
UGF-historik 

 

1. Cirkulär nr 1 1978 från Golfförbundet: Fanns 13 regionala golfförbund (SDF) på den 

tiden. Övriga 9 distrikt hade endast en ombudsman, och så var fallet med Uppland 

med sina 4 klubbar (Upsala, Sigtuna, Roslagen och Enköping). Som ombudsman när 

jag kom med i bilden fungerade Nils-Eric Hoffman från Upsala Golfklubb. 

 

2. I cirkuläret framgick också bl.a. vilken verksamhet som borde finnas i ett SDF, 

nämligen följande: Anordna DM, Skol-DM, distriktsserier, SSS-förslag, ledar- och 

konferenser/kurser för bl.a. banchefer, banföreståndare, banskötare, tävlingsledare, 

kassörer m.fl., kontakt med länsmyndigheter, samordning av regel- och nybörjarkurser, 

läger för knattar och juniorer. Massmediakontakter, fritt spel inom SDF, 

bestraffningsärenden, remisser från SGF, samordning av förslag på ledamöter i SGF. 

 

3. Ett förberedande möte för diskussion av eventuellt bildandet av ett SDF i Uppland 

hölls på Sigtunabygdens Golfklubb den 21 april 1979. Närvarande då var Curt Jönsson 

(Sigtuna GK), Fred Agri (Roslagens GK), Lennart Nyholm (Upsala GK) och Björn 

Möller (Enköpings GK). Det var lättare på den tiden med bara 4 klubbar jämfört med 

dagens 28 klubbar! 

 

4. Nästa möte hölls den 21 september 1979 på Upsala Golfklubb med samma deltagare 

som enligt punkten 3 ovan. Där beslöts att kalla till ett konstituerande möte den 25 

oktober 1979 på Upsala GK. Där beslutades bl a att ”personalåtgången” skulle vara 12 

personer med fördelningen 4 i Upsala GK, 3 i Sigtuna GK, 3 i Roslagens GK och 2 i 

Enköpings GK.  

 

5. Funktionsfördelning av dessa poster blev: Ordförande, sekreterare och 2 suppleanter 

till Upsala GK, vice ordförande, revisorsuppleant och suppleant till Sigtuna GK, 

ordinarie ledamot, revisor och suppleant till Sigtuna GK och kassör och suppleant till 

Enköpings GK. 

 

Den vid konstituerande årsmötet den 25 oktober 1979 utsedda styrelsen fick följande 

sammansättning:   

 

Ordförande:                Lennart Nyholm, Upsala 

Vice ordförande:        Curt W Jönsson, Sigtunabygden 

Kassör:                       Björn Möller, Enköping 

            Sekreterare:                Jan Sallnäs, Upsala 

            Övrig ledamot:           Irene Humble, Roslagen 

            Suppleanter:               Göran Bolander, Enköping 

                                               Carl O. Eriksson, Roslagen 

                                               Tom Schönnings, Upsala 

                                               Arne Sjögren, Sigtuna 

                                               Håkan Söderlund, Upsala 

 

6. Första riktiga verksamhetsåret blev således 1980 som bl.a. innebar att ”Upplands 

Golfare” initierades och en del administrativt såsom t.ex. utformandet av förbundets 

brevpapper. Styrelsemötet den 3 mars 1980 innehöll ”bara” 20 punkter! 

 



7. Av ett styrelseprotokoll från den 14 januari 1981 med följande övriga närvarande: Bo 

Malmborg, Lennart Johansson från Uppsala, Jörgen Hellberg från Sigtuna och 

Upplands Golfförbunds (2009) nuvarande ordförande Anders Wasberg från Enköping. 

Det var där som Wasberg tog upp idén om det nu numera så populära seriespelet!   

  

8. För verksamhetsåret 1981 utsågs samtliga under punkten 5 ovan till styrelse förutom 

att Tord Nilsson (Sigtuna) blev vice ordförande i stället för Curt W Jönsson.   

  

9. Av ett protokoll från den 10 mars 1982 framgår bl. a. att Torbjörn Risberg valdes till 

vice ordförande och till sekreterare Ann Halvorsen i stället för Jan Sallnäs.   

 

10.  Själv tog jag ett ”helbreake” från golfen efter våren 1983 i c:a 10 år och har därför 

inte några gamla handlingar kvar från den tiden och framåt. Jag vet dock att Bosse 

Malmborg tog över efter mig som ordförande i 13 år och också att Björn Möller varit 

trogen i alla år sedan starten för 30 år sedan. 
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