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Ordförande har ordet 
Distrikten har en stor och viktig roll när det gäller utveckling av golfsporten och klubbarnas 

verksamhet. UGF ska både vara förbundets förlängda arm och en resurs som styrs av våra 

medlemmar - klubbarna! I vår verksamhetsplan för 2018 finns de väsentliga delarna av Förbundets 

verksamhetsinriktning medtagna.  

Sedan 2013 har medlemsantalet inom golfen i Sverige ökat, men inte under 2018. 
Antalet medlemskap minskade under 2018 med 7 395 till 484 373 och antalet golfspelare, individer, 
minskade med 7 166 och idag finns det 461 404 golfspelare. I oktober 2017 fanns 468 570 
golfspelare.  
Statistik 

 
I Uppland har vi 21 föreningar och tre associerade bolag. Kåbo GK saknar idag golfbana men de har 
ett samarbetsavtal med Wattholma GK. Antalet medlemskap i distriktets klubbar/associationer har 
ökat med 2 576. Ökningen beror på att Sparren GK, tidigare Lisinge, har ökat med 3 054  medlemmar. 
Tretton klubbar/associationer har minskat sitt medlemsantal. Fem klubbar/associationer redovisar 
ökningar. Övriga har ungefär samma medlemsantal som under 2017. Enligt den officiella 
medlemsstatistiken är antalet medlemmar i Upplands Golfdistriktsförbund 21 188. 

På damsidan har det skett en ökning med 368 medlemmar från 5 118 till 5 487, kvinnoandelen är nu 
25,9 %. 2017 var andelen kvinnor 27,4 % men antalet damer minskade mellan åren 2016 och 2017 
med 673 medlemmar. 

Antalet juniorer har ökat med 47 varav 30 flickor. Idag har vi 1 771 juniorer. Mellan åren 2015 – 2016 
ökade antalet juniorer men inte under 2017 men i år har vi en liten ökning. Den största juniorklubben 
är Upsala GK med 246 medlemmar ungefär lika många som GolfUppsala(A1) har. 

Den största föreningen inom UGF är Sparren GK med ca 3 160 medlemmar och den största 
medlemsorganisationen är GolfUppsala, (A1) med ca 3 040 anslutna golfare. Här kan du se 
medlemsutvecklingen i Uppland. 
Medlemsstatistik 

Ordförandemöte – årsmöten – golfting  

Ordförandemötet hölls 17 augusti på Burviks GK. Dagen inleddes traditionsenligt med en 18-
hålsrunda och prisutdelning. Före förhandlingarna berättade Klubbens ordförande Leif Ollerstam om 
klubbens verksamhet. 

Både Vårårsmötet 22 mars och höstårsmötet 18 oktober hölls på GolfUppsala, Söderby. På 
vårårsmötet var Thomas Bergman, SGF, föredragshållare och på höstårsmötet var Lena Lindström, 
klubbrådgivare, föredragshållare och Jonas Ekström, GolfUppsala, berättade om anläggningen och 
den verksamhet som bedrivs. 

Golftinget hölls på Arenahotellet i Uppsala. UGF informerade om verksamhetsplanen 2019 samt 
redovisade medlemsstatistik i Uppland. Därefter erhöll Årets Golfare Isabell Ekström, GolfUppsala, 
och David Nyfjäll, Upsala GK, diplom och 5 000 kr vardera. Motiveringarna kan ni se på UGFs 
hemsida. 

På förmiddagen hölls föredrag av Per Pettersson, Arboga GK, om Handigolf. Martin Gavelin, UGF, och 
Håkan Stålbro, SGF, informerade om nya golfregler inför 2019. Martin Gavelin berättade om det 
utbildningsupplägg UGF har inför nästa års regelförändringar. Malin Pellborn, styrelseledamot i SGF, 
gick igenom SGFs verksamhetsinriktning 2019-2020. Lena Lindström, klubbrådgivare, redovisade 
medlemsenkäten Players 1 st. Deltagarantalet var stort även i år, vilket vi tolkar som att Golftinget är 
en uppskattad aktivitet.  

https://golf.se/om-golfsverige/analyser-och-statistik/statistik/
https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/medlemsstatistik/


 
 

Övrigt 

UGFs prioriteringar för 2018 

• Stärka golfens ställning i samhället – arbeta aktivt i projektet Golfnyttan i samhället  

• En särskild satsning på ungdomar – både flickor och pojkar, bredd och elit 

• Öka kvinnors deltagande inom spel och ledarskap  

• Fortsatt arbete med miljöcertifiering, GEO- certifiering, av distriktets klubbar 

• Kompetensutveckling av ledare, förtroendevalda och anställda i klubbarna 

• Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav  

• Granska och uppdatera funktionärsregistret i GIT över ansvariga personer för 
verksamheten 

• Att UGFs styrelse gör klubbesök i klusterform 

• Utbilda distriktsdomare 

• Att ha en informativ hemsida 

• Utbilda klubbarna vad gäller regel- och handicapärenden, handicaprevision samt 
disciplinfrågor 
 

Allt som gjorts av det vi prioriterat beskrivs nedan och av varje kommitté. 

