winery hotel i Solna var Reidar Andersson.  
 
SGF Golfting den 22/4 och Förbundsmöte 23/4  
Förbundsmötet genomfördes på Skandia i Stockholm. Ombud var Reidar Andersson, Gunnar Lundin 
Enköpings Gk, Bo Lundqvist Upsala GK och Leif Ollerstam Burvik GK .  
 
Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens den 25-27/8  
Reidar Andersson deltog på konferensen som genomfördes i Östergötland, Omberg. 

https://www.upplandsgolf.se/gk-i-uppland/


 
 

SGF seminarium 24/11 
Leif Ollerstam, ordförande Burviks GK, representerade Uppland   
 
TKO-Konferens 7-8/10 
Martin Gavelin deltog. 
 
Förbundsdomarkonferens var den 31/3 - 2/4 2017. Stefan Ståhl och Mikael Nilsson deltog. 
 
Ingen juniorkonferens anordnades under 2017 
 
Distriktets representation i SGF  
Bo Thyselius är golfdistriktens representant i SGFs Miljökommitté  
 
Upplandsidrottens/SISUs Distriktskonferens på Nova Park i Knivsta 17–18/11.  På grund av sjukdom 
uteblev deltagare från UGF. 
Verksamhetsseminarier och styrelseseminarier 
Vid varje sammandragning som SGF anordnat har UGFs styrelse varit representerat. 
 
Avgivna remissvar  
Inga formella remisser har behandlats under året. 
 
Besvarade motioner 
UGF har besvarat motion från Wattholma GK angående Damernas Upplandsmatch. Motionen 
behandlades på höstårsmötet. 
 
Inlämnade motioner 

UGF har på uppdrag av höstårsmötet 2016 inlämnat en motion, angående riktlinjer för SGFs 
verksamhetsrevisorer, som behandlades på Förbundsmötet 2017.  
 
Stadgeändringar 
Inga stadgeändringar har skett under 2017 
Stadgar 

Utmärkelser  
David Nyfjäll,Upsala GK utsågs till Årets Golfare i Uppland 2017  

Mikael Svensson, Upsala GK, utsågs till årets juniorledare 2016. Utmärkelsen utdelades under 
vårårsmötet.  

 

Bana/Miljökommittén 2017 
Ledamöter:  

Bo Thyselius, Öregrunds GK, ordf.  

Thomas Jansson, Vassunda GK,   

Leif Paulsson, Upsala GK. 

Mål 

•Öka intresset för miljöarbete på distriktets klubbar 

•Stimulera klubbarna att utveckla Multifunktionella anläggningar 

•I samarbete med bankonsulenten öka banpersonalens kompetens. 

Bana 

En ERFA-träff för banpersonal och förtroendevalda genomfördes under hösten. Två repr. från SGF 

deltog som föreläsare, bankonsulent Henrik Norén och klubbrådgivare Lena Lindström. Henrik 

belyste bl.a. invintring av banan, vikten av att solen når hela greenområdena speciellt under vår och 

höst och om Integrerat växtskydd (IPM). Lena redogjorde för resultat av enkäten Golfspelaren i 

centrum och informerade om utbildningar som kan erbjudas av SGF.      

https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/


 
 

Miljö 

I juni anordnades en träff med repr. från Burviks GK och Grönlunds GK tillsammans med Peter 

Edman, bankonsulent SGF, för att stämma av deras pågående certifieringsarbete. 

SGF har som mål att 100 klubbar ska ha GEO-certifiering år 2020. Ambitionen för UGF är att alla 

klubbar ska komma igång med ett strukturerat miljöarbete och att det ska leda till GEO-certifiering. 

Under året har GEO i Skottland arbetat med att ta fram en ny version av det webbaserade 

registreringsverktyget. Alla texterna i verktyget har under hösten 2017 översatts till svenska och 

kommer att göras tillgängligt för klubbarna i början av 2018. I samband med höstårsmötet 

informerades klubbarna om detta 

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

Under året har två ärenden för farligt spel behandlats. 
 

