
 

Protokoll fört vid ordförandekonferens 21 september 2015 på Arlandastads GK 

§ 1.  Ordförande Reidar Andersson öppnar mötet och hälsar välkommen. 

§ 2. Prisutdelning från dagens Texasscrambletävling. Vinnare på 60 poäng blev Kenneth Turban /Kjell 

Gustavsson/Rolf Kungsman. Tvåa på 61 poäng Håkan Dahlin/Bo Bergman/Bengt Åberg och trea på 

61,6 poäng Anders Wasberg/Isa Lindblad/Lennart Billfalk. 

§ 3. Antalet aktiva medlemmar i distriktet var vid senaste avstämningen ca 22600. Det är en 

minskning med 8% i jämförelse med 2014. Minskningen betyder att distriktets intäkter minskar med 

ca 40000kr och att anpassning av verksamheten gjorts för att hålla budget. Det stora tappet av 

medlemmar beror på att både Sundsta och Bodaholm från 2015 tillhör Unipeg och att därmed många 

medlemmar numera tillhör Stockholmsdistriktet. 

§4. Jan-Peder Norstedt ger en presentation av Arlandastads GK. 

§ 5. Reidar presenterar ett förslag till matchstege i UGFs regi för dels medlemmar, dels lag företag.  

Syftet är att generera pengar till juniorverksamheten. Tanken är att en del av anmälningsavgiften ska 

gå till UGF. Mötet vill diskutera frågan vidare på Golftinget 14 november. 

§ 6. Reidar presenterar förslag att distriktet ska få arrangera Golf-SM senast 2021. Mötet uttalar stöd 

för förslaget. UGF kontaktar Håkan Stålbro på SGF. 

§ 7. Nya åldersklassgränser för bl.a. herrar kommer att införas 2016. Mötet uttalar att 
verksamheterna inom distriktet ska anpassa sig till dessa så här 
Damer: D30, D50, D60 och D70 
Herrar: H30, H40, H50, H60 och H70. Om efterfrågan/behovet finns kan vi förstås ha kvar H75. 
Från 2016 läggs D 50 och H 50 under tävlingskommittén. 

§ 8. Reidar informerar om två ärenden med misstänkt hcp-fusk. 

§ 9.  Nya golfregler kommer 2016. UGF planerar utbildning för bl.a. klubbarnas hcp-kommittéer.  

§ 10. Bo Lundqvist, Upsala GK, undrar hur klubbarna hanterar problemet med att främst medlemmar 

okynnesbokar starttider och sedan inte dyker upp eller bokar flera spelare i bollen än som ska spela. 

Söderby berättar att man noterat vilka som inte dyker upp och sedan kontaktat dessa. Detta har haft 

god effekt. Fortsatt diskussion på Golftinget. 

§ 11.  På fråga från Leif Ollerstam, Burviks GK, informerar Bo Bengtsson, SGF, att ett 

utvecklingsarbete är på gång i GIT för att få fram besöks- och bokningsstatistik även på distriktsnivå. 

§ 12. Leif Ollerstam väcker också frågan om greenfeerabatter, bl.a. Golfhäftet och Upplandsöverens-

kommelsen. Frågan diskuteras vidare vid Golftinget. 

§ 13. Ole Skarin, FS, och Bo Bengtsson, SGF, informerar om processen för att ta fram förslag till 

Verksamhetsinriktning 2017-2018. Ole visar sammanställningar av utmaningar som kom fram vid 

Erfa-träff i augusti och också förslag till åtgärder för att möta dessa.  Bo Bengtsson redogör för 



 

åtgärder som vidtagits centralt för att effektivisera och minska kostnaderna. Bl.a. har Svensk Golf 

sålts och SGFs kanslifastighet ska säljas. Delar av de frigjorda medlen ska användas till 8 regionala 

klubbrådgivare. Deras uppgift ska vara att handfast ge stöd och råd till klubbarna i vardagsarbetet.  

§ 14. Reidar tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Vid protokollet  Justeras  

 

Bo Thyselius   Reidar Andersson 

  