 
Reidar Andersson 
Ordförande 

Verksamhetsberättelse  
Medlemmar  
Vid utgången av 2018 hade UGF 21 anslutna medlemsklubbar och tre A1:or  
Förteckning över klubbar/associationer finns som pdf 
Klubbar 
 
Styrelse  
UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning:  
 
Funktion  Namn  Klubb  Ansvar Vald  Invald  
Ordförande  Reidar Andersson UGK Ordförande 2017  2013 
v ordf Stefan Ståhl                 ArlGK Regler/dom 2016  2010 
Ledamot Hans Andersson                  ArlGK Utveckling 2018  2018 
Ledamot Martin Gavelin              EnGK Tävling 2016  2014 
Ledamot Henrik Nilsson                UGK Ungdom/Elit 2017  2016 
Ledamot Bo Thyselius              ÖgrGK Bana/Miljö 2017  2010 
Ledamot Sören Ohlsson              ÖgrGK Senior 2016  2016 
Adjungerad Ronnie Ekström           RosGK Handigolf   
Adjungerad Jan Östman              UGK Kassör 

 
Kansli  
Reidar Andersson har ansvarat för kansliet på ideell basis. Jan Östman har varit kassör på ideell basis. 
 
Revisorer  
Namn  Klubb  Funktion   Utsedd av  
Kenneth Turban GolfUppsala Revisor  UGFs årsmöte 
Roger Olsson  UGK Suppleant  UGFs årsmöte 
 
 
 
 
 
 

https://www.upplandsgolf.se/gk-i-uppland/


 
 

Valberedning  
Namn   Klubb  Funktion   Utsedd av  
Christer Schenholm UGK sammankallande UGFs årsmöte 
Maud Lindh  UGK   UGFs årsmöte 
Isa Lindblad  HvGK    UGFs årsmöte  
 

Representation och viktiga datum 

UGFs möten under 2018 

• UGF har under året haft tio protokollförda styrelsemöten.  

• Vårårsmöte hölls den 22/3.  

• Klustermöte 8/5 

• Höstårsmöte hölls den 18/10.  

• En ordförandeträff har genomförts den 17/8.  

• Golftinget hölls den 24 november på Arenahotellet, Uppsala. 
  

GDF-konferens Beredningsmöte för FM 17–18/2 Ombud från Uppland på SGFs konferens som 
genomfördes på Scandic Infra City i Upplands Väsby var Reidar Andersson.  
 
SGF Golfting den 21/4 och Förbundsmöte 22/4  
Förbundsmötet genomfördes på Scandic Star, Sollentuna. Ombud var Reidar Andersson, Eero 
Ikällinen, Olandsbygdens GK, Bo Lundqvist Upsala GK och Leif Ollerstam Burvik GK. 
 
Årsmöte Upplandsidrotten 14/4 
Reidar Andersson deltog 
 
Klustermöte 8/5 
Klustermötet hölls på Öregrunds GK, deltagande klubbar var Öregrunds GK, Hallstaviks GK, Väddö GK, 
Roslagens GK Norrtälje och Älvkarleby GK 
 
Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens den 24-26/8  
Reidar Andersson deltog på konferensen som genomfördes i Skåne, Lydinge Golf. 
 
Upplandsidrottens/SISUs Distriktskonferens 16-17/11 
Reidar Andersson deltog 
 
SGF seminarium, GDF – konferens, 23/11 
Hans Andersson, styrelseledamot i UGF, representerade Uppland   
 
TKO-Konferens 6-7/10? 
Martin Gavelin deltog. 
 
Förbundsdomarkonferens var den 20-21/10. Stefan Ståhl och Martin Gavelin deltog. 
 
Juniorkonferens 17-18/11  
Mikael Svensson representerade UGF 
 
Distriktets representation i SGF  
Bo Thyselius är golfdistriktens representant i SGFs Miljökommitté  
 
Verksamhetsseminarium 
Isa Lindblad deltog från UGF. 
 
Avgivna remissvar  
Inga formella remisser har behandlats under året. 