Kommittén för kommunikation och marknadsföring 
Ordförande:  
Sirkka-Liisa Bergquist t.o.m. 2017-10-12, därefter vakant  
Ledamöter:  
Anders Manell t.o.m. 2017-08-28  
Isa Lindblad t.o.m. 2017-06-27  
Anders Wasberg  
Anders Lindblad fr.o.m. 2017-06-27 
 
Kommittén har publicerat minnesanteckningar från fyra kommittémöten. Till ett av mötet den 30 

maj inbjöds kommunikationsansvariga från upplandsklubbarna med syftet att bilda Nätverk för 

kommunikation och marknadsföring. 13 klubbar deltog och en sluten grupp har startats på Facebook. 

Kommittén har kontinuerligt bevakat och rapporterat om golf i Uppland på UGFs webb och sociala 

medier. Facebooksidan Upplands Golfförbund är med sina drygt 800 följare mest aktiv av samtliga 

distriktssidor inom golfen. Genom Golf i Uppland delas intressant information från 

upplandsklubbarna till ca 350 följare. 

Ett arbete med en presentation av Upplandsgolfens samhällsnytta har påbörjats och ett förmöte med 
representant för regional turism har genomförts. Det planerade mötet med besöksnäringens aktörer 
i länet avbokades pga. att vår presentation inte kunde färdigställas. 
 
Anders Lindblad och Anders Wasberg deltog i SISU:s kurs i Planera din marknadsföring den 11/5. 
 
Kommittén har stöttat klubbarna i samband med Golfens Dag 20 maj 2017. 
 
Kommittén stod som värd vid en dag i SISUs utbildningsvecka den 9 oktober.  
 
I ett samarbete med fotograferna Carlotto Persson och Göran Söderqvist har vi marknadsfört golf i 
Uppland genom utsmyckning av en korridor på det nyöppnade Arenahotellet i Uppsala. Carlotto 
erbjuder också sina tjänster till distriktets klubbar. 
 
Arbete pågår med att ta fram förslag till informationspolicy/kommunikationsplan för distriktet och 
arkiveringsplan för webben. 
 
Kommittén genomförde ett seminarium under Golftinget den 11 november med deltagande av Lars 
Äng, Göteborgs GDF. 
 

https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/dokument/minnesanteckningar-kommitteer/
https://www.upplandsgolf.se/2017/06/02/natverk-for-kommunikation-och-marknadsforing-bildat/
https://www.upplandsgolf.se/2017/06/02/natverk-for-kommunikation-och-marknadsforing-bildat/
https://www.upplandsgolf.se/
https://www.facebook.com/upplandsgolf/
https://www.facebook.com/golfiuppland/
https://www.upplandsgolf.se/2017/10/09/golfen-smyckar-arena-hotell/
https://www.upplandsgolf.se/2017/10/09/golfen-smyckar-arena-hotell/
https://www.upplandsgolf.se/kommitteer/kommunikation-marknad/behover-din-klubb-bra-foton/
https://www.upplandsgolf.se/files/dokument/golfting/2017/Minnesanteckningar%20Golftinget%20Kommunikation%202017.pdf


 
 

Regler & Hcp 
UGFs domarbesättning 2017 

Förbundsdomare 

Stefan Ståhl Arl Gk 

Assisterande förbundsdomare 

Mikael Nilsson Olandsbygden Gk 

Distriktsdomare 

• Svante Andersson, Älvkarleby 

• Jonas Antoni, GolfUppsala 

• Thomas Erlandsson, Upsala Gk 

• Ragnar Gedeborg, Sigtuna Gk 

• Klas Gustafsson, Burvik 

• Lars Holmberg, Söderby Gk 

• Lennart Odeblad, Örbyhus Gk 

• Anders Söderman, Sigtuna Gk 

• Martin Gavelin, Enköpings GK 

Tävlingar i distriktet 

Totalt utsåg distriktet domare till 13 tävlingar med totalt 17 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst 

två domare/tävling. 

