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Verksamhetsberättelse 

Ordförande har ordet 
2020 var ett av de märkligaste åren som vi har upplevt där en världsomfattande pandemi kom, tog 
över och lamslog stora delar av världen. Ett nytt virus kom som ingen riktigt visste hur man skulle 
förhålla sig till och säsongen var i sin linda när coronapandemin slog till med full kraft. Samhällen 
stängdes ned och olika nivåer av lockdown infördes samtidigt som alla uppmanades att jobba 
hemifrån och inte träffas i stora grupper. Vad innebar detta för golfen? Alla tävlingar sattes på paus 
men efter en första chock började ljuset i mörkret att tränga igenom och lysa upp. Vi kunde tack och 
lov inom golfen få fortsätta att utöva vår kära sport, men med den begränsningen att många 
tävlingar inte kunde genomföras.  Vad skulle nu denna pandemi innebära för ekonomin för 
klubbarna? För den skulle på ett eller annat sätt påverka ekonomin för klubbarna. UGF tog ett snabbt 
beslut och halverade avgiften till förbundet för att dra sitt strå till stacken och hjälpa klubbarna. I 
backspegeln har det visat sig att golfen har haft tur och att coronapandemin paradoxalt nog 
resulterat i ett rekordår. Inget år tidigare har så många rundor golf spelats, fantastiskt! Totalt 
spelades det 11 665 772 ronder golf i Sverige, vilket är nytt rekord. De allra flesta klubbar har haft ett 
mycket bra år bakom sig, rent ekonomiskt. Ett problem som uppstod var dock bristen på tillgängliga 
tider på många banor – men vilket lyxproblem! Tävlingsverksamheten kom igång lite försiktigt i slutet 
av sommaren, men på en låg nivå.    
 
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 2020 finns de väsentliga delarna av Förbundets 
verksamhetsinriktning medtagna.  
 
I Uppland har vi 22 föreningar, varav 2 st A1. Kåbo GK saknar idag golfbana men de har ett 
samarbetsavtal med Wattholma GK. Enligt den officiella medlemsstatistiken är antalet medlemmar i 
Upplands Golfdistriktsförbund 25 262 en ökning med 1 136 jämfört med föregående år. De klubbar 
som ökade mest 2020 var Sundsta GK +383 och GolfUppsala +373. 
Den största föreningen inom UGF är Sparren GK med 5 935 medlemmar och det största golfbolaget 
är GolfUppsala, (A1) med 3 220 anslutna golfare.  
 
Ordförandemöte – årsmöten – golfting  
 
Ordförandemötet hölls 28 augusti på Johannesbergs GK. Dagen inleddes först med förhandlingar 
som skedde på ett coronasäkert sätt. Därefter lunch och Golf.  
 
Både Vårårsmötet och höstårsmötet hölls kombinerat den 15 oktober på Arenahotellet i Uppsala 
pga. coronapandemin.  
På höstårsmötet presenterade Stockholms GDF sin verksamhet och nya organisation och frågor 
kunde ställas. Reidar Andersson kunde sent omsider avtackas som ordförande. 
Därefter erhöll Årets Golfare Madeleine Sagström, Enköpings GK, diplom och 5 000 kr. Årets 
juniorledare i Uppland blev Anders Strand, Wattholma GK och avtackades. Årets Kåbo GK stipendiat 
blev Hugo Ericson och Zebastian Söderman, Sigtuna GK. Motiveringarna återfinns på UGFs hemsida. 
 
Golftinget ställdes in pga. pandemin. 
 
Övrigt 
 
UGFs prioriteringar för 2021 

• Avvakta vad den fortsatt pandemin innebär 

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

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

• 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 digitalt under 2021 

• 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. 
 
Hans Andersson 
Ordförande 

 

Verksamheten 

Medlemmar  
Vid utgången av 2020 hade UGF 20 anslutna medlemsklubbar och två A1:or. 
Förteckning över klubbar/associationer finns som PDF.  

 
Styrelse  
UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning:  
Funktion  Namn  Klubb  Ansvar Vald  Invald  
Ordförande  Hans Andersson ArlGK Ordförande 2019  2017 
Vice ordf. Stefan Ståhl                 ArlGK Regler/dom 2019  2010 
Ledamot Lena Lantz                  ÖgrGK Marknad/kom 2019  2019 
Ledamot Martin Gavelin              EnGK Tävling 2020  2014 
Ledamot Mikael Svensson               UGK Ungdom/Elit 2019  2019 
Ledamot Olle Rosenberg WatGK Bana/Miljö 2020  2019 
Ledamot Sören Ohlsson              ÖgrGK Senior 2016  2016 
Ledamot Jakob Remon  Upsala GK Ungdom/Elit 2019  2019 

Adjungerad Jan Östman              UGK Kassör 

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

Representation och viktiga datum 

UGFs möten under 2020 

• UGF har under året haft elva protokollförda styrelsemöten.  