 
 

 
Besvarade motioner 
Inga motioner har inlämnats. 
 
Inlämnade motioner till Förbundsmötet 
Ingen motion har inlämnats 
 
Stadgeändringar 
Inga stadgeändringar har skett under 2018 
Stadgar 

Utmärkelser  
Isabell Ekström, GolfUppsala, och David Nyfjäll,Upsala GK utsågs till Årets Golfare i Uppland 2018  

Göran Angesten, Upsala GK, utsågs till årets juniorledare 2017. Utmärkelsen utdelades under 
vårårsmötet.  

 

Bana/Miljökommittén 2018 
Ledamöter:  

Bo Thyselius, Öregrunds GK, ordf.  

Thomas Jansson, Vassunda GK,   

Leif Paulsson, Upsala GK. 

Säsongen 2018 präglades av sol, värme och – för många anläggningar – vattenbrist. En ERFA-träff för 

greenkeepers genomfördes i september och hade det som tema. Henrik Norén, bankonsulent SGF, 

medverkade. Han visade en hel del bilder från banor med stora problem men kom också med råd för 

vad som krävs för att man inte ska hamna i samma situation i framtiden. 

GEO (Golf Environment Organisation) har under två år arbetat med att ta fram en helt ny version av 

sitt certifieringsverktyg. I november genomfördes en träff för att informera intresserade klubbar om 

verktyget som nu finns i svensk version. Sju klubbar från Upplands GDF och en från Västmanlands 

GDF deltog. Man beslutade också att fortsätta träffas våren 2019 i ”Nya Miljöresan”. Vid träffen 

medverkade Peter Edman, bankonsulent SGF. 

Information har lämnats till klubbarna om SGFs kampanj ”Säker golf”.      

Disciplinkommittén  
Ledamöter 
Elisabeth Engstrand, sammankallande  
Daniel Svensson 
Reidar Andersson 
Stefan Ståhl 
Martin Gavelin. 

Under året har ett ärende för farligt spel anmälts men skall behandlas av Stockholms Golfförbund. 

Handigolfkommittèn 
Ledamot 

Ronnie Ekström 

Utförda aktiviteter 2018 

• Den årliga Erfa-träffen var som vanligt på Bosön i början av Februari. Där det planeras för hur 
Handigolfen vidareutvecklig. 

• Under 2018 har det genomförts Swedish Open for disabled på Lindö Dal Huvudstadens GK.  

• SM i handigolf genomfördes för tredje året denna gång på Vasatorp gk i Skåne. 

https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/


 
 

• Ronnie Ekström spelade en internationell tävling på Bornholm (Danmark). Denna spelades på 
3 st olika banor under 3-dagar. 

• Årliga Handigolf-tour deltog Ronnie Ekström i 4 av 5 deltävlingar. 

• Ronnie Ekström spelade finalen i Handigolf som var på Dalsjö Gk i Dalarna. Slutade på en 3:e 
plats.  

• Älvkarleby Gk har kontaktats för ev. samarbete och utveckling i distriktet. 

Kommittén för kommunikation och marknadsföring 
Ledamöter 

Hasse Andersson, ordförande  

Lennart Nyberg 

Anders Lindblad 

Anders Wasberg, fram till oktober 

Kommittén har som huvuduppgift att ansvara för UGFs kommunikation med klubbarna i Uppland 

bl.a. via hemsida och sociala medier.  Kommittén har haft 7 fysiska möten och deltagit i och 

representerat UGF i ett flertal externa möten t.ex klustermöte i Öregrund samt politikermöte i Håbo.  

Senare delen av året har arbetet inom kommittén präglats av planeringen av UGFs 40års firande 

2019. 

Regler & Hcp 
UGFs domarbesättning år 2018 

Förbundsdomare 

• Stefan Ståhl Arl Gk 

Assisterande förbundsdomare 

• Mikael Nilsson Olandsbygdens Gk 

Distriktsdomare 

• Svante Andersson, Älvkarleby 

• Jonas Antoni, Edenhof 

• Thomas Erlandsson, Upsala Gk 

• Ragnar Gedeborg, Sigtuna Gk 

• Lars Holmberg, Söderby Gk 

• Anders Levi, Söderby Gk 

• Lennart Odeblad, Örbyhus Gk 

• Anders Söderman, Sigtuna Gk 

• Martin Gavelin Enköping Gk 

• Klas Gustafsson Burvik Gk 

Rekryteringsförsök pågick under 2018. Utfall en ny aspirant samt en till för 2019. 

Tävlingar Uppland 

Totalt utsåg distriktet domare till 11 tävlingar med totalt 16 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst 

två domare/tävling. 

