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Till  

Ordförande  

Kopia till greenkeeper, klubbchef, miljöansvarig i klubbarna i Upplands GDF 

 

 

Inbjudan till informations- och uppstartträff om GEO-certifiering  

 

”Nya Miljöresan – GEO OnCourse” 
 

Alla golfklubbar har ett ansvar att bedriva verksamheten på bästa möjliga hållbara sätt. För att få 

hjälp att ha kontroll på att man följer lagar och regler och att man tar till sig nya rön vad gäller 

bl.a. skötsel av grönytor, dammar och övrig mark liksom hur golfklubbarnas tar sitt sociala 

ansvar är GEO ett prioriterat verktyg. GEO (Golf Environment Organisation) är ett internationellt 

vedertaget verktyg för certifiering av golfklubbar. I Sverige har vi förmånen att verktyget nu 

finns på svenska. 

 

Svenska Golfförbudet har genom avtal med GEO säkrat att våra klubbar kan använda verktyget 

utan kostnad. SGF har satt som mål att minst 100 klubbar ska ha certifierat sig 2020. I dagsläget 

är 12 klubbar certifierade och 72 har påbörjat arbetet med GEO OnCourse.  

 

UGF har som mål att alla klubbar ska ha kunskap om vad ett deltagande i GEO innebär. Därför 

ger vi, i samarbete med SGF,  stöd till klubbarna och bjuder in till en informations- & 

uppstartträff: 

 

 

Inför träffen ber vi klubbarna förbereda sig genom att dels säkra att 1-3 personer kommer att 

delta, dels skapa och ta med en e-postadress som ska användas vid registrering av klubben i 

GEO-verktyget. Givetvis kan klubben registrera sig dessförinnan genom att gå in på GEO 

OnCourse hemsida: getoncourse.golf.  

 

Där finns också en demoversion som du når på genom att logga in med:  

Användarnamn: hello@getoncourse.golf,   Lösenord: demo.  

Klicka sedan på ”Demo Golf Club” uppe till höger på sidan. Klicka sedan på Min profil. Under 

språk kan du välja Svenska. (Kan ta en liten stund för att öppna)  

 

Anmälan till träffen 28 nov. gör du enklast genom den här anmälningslänken. För att anmäla 

flera personer vid samma tillfälle klickar du på ”Again” när texten ”Tack för din anmälan – 

välkommen” kommer upp på skärmen. Du kan också klicka på anmälningslänken flera gånger. 

 

Varmt välkomna  

 

Bo Thyselius  Peter Edman 
UGFs kommitté för Bana&Miljö SGF Bankonsulent 

070-528 85 95  070-266 56 86 

bo.thyselius@gmail.com  peter.edman@golf.se 
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