• Vårårsmötet flyttades fram och hölls tillsammans med Höstårsmötet den 15/10.  

• Höstårsmöte hölls den 15/10.  

• En ordförandeträff har genomförts den 28/8.  

• Golftinget ställdes in pga. pandemin. 

• UGF-masters, ställdes in pga. pandemin. 
 



 
 

GDF-konferens Beredningsmöte genomfördes digitalt  
Deltog gjorde Hasse Andersson. 
 
SGF Golfting den 27/4 ställdes in och Förbundsmötet genomfördes digitalt 26/4  
Ombud var Hans Andersson. 
 
Årsmöte Upplandsidrotten 10/4 digitalt 
Stefan Ståhl deltog. 
 
Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens den september ställdes in  
 
SGF seminarium, GDF – konferens, 22/11 
Hans Andersson representerade Uppland.  
 
TKO-Konferens 6-7/10 
Martin Gavelin deltog. 
 
Förbundsdomarkonferens 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 
Inställda. 
 
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 2020. 
 
Utmärkelser:  

– Madeleine Sagström, Enköpings GK utsågs till Årets Golfare i Uppland 2020. Utmärkelsen 
utdelades på Vår/höstårsmötet.  

– Anders Strand, Wattholma GK, utsågs till årets juniorledare 2020. Utmärkelsen utdelades på 
Vår/höstårsmötet. 

– Hugo Ericson och Zebastian Söderman, Sigtuna GK utsågs till årets Kåbo-stipendiat 2020. 
Utmärkelsen utdelades på Vår/höstårsmötet. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bana/Miljökommittén 
 
Ledamöter:  

Olle Rosenberg, Wattholma GK, ordf. 
Bo Thyselius, Öregrunds GK 
Thomas Jansson, Vassunda GK 
Leif Paulsson, Upsala GK 
Som de flesta andra områdena inom UGF så blev inte 2020 riktigt som planerat för Bana & Miljö: 

– Certifiering enligt GEO. 3 klubbar är certifierade sedan tidigare, Upsala, Sigtuna och 
Öregrund. Sju klubbar har deltagit i "GEO-arbetet under 2020, men restriktioner pga. corona 
gjorde att de flesta mötena ställdes in och arbetet saktade därmed in för samtliga deltagande 
klubbar. Målet är dock att majoriteten av dessa klubbar skall nå certifiering vad det lider. 
GEO-arbetet fortsätter kommande år. 

– Den planerade bana-ERFA-träffen tillsammans med vår bankonsulent Henrik Norén, ställdes 
in pga. Covid-restriktioner. 

– I oktober uppstod ett fönster där en kombinerad träff för GEO och information från 
länsstyrelsen Uppsala län avseende deltagande i ”Hållbarhetslöftet” och LONA-stöd 
genomfördes. I det här mötet deltog även Peter Edman och Maria Strandberg från SGF som 
informerade om aktuellt från Sterf, samt miljöarbete från andra klubbar. Deltagare var 
klubbarnas ordförande och de som arbetar med GEO. 

Disciplinkommittén  

Ledamöter: 
Daniel Svensson, sammankallande  
Hans Andersson 
Stefan Ståhl 
Martin Gavelin 
2 ärenden har behandlats under 2020. 

 

Handigolfkommittén 

Ledamot: 
Vakant 
Ingen aktivitet under 2020. 
 

Kommittén för kommunikation och marknadsföring 

Ledamöter: 
Lena Lantz, ordförande  
Lennart Nyberg 
Anders Lindblad 
  
Kommittén har som huvuduppgift att ansvara för UGFs kommunikation med klubbarna i Uppland 
bl.a. via hemsida och sociala medier.  
Pga. rådande läge med Covid 19 har inte kommittén haft några fysiska möten.  
Arbetet har präglats av planering av Eckerö Linjen/ UGF Golf Tour, som tyvärr blev inställt. Det övriga 
kommitté arbetet har legat mer eller mindre vilande under 2020. 