 

Domargolfen 

Domargolfen spelades den 6/5 där Lars Holmberg stod som vinnare. 

Vidareutbildning distriktsdomare 

Under 2018 genomfördes 7 vidareutbildningsträffar med distriktens domare. 1 praktisk dag med 

regelövningar och olika scenarios genomfördes i syfte att gemensamt diskutera olika situationer som 

uppstår i samband med tävlingar. 



 
 

Uppstart av regelutbildning 2019 gjordes 16/12 där utbildningsmaterialet från R&A var i fokus. 

Konceptet ”Teach the teacher” är den röda tråden där tanken är att en distriktsdomare kan hålla en 

genomgång på sin hemmaklubb för medlemmar. Nivå 1 och 2 är för tävlingsledare och 

distriktsdomare. 

Utbildning distriktet 

Marin Gavelin har haft ett par genomgångar gällande regler 2019 för några klubbar under senhösten 

2018. 

Seniorkommittén 
I Seniorkommittén har under året ingått: 

Sören Ohlsson, ordförande 

Ragni Kaiheden, sekreterare 

Gunnar Tallnäs, resultat- och webbansvarig 

Jan Östman, kassör 

Anders Larsson, tävlingsledare 

Björn Frånlund, bitr tävlingsledare 

 

Seniorkommitténs verksamhet är distriktets mest omfattande och dokumenteras fortlöpande på 

hemsidan. 

Antalet serielag har under året varit över 150 lag med ca 520 deltagare varje omgång. Vi tror att 

klasserna H 70, H 75 och H80 kommer att öka kommande år. 

 

Inför 2019 gör vi ett nytt försök att få till en D 75- klass. Seniorgolf är friskvård. 

Som tidigare år har fem Old Members-tävlingar genomförts: 

Två singeltävlingar: Friiberghs GK och Roslagens GK Norrtälje 

Tre partävlingar: Enköpings GK, Väddö GK och Sigtuna GK 

Seniorkommiten genomförde i majtävlingen Belöningen på Golfstar International GC. 

Med 77 st deltagare genomfördes DM på Wattholma GK, ett väl genomfört arrangemang där 

distriktsmästare korades i klasserna D 60, D70, H 60, H 70, 0ch H 80. 

Klubbkampen vanns i år av Roslagens GK Norrtälje som får arrangera 2019 års avslutning. 

Seniorkommiten har genomfört sin tjugofjärde säsong. 

Årligen bidrar seniorkommiten med 7000 kr till ett stipendium som går till årets juniorledare. 

Seniorkommitens verksamhet finansieras genom startavgifter i seriespelet och ekonomin är fortsatt 

god. 

Tävlingskommittén 
Distriktsmästerskap  

D21, H21, D, H, H30, H40 och H50 spelades på Upsala GK den 12:e augusti.  

D60, D70, D75, H75 och H80 spelades på Burviks GK den 28:e augusti. 

H60 och  H70 spelades på Wattholma GK den 28:e augusti. 

Lag DM för D30, D50, D60, D70, H30, H45, H55, H65, H70, H75 och H80 avgörs i seriespel.  

 

 



 
 

Segrare i de olika klasserna blev:  

Klass Individuellt   Klubb  

D* Tuva Ivarsson  Upsala GK  

H* Max Forsberg  Älvkarleby GK  

D21  För få startande  

H21  Max Forsberg  Älvkarleby GK  

D30  För få startande  

D50  Annika Babra  Vassunda GK  

D60  Anneli Holgersson  Roslagens GK Norrtälje 

D70  Ulla Pettersson Enköpings GK 

D75 Susanne Barr Carling Upsala GK  

H30  Jonas Wallmo  Hallstaviks GK  

H40  Fredrik Hedlund GolfUppsala  

H50  Kennet Söder  GolfUppsala  

H60  Lars Ek  Öregrunds GK  

H70  Jörgen Persson Roslagens GK Norrtälje  

H75  Malte Poucette Roslagens GK Norrtälje 

H80 Bo Ceder  Enköpings GK  

* Isabell Ekström samt Fredrik Hedund (båda GolfUppsala) blev bästa dam resp herr. De 

representerar dock en A1-klubb som inte får ta emot DM-titeln enligt RF:s stadgar. 

Klass  Lag  

D För få startande 

H Upsala GK  

D21 För få startande 

H21  För få startande  

D30  För få startande 

D50  Roslagens GK Norrtälje  

D60  Roslagens GK Norrtälje 

D70  Öregrunds GK 

H30  GolfUppsala 

H40  Vassunda GK 

H50  Arlandastad GK 

H60 Upsala GK 

H70  GolfUppsala 

H75  Sigtuna GK 

H80 Öregrunds GK 

UGF-Matchen  

2018 års final spelades på Wattholma GK. Upsala GK tog sin första inteckning i nya vandringspriset. 

