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Seniorverksamheten är distriktets största aktivitet.  

Antalet serielag har under året varit 180 (2014:189). Minskningen i antalet deltagande lag 

beror på att Gävle inte deltagit i vårt seriespel, Söderby och Edenhof reducerades genom 

bildandet av GolfUppsala som en anläggning och slutligen minskade antalet H55-lag med 11 , 

eventuellt beroende på att de inte fått spela på helger under 2015. Med hänsyn taget till 

detta är det en fantastisk anslutning. När Seniorkommittén bildades för 25 år sedan deltog 5 

lag i seriespelet. Under året har minst 900 spelare deltagit åtminstone en gång i seriespelet. 

Den nya ålderskategorin H70 har permanentats och finns nu också med i DM. H70-klassen 

fortsätter att växa. D50 har haft förmånen att spela på helger. Vi kommer även nästa år 

försöka övertala klubbar att ta emot dem och H55 på helger. 

Fem OM-tävlingar har genomförts. Två singel med totalt 146 deltagare samt en bb, en mixfs 

och en gs med sammanlagt 179 par. Totalt har 504 spelare startat i OM.  

Seniorkommittén har även i år haft ansvar för DM. D50, D60 och H55 spelade på Enköpings 

GK, som bjöd på en fin och välskött bana och ett fint arrangörskap.  Övriga klasser gjorde 

upp på Sigtuna GK, som vanligt stod för en fin bana och en väl genomförd tävling. Antalet 

anmälda deltagare blev ungefär som de senaste 5 åren, omkring 90. Det borde kunna vara 

många fler, då närmare 900 deltagit i seriespel och är vana att spela scratch. 

Bästa klubb blev Uppsala GK. De 10 bästa klubbarna 2015 samt en inlottad klubb kommer att 

inbjudas till Seniorkommitténs tävling ”Belöningen”, som spelas på attraktiv bana i distriktet 

eller dess närområde under andra halvan av maj 2016.  

Seniorkommittén har nu fullbordat sin 21:a säsong. De klubbar som i år hjälpt till med 

arrangörskapet har fått stora bidrag. Kommitténs ekonomi är fortsatt god. 

Kommittén har bidragit med 7000 kronor till ett stipendium för Årets Golfare i Uppland 

2015. 

I Seniorkommittén har under året ingått: 

Ulf Löthman, ordf. 

Ronnie Bengtsson, sekr. 

Gunnar Tallnäs, resultat och web-ansvarig 

Ragni Kaiheden, bitr. resultat och web-ansvarig 

Jan Östman, kassör 

Anders Larsson, tävlingsledare 

Björn Frånlund, bitr. tävlingsledare 

 