Domargolfen 

Domargolfen utgick 2017. 

Vidareutbildning förbundskompetens 

2017 deltog Stefan Ståhl och Mikael Nilsson på SGF:s konferens för förbundsdomare där mycket 

fokus låg på kommande reglerförändringar. Shona McRae från R&A (Assistant Director Rules) gav en 

genomgång av de förslag som låg till grund för regelrevisionen. Shona som varit domare på alla stora 

tävlingar delade med sig av sina erfarenheter i något hon kallar ”The true art of refereeing”. Detta 

material kommer att användas för de träffar som planeras inför 2018.  

Vidareutbildning av distriktsdomare 

Under 2017 genomfördes 4 vidareutbildningsträffar med distriktets domare. En teoridag med 

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

uppstår i samband med tävlingar. 

Regelgenomgång klubbar i distriktet 

Regelgenomgång för klubbar i distriktet har genomförts för Arlanda GK och Roslagen GK. 

För Arlanda har två regelgenomgångar gjorts, ett för alla intresserade medlemmar och en för 

klubbens juniorer. 

För Roslagen genomfördes en regelpromenad och en informationsstund om kommande nyheter. 

Seniorkommittén 
I Seniorkommittén har under året ingått: 

Sören Ohlsson, ordförande 

Ragni Kaiheden, sekreterare 

Gunnar Tallnäs, resultat- och webbansvarig 

Jan Östman, kassör 

Anders Larsson, tävlingsledare 

Björn Frånlund, bitr tävlingsledare 

 



 
 

Seniorkommitténs verksamhet är distriktets mest omfattande och dokumenteras fortlöpande på 

hemsidan. 

Antalet serielag har under året varit 157 med cirka 520 deltagare varje omgång. (2016: 148 lag).  

Vi tror att klasserna H70, H75 och H80 kommer att öka de närmaste åren. Inför 2018 gör vi ett nytt 

försök att få till en D75-klass. Seniorgolf är friskvård. 

Som tidigare år har fem Old Members-tävlingar genomförts: 

• Två singeltävlingar, på Johannesberg GK och Wattholma GK med 164 deltagare. 

• Tre partävlingar med totalt 140 deltagande par:  
Fyrboll på Friiberghs GK, Mix Foursome på Sigtuna GK samt Greensome på Öregrund GK.  

• Totalt har 444 spelare deltagit i årets OM (2016: 512). 
 

Seniorkommittén genomförde 19 maj den uppskattade tävlingen Belöningen på Orresta Golf & 

Konferens.  

Med över 90 deltagare avgjordes DM 2017 på Grönlunds bana som var i toppskick med mycket 

snabba greener. Ett väl genomfört arrangemang där distriktsmästare korades i klasserna D60, D70, 

H60, H70, H75 och H80. 

Klubbkampen vanns av Upsala GK som får arrangera 2018 års avslutning.  

Seniorkommittén har fullbordat sin tjugotredje säsong. De klubbar som stått som arrangörer av våra 

tävlingar har fått bidrag för att upplåta sina banor.  

Årligen bidrar seniorkommittén med 7 000 kronor till ett stipendium som går till Årets juniorledare. 

Seniorkommitténs verksamhet finansieras genom startavgifter i seriespelet och ekonomin är fortsatt 

god. 

Tävlingskommittén 
Distriktsmästerskap  

D21, H21, D, H, H30, H40 och H50 spelades på Johannesbergs GK den 18:e juni.  

D60, D70, H60, H70, H75 och H80 spelades på Grönlunds GK den 29:e augusti. 