Resultat  

Div. 1   Div. 2   Div. 3   

Upsala GK 2  Wattholma GK Örbyhus GK   

Friibergh GK  Roslagens GK Norrtälje Enköpings GK  

Upsala GK 1  Olandsbygdens GK Almunge GK 

Sundsta  Sigtuna GK   Kåbo GK 

Vandringsprisets inteckningar: 

2018 – Upsala GK 



 
 

(vandringspriset innehavs av vinnande klubb under kommande år, vid tre inteckningar erhålls priset 

permanent).   

Damernas Upplandsmatch  

I region 1 segrade Sigtuna GK och i region 2 segrade GolfUppsala. De möttes i final på Öregrunds GK 

och Sigtuna GK stod som segrare.  

SM Klubblag 

SM klubblag spelas i en omgång som spelades 19 – 21 juli för div 1 samt 21-22 juli för div 2.  

Upsala GK:s damer och herrar spelade i lag-SM den 18 – 21 juli på Barsebäck GCC. Damerna slutade 

på 11:e plats och herrarna på 4:e plats 

Div. 2 Damer Mellan – GolfUppsala 2:a, Sigtuna GK 4:a och Roslagens GK Norrtälje 8:a  

Div. 1 Herrar Östra – Arlandastad 11:a och Hallstavik 13:e. 

Div. 2 Herrar Nedre Norra – GolfUppsala, Roslagens GK Norrtäljr, Enköpings GK, Örbyhus GK, 

Öregrunds GK, Sigtuna GK, Älvkarleby GK och Johannesberg deltog.   

Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter. 

Utbildning i tävlingsledning anordnades vid 2 tillfällen (för Öregrunds GK och Upsala GK) och 

regelutbildning anordnades vid 1 tillfälle (för Enköpings GK) under vintern.  

Den 6:e maj träffades ett flertal av distriktets tävlingsansvariga tillsammans med distriktets domare 

på Hallstavik GK för den åriga TL-träffen. 

Ungdom/Elit 
Elit & Talanggruppen 

Henrik Nilsson, ordf., Upsala GK 
Bosse Holmström, Upsala GK 
Niklas Lithander, Roslagens GK 
Fredrik Hedlund, GolfUppsala 
Marie Lundvall, Älvkarleby GK 
Mathias Lundvall, Älvkarleby GK 
 

Elit & Talanggruppen 

Under 2018 har det hållits 9 träningsdagar för deltagarna inom UGFs Elit och Talanggrupp, med 

varierande Tema för att täcka upp hela spelet golf. Syftet med verksamheten är givetvis att stötta 

våra unga talanger runt omkring i distriktet med bra träning och bra tränare för att ge dem bättre 

möjligheter att nå sina mål inom golfen. En stor fördel med att samla spelare från hela Uppland är att 

de får träna med likasinnade, ha roligt, samt få bra ”sparring”. På många klubbar blir en satsande 

junior rätt ensam och får svårt att få den hjälp och sparring de behöver. Självklart finns det 

verksamheter på klubbar i Uppland där det också kryllar av juniorer, men långt ifrån på alla. UGFs 

verksamhet är ett bra komplement till klubbarnas verksamhet, den skall dock inte ersätta klubbarnas 

egna juniorverksamhet.  

Fredrik Hedlund, GolfUppsala & Golfgymnasiet NIU, har även i år varit huvudansvarig för 

verksamheten. Övriga tränare som har varit med och coachat gänget är Johan Malmsten Älvkarleby 

GK, Magnus Lager Fystränare NIU, samt Ronnie Andersson och Martin Pettersson Golftränare från 

RIG Uppsala. Här nedan följer en redogörelse för vilka deltagare som är med i respektive grupp, samt 

en kort beskrivning av innehållet på respektive träff 

Elitgruppen 

David Nyfjäll 

Isabell Ekström 

Victoria Gräns 



 
 

Gustav Liljedahl 

Filip Sellin 

William Lithander 

Tim Holmberg 

Antonio Björklund 

William Lungfors Apslund 

Alice Sylvén 

Nathalie Svensson 

Erik Elgh 

Talanggruppen 

Erik Ulväng 

Christian Brekkan 

Alicia Roth  

Vincent Löfgren 

Simon Svedlund 

Oscar Sandberg 

Ella Kraft 

Albin Alstermark 

Albin Andersson 

Noa Holmberg 

Erik Koinberg 

Hannes Åkermark 

Tuva Ivarsson 

Lukas Wiberg 

Albin Johansson  

Oliver Kohn  

Tindra Larsson 

 