 

 



 
 

Regler & Hcp 

Stefan Ståhl, ordförande 

UGFs domarbesättning år 2020: 

Förbundsdomare 

• Stefan Ståhl Arl Gk 

• Mikael Nilsson Olandsbygdens Gk 

• Martin Gavelin Enköpings Gk 

Distriktsdomare 

• Svante Andersson, Älvkarleby 

• Jonas Antoni, Edenhof 

• Thomas Erlandsson, Upsala Gk 

• Ragnar Gedeborg, Sigtuna Gk 

• Lars Holmberg, Söderby Gk 

• Anders Levi, Söderby Gk 

• Martin Gavelin Enköping Gk 

• Klas Gustafsson Burvik Gk 

• Stefan Bergström Upsala Gk 

• Christer Bärlund Älvkarleby 

Tävlingar Uppland 
Totalt utsåg distriktet domare till 6 tävlingar med totalt 10 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst 
två domare/tävling. 

Domargolfen 
Domargolfen ställdes in 2020 på grund av corona. 

Vidareutbildning distriktsdomare 
Under 2020 genomfördes 7 vidareutbildningsträffar med distriktens domare inför tävlingssäsongen.  
Under 2020 låg mycket av utbildningsverksamheten nere. 

Seniorkommittén 

Ledamöter 
Björn Frånlund, ordförande 
Isa Lindblad, sekreterare 
Gunnar Tallnäs, resultat- och webbansvarig 
Jan Östman, kassör 
Anders Larsson, tävlingsledare 
Björn Hanberg, bitr. tävlingsledare 

 
Seniorgolf är friskvård. 
Seniorkommitténs verksamhet är distriktets mest omfattande och dokumenteras fortlöpande på 
hemsidan. 
Antalet serielag kommer att bli ca 145 st med ca 480 deltagare varje omgång. Seriespelet består av 5 
damklasser (D50, D60, D70 och D75). 
Herrklasser är 4 till antalet (H60 H70, H75 och H80). Klasserna delas in i divisioner med företrädesvis 
8-10 lag i varje division. 

Som tidigare år kommer fem Old Members-tävlingar att genomföras samt två singeltävlingar och tre 
partävlingar. 

 
Seniorkommittén startar upp årets verksamhet med tävlingen Belöningen. 
En aktivitet som är menat att ge, i seriespelet deltagande klubbar, en möjlighet att belöna medlem 



 
 

som aktivt deltagit och bidraget till den egna klubbens seniorverksamhet.  
Varje klubb nominerar 2 personer till belöningen. 
Under året kommer DM att arrangeras i samtliga klasser. 
Klubbkampen avslutar årets verksamhet. 
Årligen bidrar seniorkommittén med 7 000 kr till ett stipendium som går till årets juniorledare. 
Seniorkommitténs verksamhet finansieras genom startavgifter i seriespelet och ekonomin är fortsatt 
god. 
 

Tävlingskommittén 

Distriktsmästerskap 
H-21, H22, H40, H50 och D50 spelades på GolfUppsala/Söderby den 22:e augusti. 
Lag DM för D22, D50, H22, H40 och H50 avgörs i seriespel. 

Segrare i de olika klasserna blev: 

Klass              Individuellt                          Klubb 
D                    För få startande                    
H*                   Albin Eklund  Grönlunds GK 
D21                För få startande 
H21                 Erik Ulväng                           GolfUppsala      
D22                 För få startande 
D50                 För få startande                            
H22                 Fredrik Lindgren GolfUppsala 
H40                 Fredrik Hedlund GolfUppsala 
H50**              Dimitar Kostov GolfUppsala 
H50**              Anders Ekman  Friiberghs GK 
* Fredrik Lindgren, GolfUppsala, blev bästa herr. Han representerar dock en A1-klubb som inte får ta 
emot DM-titeln enligt RF:s stadgar. 

** Delad placering 

Klass Lag 
D                   För få startande 
H                    Upsala GK 
D21                 För få startande 
H21                 För få startande  
D22                 För få startande 
D50                 Upsala GK 
H22                 Örbyhus GK 
H40                 Johannesbergs GK 
H50                 Upsala GK 

 
UGF-Matchen 
UGF-Matchen blev i år inställd pga pandemin. 

Vandringsprisets inteckningar: 
2019 – Upsala GK 
2018 – Upsala GK 
(vandringspriset innehavs av vinnande klubb under kommande år, vid tre inteckningar erhålls priset 
permanent). 

 



 
 

Damernas Upplandsmatch 
Damernas Upplandsmatch blev i år inställd pga coronapandemin. 

