
Golftinget 2017
IFU-Arena Uppsala



Deltagare!

• Klubbar Uppland

https://ugf.typeform.com/report/yXxUGp/NSqc19yeuIg69KRt


Program

• Utdelning av pris till årets golfare 2017

• Information om arenahotellet, Tony Kaas

• SGF informerar, Maria Möller och Håkan Stålbro

• Information om arbetet med golfens samhällsnytta i Göteborgs 
distrikt, Lars Äng

• 12:00-13:00 Lunch

• 13:00 till ca 15:30 seminariegrupper

Vissa tidsförskjutningar kan ske



Junior/Elit Henrik Nilsson

• Upplands nya juniorkonsulent, Lisa Häggkvist från SGF kommer att 
delta

• Året som gått – vi blickar tillbaka och går igenom verksamheten 
2017

• 2018 – vi diskuterar förslag på områden att prioritera

• Hur ska vi skapa bättre kommunikation i distriktet

• Uppstartsläger för spelare i distriktet



Tävling- handicap och regler Martin Gavelin

• Förändringar i UGFs seriespel

• Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2018

• Utläggning av distrikts och förbundstävlingar

• Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet

• TL-träff 2018

• Tävlings och regelutbildningar

• Regler för golfspel 2019

• WHS – World handicap system

• Övrig info/frågor



Kommunikation – Marknadsföring Anders Wasberg

• Eftersnack med Lars Äng

• Fakta om golfnyttan i samhället. Vad bör vi ta upp med 
turismutvecklarna i december för
ökad golfturism i Uppland?

• Golfens dag. Utvärdering av 2017 och engagemang 2018

• Marknadsföring via Facebook, Golf i Uppland är en gemensam 
marknadsföringskanal för UGF
och klubbarna

• Nätverket för kommunikation, Dina tankar om nätverket som 
bildades i början av sommaren.
Klubbarnas utbildningsbehov för kommunikation och 
marknadsföring.



Senior Sören Ohlsson

• Året som gått

• Planerade aktiviteter 2018

• Seniorkommitténs nya hemsida

• Erfarenhetsutbyte

• Övriga frågor



Ordförande Stefan Ståhl

• Uppföljning av förmiddagspasset

• Aktuella frågeställningar som lämnats in

• SGFs Verksamhetsinriktning 2019-2020, Maria Möller och Håkan 
Ståhlbro



Årets golfare 2017



David Nyfjäll, Upsala GK har av UGF utsetts till Årets golfare i 
Uppland 2017 med följande motivering:



David Nyfjäll har under 2017 gjort stora framsteg i sin golfutveckling. Genom en mycket seriös 
och systematisk träning varvat med gymnasiestudier på RIG har David radat upp imponerande      
prestationer under året.

David ingår i det svenska pojklandslaget och har under året spelat EM för pojkar i Spanien. 

När Upsala GK tog brons i SM Klubblag på Barsebäck var David en frontfigur och bara någon 
vecka senare spelade David till sig guldet i JSM Match och blev svensk juniormästare. 

På Viksjö Junior Open tog David hem 1:a platsen, likaså på Salem Junior Open.

På GolfUppsalas Söderbybana arrangerades för första gången Global Junior Golf i Sverige och 
där nådde David en 2:a plats vilket gav honom en inbjudan till världsfinalen i USA.

Säsongen avslutades med en fantastisk seger i JMI Finalen där David avslutade med en 
fantastisk 64-rond (-7).

Nu väntar Northwestern College i Chicago för David och Upplands Golfförbund önskar lycka till 
med den fortsatta karriären. Vi är övertygade om att David Nyfjälls ödmjukhet, goda kamratskap 
och passion för spelet golf kommer att ta honom till nya och spännande framgångar.

Styrelsen i Upplands Golfförbund!



Några ord från David!

• Intervju med David

https://www.facebook.com/Upplandsidrotten/videos/1919136678113441/


Arenahotellet

Tony Kaas



SGF informerar

Maria Möller & Håkan Stålbro



Golfens samhällsnytta

Lars Äng



Lunch, återsamling 13:00

Seminarier, deltagare samlas i respektive rum!



Ordförande Uppland

• Uppföljning av förmiddagspasset

• GEO OnCourse

• Aktuella frågeställningar som lämnats in

• SGFs Verksamhetsinriktning 2019-2020, Maria Möller och Håkan 
Stålbro



GEO OnCourse

• Sverige planeras till senare delen av november

• Alla klubbar kommer att bjudas in till ett infomöte så snart som en 
svensk manual finns att tillgå

• Jättekul att vi kan komma igång med certifieringen igen hälsar Bo 
från ett soligt Spanien!



Inkommande frågor

• Uppföljning om frågan kring alla rabattsystem som får tillträde till 
GIT av SGF. Prioriterar SGF golfare framför klubbar?

• Svar SGF:

• Enskild klubb bestämmer vem man tillåter vara i GIT systemet. Dvs. det är 
klubben som själv bestämmer.



SGFs Verksamhetsinriktning 
2019-2020



Upplands golfförbund tackar 
för året 2017!

Eftermiddags fika!