Träningsdag 1 

Den 21 april hölls första träffen, mycket av dagens ägnades åt det långa spelet, med bland annat 

tester på Järnslag och Drives ute på banan. Dagen hölls ute på GolfUppsala Söderby av Fredrik 

Hedlund och Johan Malmsten. Totalt deltog 17 juniorer på träningsdagen, 11 från Talanggruppen och 

6 från Elitgruppen. Ett avslutande fyspass fanns givetvis också med på programmet. 

 

Träningsdag 2 

10 maj hade vi en träningsdag med Temat närspel, även denna dag hölls på GolfUppsala Söderby av 

Fredrik Hedlund och Johan Malmsten. Dagen innehöll både närspelsteknik, men även en hel del 

övningar som testade spelarnas förmågor på olika sätt. Dagens avslutades med obligatoriska 

Fysträningen. 13 spelare var på plats, 9 från Talanggruppen och 4 från Elitgruppen. 

 

Träningsdag 3 

Den 14 juni hade vi en träningsdag där Ronnie Andersson från RIG Uppsala stod för innehållet, som 

handlade mycket om spelets mentala delar. En bra blandning av Teori och Praktik gjorde att dagen 

var mycket lyckad och uppskattad. På träningsdagen som hölls på GolfUppsala Söderby var även 

Fredrik Hedlund med som tränare och tog hand om de 21 spelare som deltog, 11 från Talanggruppen 

och 10 från Elitgruppen. Som vanligt tränades det en hel del fys under dagen. 

 

Träningsdag 4 



 
 

Puttning stod på programmet när Martin Pettersson från RIG Uppsala höll i träningsdagen, denna 

gång på Upsala GK. Deltagarna fick en grundlig genomgång av sin puttning och fick även fylla på med 

teoretiska kunskaper kring puttning. 18 spelare totalt deltog på träningsdagen. 

 

Träningsdag 5-6 

Temat för denna träff på Upsala GK var Tävling & Tävlingsförberedelser. Den 11 augusti jobbade 

deltagarna med förberedelser inför tävling på olika sätt, bland annat med att spela in på bästa sätt, 

preparera en banguide med mera. Dagen efter spelades DM Uppland, som ingick i upplägget för 

spelarna och dom fick testa vilken effekt bra förberedelser gett dom. 8 spelare deltog, vilket var en 

lite väl låg siffra, men en krock med JSM klubblag låg bakom detta. Johan Malmsten höll i 

träningsdagen. Fredrik Hedlund vann DM. 

 

Träningsdag 7 

Den 10 november träffades grupperna i inomhushallen på GolfUppsala Söderby för ytterligare en 

träningsdag. Denna dag tränade vi både Sving och Fys. Vi gjorde också individuella utvärderingar av 

tävlingssäsongen samt satte upp mål för vinterperioden som följer. Hela 19 spelare tyckte tydligen 

att golf är så roligt så att man tränade golf en hel dag i november, härligt! Fredrik Hedlund och Johan 

Malmsten höll i dagen. 

 

Träningsdag 8 - 9 

Helgen den 15 - 16 december satte vi ihop en tränings och utbildningshelg för alla deltagarna. Under 

lördagen föreläste Martin Gavelin och Stefan Ståhl om de nya reglerna som träder i kraft under 2019. 

Dessa behöver självklart våra tävlande juniorer ha koll på. Isabell Ekström, GolfUppsala, föreläste för 

alla om hur det är att studera på College och Spela collegegolf. Hon svarade på en hel del frågor 

också från inspirerade juniorer med drömmar och ambitioner att en dag också åka över till college. 

Fredrik Lindgren och Ebba Simonsson, båda GolfUppsala, föreläste om hur det är att studera på 

School of Golf i Halmstad som är det ”Svenska alternativet” till College i USA. Golfgymnasiet NIUs 

Fystränare Magnus Lager höll en föreläsning om kost och träning, samt ett praktiskt fyspass för alla. 

Ronnie Andersson och Martin Pettersson höll i stora delar av söndagen, där deltagarna drillades i 

Puttning och svingteknik med mera. Sammantaget var det mycket lyckat att samla deltagarna under 

en hel helg och ha både föreläsningar och praktiska pass. 18 deltagare var med under helgen. 