Lag DM för D30, D50, D60, D70, H30, H45, H55, H65, H70, H75 och H80 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  Jonathan Sundqvist Olandsbygdens GK  

D30  För få startande  

D50  För få startande  

D60  Anneli Holgersson  Roslagens GK Norrtälje 

D70  Maud Lindh  Upsala GK  

H30  Johan Erneberg Örbyhus GK  

H40  Pierre Roos  Upsala GK  

H50  Håkan Stark  Upsala GK  

H60  Lars Ek  Öregrunds GK  

H70  Bo-Arne Karlsson  GolfUppsala  

H75  Sone Käll  GolfUppsala 

H80 Lars-Erik Frodelius Sigtuna GK  



 
 

Klass  Lag  

D För få startande 

H Upsala GK  

D21 För få startande 

H21  För få startande  

D30  Upsala GK 

D50  Roslagens GK Norrtälje  

D60  Roslagens GK Norrtälje 

D70  Upsala GK 

H30  Örbyhus GK 

H40  Vassunda GK 

H50  Upsala GK 

H60 Johannesbergs GK 

H70  GolfUppsala 

H75  Sigtuna GK 

H80 Enköpings GK 

UGF-Matchen  

2017 års final spelades på Upsala GK. Enköpings GK tog sin tredje inteckning i vandringspriset och får 

därmed behålla priset. Ett nytt vandringspris införs för 2018.  

Resultat  

Div. 1   Div. 2   Div. 3   

Enköpings GK  Upsala GK 2  Almunge GK   

Friibergh GK  Örbyhus GK  Johannesbergs GK  

Wattholma GK Olandsbygdens GK Kåbo GK 

Roslagens GK Norrtälje Upsala GK 1   Sundsta Golf 

Vandringsprisets inteckningar: 

2017 – Enköpings GK 

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 GolfUppsala/Söderby. De möttes i final på 

Örbyhus GK och Wattholma GK stod som segrare.  

SM Klubblag 
SM klubblag spelas i en omgång som spelades 20 – 22 juli för div 1 samt 21-22 juli för div 2.  
Upsala GK:s damer och herrar spelade i lag-SM den 19 – 22 juli på Barsebäck GCC. Damerna slutade 
på 11:e plats och herrarna på 3:e plats 
Div. 2 Damer Mellan – Roslagen 12:a  
Div. 1 Herrar Östra – Hallstavik 8:a och GolfUppsala 15:e. 
Div. 2 Herrar Nedre Norra – Arlandastad, Roslagen, Örbyhus, Älvkarleby, Enköping, Öregrund, Sigtuna 
och Johannesberg deltog. Arlandastad avancerade till div. 1.  



 
 

Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter. 14 klubbar arrangerade 18 tävlingar.  

 

Utbildning i Golfens IT-System anordnades vid 1 tillfälle och regelutbildning anordnades vid 4 

tillfällen under vintern. Två utbildningar i GIT-tävling. 

Den 6:e maj träffades ca 20 av distriktets tävlingsledare på Upsala GK för den åriga TL-träffen. 

Ungdom/Elit 
Elit & Talanggruppen 

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 2017 har det varit full fart på verksamheten i Elit & Talanggruppen. Vi har totalt haft nio träffar 
för de båda grupperna, varav en av träffarna var ett tvådagars läger på Älvkarleby GK. På övriga 
träffar har vi alternerat mellan GolfUppsala Söderby och Upsala GK som träningsanläggning för 
verksamheten. Träffarna har varit utspridda mellan mars och december. 
Fredrik Hedlund, GolfUppsala, har varit ansvarig för verksamheten även detta år. Flertalet andra 
golftränare har varit inkopplade på träffarna, bland annat Johan Malmsten (Älvkarleby GK), Ronnie 
Andersson (RIG Uppsala), Martin Pettersson (RIG Uppsala) och Andreas Högberg Piik (Upsala GK). Vid 
ett antal tillfällen har Magnus Lager föreläst om Kost & Fysträning, samt hållit i Fyspass. 
 