SM Klubblag 
SM Klubblag blev i år inställd pga corona-pandemin.   

Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter. 
 
Utbildning 
Ingen utbildning genomfördes i år pga corona-pandemin. 
 
TL/Domar-träff 
Den årliga TL/Domarträffen ställdes i år in pga. pandemin.  

 

Ungdom/Elit 

Ledamöter i Elit & Talanggruppen: 
Mikael Svensson, ordf., Upsala GK 
Bosse Holmström, Upsala GK 
Niklas Lithander, Roslagens GK 
Fredrik Hedlund, GolfUppsala 

 
Tävlingar: 

Rajder kopp 
Finalen genomfördes på Johannesbergs GK och Johannesbergs GK vann. 
 
Upplands Juniortour 
Arrangerades inte under 2020. 

 
JSM klubblag 
Upsala GK deltog som enda klubblag för distriktet.  Upsala GK deltog som enda klubb från Uppland 
och tog sig till Sverigefinalen på GolfStar Lindö. 

Distriktsmatcherna 
Det genomfördes två tävlingar, vårmatchen och 4-distriktsmatchen. Båda vanns av 
Uppland.  Vårmatchen mot Västmanland blev inställd pga C19. Fyrdistriktsmatchen spelades i Sthlms 
distrikt på GolfStar Lindö. Uppland lyckades inte försvara sin titel. 

Summer Camp 
På grund av rådande omständigheter så ställdes denna aktivitet in, vi hoppas att den 
återupptas under 2021. 

Tjejlägret 
På grund av rådande omständigheter så ställdes denna aktivitet in, vi hoppas att den återupptas den 
2021. 

Elit & Talang träffarna 
På grund av rådande omständigheter så ställdes denna aktivitet in, vi hoppas att den återupptas den 
2021.    

 

 

 

 

 

 



 
 

Upplands Golfförbund  

Org nr 817605-7795 

Resultaträkning 
 

  

2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning   391 545 1 118 645 

     

Summa intäkter   391 545 1 118 645 

     

Rörelsens kostnader     

Verksamhetskostnader   -120 960 -583 316 

Övriga externa kostnader   -201 280 -365 212 

Personalkostnader   -13 512 -102 159 

 

Summa rörelsens kostnader 

  

-335 752 -1 050 687 

     

Rörelseresultat   55 793 67 958 

 

Årets resultat 

  

55 793 67 958 

  

Balansräkning 
  

2020-12-31 2019-12-31 

 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

  

  

     

Kassa och bank   652 741 601 948 

     

Summa omsättningstillgångar   652 741 601 948 

     

Summa tillgångar   652 741 601 948 

 

Eget kapital och skulder 

  

  

Balanserat resultat   561 948 493 990 

Årets resultat   55 793 67 958 

 

Summa eget kapital 

  

617 741 561 948 

     

Kortfristiga skulder   

Övriga kortfristiga skulder   0 0 

     

Summa kortfristiga skulder   0 0 

     

Långfristiga skulder   

Övriga långfristiga skulder   35 000 40 000 

     

Summa långfristiga skulder   35 000 40 000 

 

Summa eget kapital och skulder   652 741 601 948 

 

 



 
 

Upplands Golfförbund  

Org nr 817605-7795 
 

 

Resultatdisposition 2020 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel   561 948 

Årets vinst      55 793 

   Kronor 617 741 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 

i ny räkning överförs  Kronor 617 741 

 

Uppsala 2021-02-11 

 

 

Hans Andersson   

Ordförande   

 

 

Stefan Ståhl   Martin Gavelin Lena Lantz   

V. ordförande  

 

Björn Frånlund Jakob Remon  Olle Rosenberg 

 

 

Mikael Svensson   

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-02-11 

 

 

Kenneth Turban 

Revisor 
 

 
 

 

 



 
 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Upplands Golfdistriktsförbund, org.nr 817605-7795 

 

Rapport om årsbokslutet 
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Upplands Golfdistriktsförbund för år 2020. 

 

Styrelsens ansvar för årsbokslutet 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av 

årsbokslutet och för att den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 

Sverige. Det innebär att jag planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. 

 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 

interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar ett årsbokslut i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 

av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 

årsbokslutet. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 

Uttalanden 
Enligt min mening har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

 
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Upplands Golfdistriktsförbund för 

år 2020. 

 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 

god revisionssed i Sverige. 

 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder 

och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. 

 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

 

Uttalande 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 
Uppsala den 11 februari 2021 

 

 

 

 
Kenneth Turban 

 


