
 

 

Minnesanteckningar förda vid Ordförandekonferensen på Roslagens Golfklubb Norrtälje fredag 18 
augusti 2017. 
  

1. Upprop, prisutdelning 
Ordf. Reidar Andersson hälsar de närvarande välkomna och delar ut pris till vinnarna. 
Presentation av alla deltagare. 
 

2. Presentation av Frida Dahlén, SISU 
Frida har tagit över efter Madeleine Andersson. Frida informerar om sin roll på SISU och om 
tjänster som SISU kan erbjuda. 
 

3. Presentation av Roslagens GK Norrtälje 
Kjell Gustavsson, ordf., presenterar klubbens verksamhet. Satsningen på 12-hålsbanan har 
fallit mycket väl ut. Banskötseln utförs av GML. 
 

4. Klubbesök i klusterform 
Reidar informerar om UGFs planer för klubbesök. GK-Plusklubbarna vill gärna ha en annan 
gruppering. SISU kommer att medverka då de har möjlighet. 
 

5. Utbildningsvecka v. 41 på IFU-arena, Uppsala 
Frida Dahlén informerar om mässa i vecka 41 och föreläsning 9 oktober av Kalle Zakari 
Wahlström. Möjlighet finns för klubbarna och UGF att presentera sin verksamhet. Golfen får 
100 gratisplatser. 
 

6. Höstårsmöte och Golfting 
Höstårsmötet blir 12 oktober 18.00 på GolfUppsala, Söderby. Golftinget genomförs 11 nov. 
prel. på IFU Arena. 
 

7. Frågeställningar som kommer upp på ERFA-mötet för distriktsordföranden och FS,        
26/8-27/8 
Reidar informerar om de punkter som kommer upp på mötet, bl.a. SGFs verksamhets-
inriktning , jämställdhetsprojektet 50/50, Golfens juniorprogram, domararvoden, 
Golfhistoriska muséet, samarbetet med SGFs klubbrådgivare. 
 

8. Medlemsstatistik för Uppland 
En minskning med ca 3000 medlemmar mellan åren 2015 - 2016. Sundsta (-2000) och 
International (-900) står för merparten. 
 

9. Summer Camp 2017 och möjlig juniorsatsningar 2018 
Framgångsrikt läger med 140 deltagande juniorer genomfördes under sommaren.  



 

Inför kommande säsong kan liknande arrangemang genomföras i andra konstellationer om 
klubbarna så önskar. 
 

10. Utbildningar under 2018 då nya golfregler kommer till 2019 
Martin Gavelin informerar om tävlings- och regelutbildningar. GIT-utbildningarna har varit 
mycket efterfrågade. Det finns inför framtiden behov av flera distriktsdomare.  
2019 kommer flera förändringar vad gäller golfregler att gälla. UGF planerar för en 
utbildning kring detta. 
2020 kommer nytt handicapsystem att gälla. 
 

11. Kommunikation & Marknad, information och diskussion 
Sirkka-Liisa Bergkvist informerar om kommitténs verksamhet och om den information som 
finns på UGFs hemsida och på Facebook. Man planerar också för kontakt med 
turistorganisationer och har skapat en Facebooksida en marknadsföringssida av klubbar och 
näringslivet, "Golf i Uppland".  
 

12. Anmälningsrutiner för seriespel med flera divisioner, Urban Strömqvist 
Klubbarna uppmanas att själva anmäla sina lag enligt de rutiner som gäller. 
 

13. Utökning av antalet spelare i ålderskategorin 70 och uppåt, från 3 till 4 spelare, Sture 
Holmgren 
Frågan hänskjuts till Seniorkommittén 
 

14. Bana/Miljö, ny version av GEO 
Bo Thyselius informerar om möjligheterna till certifiering. Återkommer med en inbjudan till 
utbildning när den nya versionen av GEO är översatt till svenska och i drift. 

 

15. Kåbo GKs fortsatta verksamhet 
16. Lennart Ahlberg och Roland Persson informerar om klubbens nuvarande verksamhet och 

funderingar inför framtiden 
 

 17 Göteborgs Golf Cup 2018, första veckan i augusti, 4-5 dagar. 
Reidar informerar om aktiviteten och uppmanar klubbarna att anmäla spelare. 
 

17. Reidar tackar Roslagens GK Norrtälje för dagen och förklarar mötet avslutat.   

 
Minnesantecknare  Justeras 

Bo Thyselius   Reidar Andersson 