Under året har vi jobbat oss igenom alla golfspelets olika delar. Vi har kört svingträning, puttning, 
närspel i alla former. VI har också jobbat en del med mentala delar, för att vässa spelarnas 
färdigheter inom det området. Som tidigare nämnts har Fysträning och Kost varit en stor del av 
verksamheten. Samtliga träffar utom en har haft med Fysträning på programmet. På samtliga träffar 
har båda grupperna varit inbjudna att delta. På pappret har det varit två separata grupper, men i 
verksamheten har vi hållit ihop grupperna, för att kunna nyttja tränare och föreläsare gemensamt på 
ett bra sätt. De yngre i talanggruppen har då också fått förmånen att få träna tillsammans med de 
äldre mer erfarna i Elitgruppen. Vi har på i stort sett samtliga pass varit två tränare på plats, för att 
kunna ge alla den hjälp dom behöver. 
 
I Elitgruppen har vi i år haft tio spelare uttagna. Dessa har varit: 
Jonas Haker                         Roslagens GK 
Alexander Andersson          Burvik GK 
Isabell Ekström                    GolfUppsala 
Gustav Liljedahl                   Upsala GK 
William Lungfors Apslund Älvkarleby GK 
William Lithander               Roslagens GK 
Erik Elgh                              GolfUppsala 
David Nyfjäll                        Upsala GK 
Antonio Björklund                GolfUppsala 
 
I Talanggruppen har vi haft 14 deltagande spelare. Dessa har varit: 
Albin Alstermark                 Roslagens GK 
Erik Ulväng                          Upsala GK 
Pontus Andersson                Älvkarleby GK 
Nathalie Svensson               Upsala GK 
Alice Sylvén                         Upsala GK 
Tim Holmberg                     Upsala GK 
Vincent Löfgren                   Öregrunds GK 
Martin Levi                          GolfUppsala 
Christian Brekkan                Upsala GK 
Alicia Roth                          Upsala GK 



 
 

Ella Kraft                              Upsala GK 
Tuva Ivarsson                       Upsala GK 
Ellen Lugnfors Asplund        Älvkarleby GK 
 
Rajder Kopp 
Som brukligt så har det arrangerats fyra deltävlingar på lika många spelplatser/klubbar i Uppland, 
sista deltävlingen är också final. Antal deltagande lag på respektive deltävling har varierat mellan nio 
– elva, som bäst har nio klubbar varit representerade. 
 
Nyhet för denna säsong har varit möjligheten att anmäla lag till div.2, denna division är tänkt för de 
allra yngsta som kan ha det jobbigt att orka hålla fokus under 18-hål och spelas därför över 9-hål. 
Div.2 har varit uppskattat och vi ser att detta alternativ behövs även framöver.  
 
En annan del som det har jobbats på är att försöka få någon/några som kan koordinera respektive 
deltävling lokalt på arrangerande klubb. En eller flera personer som kan hjälpa till med detaljer kring 
arrangemanget, se till att tävlingen registreras i GIT, sammanställa resultat och skriva några rader om 
genomförd tävling samt ta lite bilder. UGF tackar alla som har hjälpt till under säsongen med 
engagemang och material för att göra denna tävling ännu bättre. 
 
Vi är 24 golfanläggningar i Uppland, juniorverksamheten varierar i storlek och engagemang, några 
klubbar har kanske ingen organiserad verksamhet alls. UGF ser gärna att vi alla hjälps åt att 
informera/vägleda våra knattar/barn/ungdomar så att de kan komma ut på andra klubbar och få 
prova på att tävla under roliga och enklare former. Själva tävlandet och resultatet är inte det viktiga, 
det som är viktigt är att få se/spela andra banor och träffa andra likasinnade. 
  
Ett pågående arbete är att ta fram en ”lathund” som klubbarna kan nyttja när de arrangerar en 
deltävling. UGF tar tacksamt emot förslag på sådant som kan vara viktigt att ha med i detta arbete. 
 
