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UGF:s Elit- och Talanggrupp hade sommarlovets sista samling lördag den 11 aug. innan 
skolstarten. Det var nio golfhungriga juniorer som kom till Upsala GK som var arenan för denna 
samling. Temat denna samling var tävlingsförberedelser och då speciellt med tanke på DM som 
gick under söndagen på Upsala GK. 
 

Förmiddagen innehöll teori om vad vi kan och vad vi inte kan påverka inför och under tävling. Det 
är många saker vi kan påverka med bra planering och långsiktighet. Vad som är positivt är att 
många av deltagarna tränar och jobbar med olika områden, inom golfen, hela vinterhalvåret i 
tillägg till sommaren. Detta är mycket bra och kommer att ge Upplands distriktet flera duktiga 
golfare i framtiden.  
 

Förmiddagen praktiska uppgift var att gå banan och jobba med den egna banguiden. Halva 
gruppen hade fått i uppgift att gå sista nio hålen från tee till green och den andra gruppen från 
green till tee. Efteråt presenterade bägge gängen sina anteckningar om hur de ville placera bollen 
på olika delar av hålen och vilka missar de kunde tillåta sig att göra för att fortfarande kunna göra 
bra scorer. Många intressanta synpunkter presenterades. 
 

Efter lunch jobbade alla med de slag de just nu gör minst bra och som de skulle komma att ha 
nytta av under söndagens DM. Killarna och tjejerna spreds snabbt ut på tränigsområdet på UGK. 
Några jobbade låga slag i vind på rangen, andra ville lära sig UGK:s bunkersand bättre och några 
tränade greenläsning och fart på UGK:s riktigt fina greener.  
 

Dagen avslutades med ett fyspass med stora inslag av rörlighet med tanke på söndagens DM. 
Tack för en fin dag gänget och till Pelle Åkermark som hjälpte mig på banan under förmiddagen. 
 

Vi ses igen den 28 september som är inplanerad som nästa samling:-) 
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