 

Rajder Kopp 

Rajder Kopp 2018 startade sin första deltävling på Örbyhus GK, även denna säsong så genomfördes 

fyra deltävlingar på lika många spelplatser/klubbar i Uppland, sista deltävlingen som även var final 

spelades på Vassunda GK. Antal deltagande lag på respektive deltävling har varierat mellan 6-10st, 

som bäst har 7st klubbar varit representerade. Mer detaljer kring lag och resultat hittas på UGF:s 

hemsida under rubriken Juniorer/Elit → Juniortävlingar → Rajder Kopp. Till den första deltävlingen 

så var anmälda lag/klubbar relativt bra och vi hoppades på att fler klubbar/lag skulle anmäla sig på 

kommande deltävlingar. Tyvärr så blev det ingen ökning och deltagande lag/klubbar blev något 

sämre än säsongen innan. 

Utmaningen denna säsong har varit att få arrangerande klubbar att nyttja GIT till denna tävling, i det 

stora hela så har det fungerat bra med GIT men det behövs mer utbildning kring hur tävlingar skall 

administreras i GIT (särskilt lagtävlingar). 

 
Säsongen 2017  infördes div.2 (9-hål för de allra yngsta) vilket även uppskattades av spelare samt 
klubbar, tyvärr får vi konstatera att säsong 2018 har visat motsatsen, det var inga klubbar som 
anmälde lag till div.2. 
 



 
 

En annan del som det har jobbats på är att försöka få någon/några som kan koordinera respektive 
deltävling lokalt på arrangerande klubb. En eller flera personer som kan hjälpa till med detaljer kring 
arrangemanget, se till att tävlingen registreras i GIT, sammanställa resultat och skriva några rader om 
genomförd tävling samt ta lite bilder. UGF tackar alla som har hjälpt till under säsongen med 
engagemang och material för att göra denna tävling ännu bättre. 
  
Vi är 24 klubbar i Uppland, klubbarnas juniorverksamhet varierar i storlek och engagemang några 
klubbar har kanske ingen organiserad verksamhet alls. UGF ser gärna att vi alla hjälps åt att 
informera/vägleda våra knattar/barn/ungdomar så att de kan komma ut på andra klubbar och få 
prova på att tävla under roliga och enklare former. Själva tävlandet och resultatet är inte det viktiga, 
det som är viktigt är att få se/spela andra banor och träffa andra likasinnade. 
 
Ett fortsatt arbete är att ta fram en “lathund” som klubbarna kan nyttja när de arrangerar en 
deltävling. UGF tar tacksamt emot förslag på sådant som kan vara viktigt att ha med i detta arbete. 
För att locka flera unga golfare till Rajder Kopp så välkomnar vi förslag som kan göra tävlingen till ett 
självklart val för alla klubbar som har knattar/juniorer och som vill testa på att tävla under enklare 
former. 

 
Tjejsatsningen 

I maj, juni & augusti hade vi våra inspirationsdagar på Golf Uppsala där vi hade mellan 8 till 10 

stycken tappra och glada tjejer - ledare Emma Lundvall 

I mitten av juli så genomförde vi ett tredagarsläger på Golf Uppsala med 2 övernattningar, denna 

gång samlades 7 glada tjejer – lägerledare Emma Lundvall och Marie Lundvall 

Under dessa dagar har tjejerna tränat slag på rangen, inspel mot green från olika avstånd, puttning 
under press, spel på bana samt haft tävlingar av olika slag. De har bland annat fått spela lagtävling i 
form av scramble men även spelat singelspel med registrerande ronder där några av deltagarna 
registrerat en sänkning. Det har varit blandat träning och aktiviteter med lekar som har haft fokus på 
golf, där även ledarna har deltagit. 
Mest uppskattat har varit spel på banan och det har visat sig att när det gäller tjejer så är de svårt för 
dem att komma ut på banan och spela. Varför det är så det vet vi inte men helt klart något att jobba 
med så att tjejerna inte tappar sugen på att spela golf, för vem vill bara ”spela” golf på rangen? 

Tjejerna har även tränat att inte mata slag på slag utan att slå ett slag och gå bakom bollen och börja 
om, med andra ord så har vi pratat lite om rutiner. De har även fått berätta hur de brukar tänka när 
de ska slå olika slag, det var ett bra sätt för tjejerna att få upptäcka nya tankesätt vid olika slag. 

Under kvällar har sammanhållningen av gruppen varit bra och alla har lärt känna nya tjejer från olika 
klubbar och fått nya vänner. 

Det har varit ett gäng positiva tjejer med bra träningsattityd som tagit varje uppgift med ett leende 

på läpparna och fått berömma sig själva när de slagit bra slag. Detta har i sin tur lett till många glada 

tjejer då de insett att de är duktiga och slår bättre slag, vilket vi ledare också har sett. 