Tjejsatsningen 
I år har vi lagt fokus på rutiner, hur man som golfare ställer in siktet samt spel på banan – vi har 
märkt att tjejer över lag inte kommer ut på banan för att spela. På UGFs första inspirationsdag var 
det tolv tjejer och vi höll till på Golf Uppsalas anläggning Söderby där vi ställde följande frågor till 
tjejerna:  
 
Hur lång tid har en spelare på sig inför varje slag? Vad ska ingå i en rutin? Kan en rutin vara för kort? 
Allteftersom träningen fortgick så kom tjejerna på svaren.  

UGFs andra inspirationsdag var det fem tappra tjejer som trotsade vädret den här dagen, ett väder 
som växlade från sol, duggregn till störtskur och kraftiga vindar. Dagen tillbringade vi på Uppsala GK 
vi började dagen på rangen där vi tränade sikte, efter det så var det slag från bunkern, över bunkern, 
rullchippar in mot hål och treknack. Efter lunch intog vi 9-hålsbanan där vi spelade en scramble.   

UGFs tredje inspirationsdag var en härlig dag trots allt regn. Det var fem härliga tjejer som fick börja 
dagen med att titta på juniortävlingen som Golf Uppsala anordnade. Tjejerna fick följa ett par bollar 
och ha fokus på spelarnas rutiner. Vad gör de innan det slår sitt slag? Hur lång tid tar de på sig? Hur 
många provsvingar gör de?   

Efter det fick spelarna hitta sina egna rutiner på rangen. Det blev ett kort pass innan vi fick söka 
skydd för regnet och då passade vi på att köra ett pass i inomhushallen - spel på banan i simulator. 
När regnen väl slutat blev det ett pass på närspelsområdet där tjejerna fick öva på kortchippar och 
rullchippar.   

På UGFs årliga tjejläger var det nio förväntansfulla spralliga tjejer som träffades på Golf Uppsalas 
anläggning Söderby och vi fortsatte att ha övningar kring rutiner och sikte, både på rangen, 
puttinggreenen, chipområdet samt på banan.  Varje dag efter lunch var det träning/tävling på 
korthålsbanan där tjejerna fick spela singel, lagspel, bästboll och scramble.   



 
 

Varje dag på lägret var det ett fyspass och ett pass med stretching. Tjejerna fick värma upp med 
några övningar för smidighet innan de fick gå som en krabba, krypa som en leopard, hoppa som en 
känguru, hoppa som en groda och gå som en gorilla m.m. Efter en kort vila blev det cirkelträning i 45 
minuter där tjejer blev grillade med olika styrkeövningar som är bra för golfsvingen, dagen avslutades 
med ett en timmes långt pass med stretching av stela muskler och det fanns en del stela muskler hos 
tjejerna.  

Vi tycker det är viktigt att tjejerna har roligt på golfbanan, rangen och överhuvudtaget så varje 
inspirationsdag vi hade så var det roliga övningar och lekar. Lägret var ingen skillnad och där hade vi 
varje kväll gemensamma lekar några exempel:  kasta en vattenballong emellan sig så många gånger 
man kunde utan att den gick sönder, springa fram och tillbaka med ett tänt ljus, kasta boll i hink, äta 
godissnöre så fort som möjligt, vända vattenflaskor ett helt varv utan att spilla ut vattnet, springa 
med ballong mellan benen, äta kex och vissla. 

Upplands Juniortour 
Upplands juniortour riktar sig till spelare som ännu inte är redo att spela ”scratch”-tävlingar. Touren 
vill ge dessa spelare en möjlighet att spela på andra klubbar och få tävlingserfarenhet. 
 
