
 
 

 

Protokoll Ordförandekonferens 2020-08-28 

Deltagare: se separat bifogad lista 

Plats: Johannesbergs Golfklubb 

UGF:S ordförande öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 

1. Hur har Covid påverkat din klubb?  

Svar: Alla redovisade att det har kommit in många nya medlemmar, flera greenfee 

gäster, utbildningarna har varit fullbelagda. De som har haft hotell eller övernattning 

har tappade helt i våras nu har det börjat återhämta sig. Parkeringarna räcker inte till 

på många klubbar. Restaurangerna går bra på de flesta klubbarna lite beroende på 

läge och förutsättningarna.  

Det som har minskat är företagsgolfen samt dam-och herr gruppresor till klubbarna.  

 

Hur förvaltar vi detta till nästa år?  

 

2. Frågeställningar från ERFA – mötet:  

Det planerade ERFA-mötet som skulle varit i Gävle är inställt och SGF föreslår ett 

digitalt möte.  

Mötet skickade med en fråga till ordförande och det var om GIT systemet och dess 

utveckling.  

 

3. Möten framöver?  

a.  Höstårsmötet, 15 okt 2020 

     - Beslut att varje klubb får skicka en person som representera sin klubb. 

       Plats, Golf Uppsala (Söderby) kl. 18:00 

 

b.  Golftinget. 

     Beslut att ställa in Golftinget i år. 

   - Tävlingsverksamheten, 

     Martin Gavelin planera ett möte med respektive klubb och tävlingsordförande,  

     inför nästa år.  

 

   - Andra frågor till mötet:  

     En fråga om spel på annan banan vid förbundstävlingar där medlemmar har rätt  

     ett spela på en Upplandsbana till 50%.  

     Beslut: Detta kvarstår men ska informeras tydligare. 

     Beslut: Lägg upp på UGF:s hemsida tävlingsprogrammet för dessa tävlingar.  



 
 

SM-veckan i Uppsala 2022 

Reidar Andersson är projektledare och kommer att återkomma till klubbarna om  

upplägg för tävlingarna.  

 

UGF:s överenskommelse som ger Upplands medlemmar 25% i rabatt på   

vardags greenfee, diskuterades om det ska fortsätta.  

Beslut: Att varje klubb bestämmer om de vill vara med eller ej.  

 

UGF:s Introkort 

Vi har 2 st introkort i Uppland, dels UGF och dels varje Golfklubbar  

UGF:s kort måste gälla i Upplands golfdistrikt.  

Introduktionskort för ledare på klubbnivå Golfklubbar är frivilligt att delta i.  

Mer information och tydliggör vad som gäller för de olika korten. 

 

No show finns i GIT systemet, tips från Jonas Golf Uppsala 

Packa ihop 2-bollar, tips att lägga ut avgifterna via Min Golf, Janne eller Jenny jobbar 

med detta på GolfUppsala.  

 

 

4. Behövs de möten som vi har?  

Svar: Ja det behövs dess möten för att utbyta erfarenhet.  

 

5. Stora tävlingar som kommer i distriktet de kommande åren och avtal med 

Destination Uppsala bland annat SM-veckan i Uppsala 

 

6. Överenskommelser 

se punkt 3 

 

 

7. Aktuell medlemsstatistik  

ca 25 tusen medlemmar i distriktet en ökning med 3 000  

 

 

8. Övriga frågor 

Allt är flyttat följande till nästa år, Eckerö Master och ordförande konferensen 

kommer att ske på Åland.   

 

Ordförande tackade och avslutade mötet.  



 
 

 

 