Dagarna har fått många lovord, både från de deltagande tjejerna samt från deras föräldrar. Det som 

vi märkt mest är att tjejerna uppskattar när det är en yngre lägerledare och Emma Lundvall har fått 

mycket positiv feedback. 

Upplands Juniortour 
Upplands juniortour riktar sig till spelare som ännu inte är redo att spela ”scratch”-tävlingar. Touren 
vill ge dessa spelare en möjlighet att spela på andra klubbar och få tävlingserfarenhet. 
 
Tävlingen är öppen för högst 60 spelare, födda 1996 eller senare, ingen handicapgräns. Touren är 
öppen även för spelare från andra distrikt och det är gemensam klass för pojkar och flickor. Det finns 
totalt fyra olika klasser att välja mellan. 



 
 

Under 2017 arrangerades tre olika deltävlingar på följande klubbar: 

• 20/5 Hallstaviks GK 

• 30/6 Sigtuna GK 

• 9/9 Friiberghs GK 
 

UGF Summarcamp 

För andra året i rad arrangerades Summercamp under midsommarveckan. Även detta år var det ett 

fantastiskt läger med närmare 115 deltagare i åldrarna 7-18 år, 13-15 ledare varje dag och övrig 

personal på anläggningarna.  

Två dagar på Söderby/GolfUppsala och två dagar på Upsala GK gav en rolig variation. Under dom fyra 

dagarna var det mycket träning tillsammans med tränare och ledare, det var också lite olika 

tävlingsmoment, samt andra roliga inslag. Spel på banan ingick också. 

Distriktsmatcher 

I början av maj spelades den årliga vårdistriktsmatchen mot Västmanland denna gång på hemmaplan 

på Johannesberg GK. En solig och fin söndag med spännande golf! Först i den sista matchen för 

dagen avgjordes det då Västmanland vann på 17:e hålet och det blev då lika 5-5. Med det delade 

resultatet så behöll Västmanland titeln då de vann på hemmaplan 2017. 

I höstens fyrdistriktsmatch var det ytterligare en jämn historia på Hagge GK i Dalarna. På 

lördagsmorgonen spelade vi mot värddistriktet och förlorade samtidigt som Stockholm förlorade mot 

Västmanland. På eftermiddagen så spelade vi mot Stockholm och vann precis som Västmanland 

gjorde mot Dalarna. Vinst mot Västmanland på söndagen skulle då innebära vinst för Uppland i årets 

fyrdistriktsmatchen.  

Precis som i vårmatchen så skulle det komma att avgöras i den sista matchen. På 17 hålet träffade 

Västmanland flaggan och lyckades säkra en delning precis som i våras och vann då 

fyrdistriktsmatchen.  

Under 2018 så var det även sista året för många av distriktets juniorer. Vi i distriktet vill då passa på 

att tacka alla dessa juniorer: 

Alice Sylvén Ida Lihufudh, Gustav Liljedahl, William Lithander, William Lugnfors Asplund, Antonio 

Björklund, Erik Elgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultaträkning 
 2018 2017 
Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 1 021 845 997 552 

Summa intäkter 1 021 845 997 552 

   

Rörelsens kostnader   

Verksamhetskostnader -648 665 -683 633 

Övriga externa kostnader -172 924 -278 964 

Personalkostnader   -88 025 -117 839 

Summa rörelsens kostnader -909 614 -1 080 436 

   

Rörelseresultat 112 231 -82 884 

   

Årets resultat 112 231 -82 884 

   

 

Balansräkning 
 2018 2017 
Tillgångar   

Kassa och bank 508 130 392 531 

Kundfordringar 54 864 0 

Summa tillgångar 562 994 392 531 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Balanserat resultat 381 759 464 643 

Årets resultat 112 231 -82 884 

Summa eget kapital 493 990 381 759 

   

Kortfristiga skulder   

Övriga kortfristiga skulder 4 200 500 

Upplupna kostnader 14 804 10 272 

Summa kortfristiga skulder 19 004 10 772 

   

Långfristiga skulder   

Övriga långfristiga skulder 50 000 0 

Summa långfristiga skulder 50 000 0 

   

Summa eget kapital och skulder 562 994 392 531 

 

Förslag till disposition  

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:  
Balanserade vinstmedel 381 759 kr  
Tillkommer årets vinst 112 231 kr  
Styrelsen föreslår årsmötet att årets vinst och balanserade vinstmedel disponeras så att 493 990 kr 
överförs i ny räkning.  
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