Tävlingen är öppen för högst 60 spelare, födda 1996 eller senare, ingen handicapgräns. Touren är 
öppen även för spelare från andra distrikt och det är gemensam klass för pojkar och flickor. Det finns 
totalt fyra olika klasser att välja mellan. 
Under 2017 arrangerades fyra olika deltävlingar på följande klubbar: 

• Älvkarleby GK 

• Sigtuna 

• GolfUppsala (ställdes in pga för lågt delagarantal) 

• Upsala GK 
 
UGF Summer camp 
En av årets stora händelser & nyheter, Summercamp, avslutades under midsommarveckan. Det var 
ett fantastiskt läger med närmare 140 deltagare i åldrarna 7-18 år, 13-15 ledare varje dag och övrig 
personal på anläggningarna. Två dagar på Söderby/GolfUppsala och två dagar på Upsala GK gav en 
rolig variation. Under dom fyra dagarna var det mycket träning tillsammans med tränare och ledare, 
det var också lite olika tävlingsmoment, samt andra roliga inslag. Spel på banan ingick också. 

Distriktsmatcher 
Matchen mot Västmanland 
Traditionsenligt så inleds årets tävlingssäsong för juniorer med den årliga distriktsmatchen mot 
Västmanland. Detta utbyte har nu pågått i väldigt många år. Det är matchspel mellan tio juniorer, tre 
flickor och sju pojkar. 

Årets match avgjordes på Arboga GK och startades i strålande solsken men det blev kallare och 
blåsigare under eftermiddagen och det var blåfrusna spelare som åt en måltid tillsammans efteråt i 
klubbhuset. 

Precis som ifjol blev det en rafflande tillställning med mycket fin golf. Skillnaden var dock att av de 
fyra matcher som gick till 18:e hålet vann Västmanland alla. Därför blev slutresultatet 7-3 till 
Västmanland. 

Uppland ställde upp med fyra debutanter. Alla tre flickorna var nya i detta sammanhang och deras 
debut gjorde coachen glad. 

4-distriktsmatchen 
Matchen är för juniorer upp till 18 år.  Västmanland, Stockholm, Dalarna och Uppland spelade den 
traditionsrika matchen på Fullerö GK, då det var Västmanland som var värdar. 

I varje match spelas två pojksinglar, en flicksingel, en mixed foursome, en pojkfoursome och en 
mixed fyrboll/bästboll. 



 
 

Under lördagen vann Uppland med 4-2 mot Stockholm och med 4 ½-1 ½ mot Dalarna. 
Västmanland vann också sina matcher med exakt samma siffror så det var upplagt för en ren final 
under söndagen. Tre av matcherna (dvs hälften) gick till 18:onde hålet och en avgjordes på 17:onde. 
Västmanland vann till slut med 4-2. 
 
Matchen mot Småland 
Årets smålandsmatch spelades den 14-15 oktober  på Isaberg GK där Småland är titelförsvarare i år. 
Det var ett revanschsuget lag som åkte ner till Småland med Jonas Andersson som ledare. Tyvärr var 
inte marginalerna på vår sida i år heller, Småland spelade sig till ytterligare en seger och behåller 
pokalen i ett år till. 

 

Resultaträkning 

 

Balansräkning 

 

 

Förslag till disposition  

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:  
Balanserade vinstmedel 464 643 kr  
Tillkommer årets förlust - 82 884 kr  
Styrelsen föreslår årsmötet att årets förlust och balanserade vinstmedel disponeras så att 381 759 kr 
överförs i ny räkning.  
 

2017 2016
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 997 552 985 044

Summa intäkter 997 552 985 044

Rörelsens kostnader

Verksamhetskostnader -683 633 -571 715

Övriga externa kostnader -278 964 -185 651

Personalkostnader -117 839 -109 775

Summa rörelsens kostnader -1 080 436 -867 141

Rörelseresultat -82 884 117 903

Årets resultat -82 884 117 903

2017 2016
Tillgångar

Kassa och bank 392 531 464 643

Summa tillgångar 392 531 464 643

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 464 643 346 740

Årets resultat -82 884 117 903

Summa eget kapital 381 759 464 643

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder 500 0

Upplupna kostnader 10 272 0

Summa kortfristiga skulder 10 772 0

Summa eget kapital och skulder 392 531 464 643
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