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Verksamhetsplan 

Prioriteringar 2023 
 

Vi hoppas också att vi kan genomföra ett mera normalt golfår, utan de restriktioner som har 

funnits pga pandemin. Verksamheten inom UGF 2022 präglades av arbetet med SM – 

Veckan. Inför 2023 kommer verksamheten att mera återgå till det normala. Vi planerar att 

utöka satsningen på juniorverksamheten, samt att fortsätta den positiva verksamheten inom 

seniorgolfen.  

. 
UGFs prioriteringar för 2023 

 

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

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

• 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 forsatta klubbesök i klusterform digitalt under 2023 

• Utbilda distriktsdomare 

• Att ha en informativ hemsida 

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

 
Ordförandemöte – årsmöten – golfting  
 
Ordförandekonferens 
En ordförandekonferens planeras att genomföras i början av juni. Den feedback vi har fått från de 
senaste konferenserna som vi har haft 2021 och 2022 med på konferens på Åland har varit mycket 
uppskattade. Det som har varit viktigt för ordförandena har varit att det har funnits bättre med tid då 
vi har lagt konferensen över två dagar.    
 
Golftinget  
Golfting planeras till november. 
 
Nedan följer en utförligare presentation från respektive kommittee. 

 

Bana/Miljökommittén 
 
Ledamöter:  
Kommittéordförande, Olle Rosenberg 
Tomas Jansson 
Leif Paulsson 

Mål  
• Utveckla miljö- och naturvårdsarbete på distriktets klubbar 

• Arbetet med Golf Environment Organisation (GEO) fortskrider och majoriteten av de som 
påbörjat certifieringen bör ha slutfört certifieringen under 2022 

• Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar  

• Öka banpersonalens kompetens 
 



 
 

Aktiviteter 
I linje med SGF´s mål kommer UGF fortsätta mötena för att inspirera och hjälpa till så att fler 
av klubbarna ska komma igång med ett strukturerat miljöarbete och att det ska leda till GEO-
certifiering. 
 

• Informera klubbarna om miljöcertifiering enligt GEO-standard (Golf Environment  

Organisation) samt ge stöd till klubbar som vill genomföra en sådan certifiering. 

• Genomföra ERFA-möten och utbildning (föra ut nyheter från STERF) för banpersonal och 

förtroendevalda i samarbete   med ban- och klubbkonsulenterna. 

    

• Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav 

 
Vi har försökt få till aktiviteter, men klubbarna har inte visat någon större entusiasm, så det har inte 
blivit något av det. Vi skall göra ett nytt försök att få till både en GEO-träff och någon ERFA-träff med 
banansvariga. Nu i slutet av augusti är det planerat två fältvandringar på Fribergh (22 aug) och 
Älvkarleby (25 aug). Det är SGFs Peter Edman som ligger bakom detta tillsammans med de två 
arrangerande klubbarna. Då det  är utmärkta tillfällen för de uppländska klubbarna att få inspiration 
till olika typer av miljöarbete hänger UGF på och bjuder in samtliga klubbar inom distriktet till dessa 
vandringar. 

 

Disciplinkommittén  

Ledamöter: 
Daniel Svensson, sammankallande  
Hans Andersson 
Stefan Ståhl 
Martin Gavelin 

 

Handigolfkommittén 

Ledamot: 
Vakant 
 

Kommittén för kommunikation och marknadsföring 

Ledamöter: 
Helen Schönbeck, Ordförande 
Anders Lindblad 
Lennart Nyberg 
 
Marknad & Kommunikationskommittén skall verka för att information och kommunikation mellan 
förbundets klubbar är enkel och lättförståelig och hålls levande genom frekventa uppdateringar på 
hemsida och sociala medier. Vi bjuder in klubbarnas representanter till möte på Golftinget och vid 
andra lämpliga tillfällen. 
Under vårt ansvar ligger även golftävlingen UGF/Eckerölinjen Golf Tour, en breddtävling där 
förbundets klubbar erbjuds att arrangera kvalificeringstävlingar där vinnande par får deltaga i 
finalspel på Åland. 
Vi har för avsikt att under 2023-2024 undersöka och analysera behovet av information och 
kommunikation med förbundets ca 24000 medlemmar. Dels via vår nya och omarbetade hemsida 
som beräknas sjösättas under vintern, samt via de olika sociala medier (Facebook och Instagram i 
första hand) som vi är aktiva på. 
Eftersom vi nu även har tillgång till samtliga medlemmars mailadresser, kommer vi att undersöka 
möjligheten och behovet att direkt via mail kommunicera med dem. 



 
 

 
Marknad & Kommunkationskommittén 
Anders Lindblad e.u. 

Regler & Hcp 

Stefan Ståhl, ordförande 

Vidareutbildning 
Planering för att erbjuda distriktets klubbar extra introutbildning i de nya reglerna sker under januari 
i samarbete med tävlingskommittén. 
Repetitionsutbildning med distriktets domare planeras in i december 2023 och planeras genomföras 
från slutet januari 2023 med ca 8 till 9 tillfällen beroende på behov.   

Målbild för kommittén Regler & HCP 
Skapa större engagemang i hela kommittén. Martin Gavelin är med leder och utvecklar arbetet. 
Fortsatt fördjupat samarbete med tävlingskommittén sker även under 2023. 
Fortsatt gemensam träff med distriktets TL med syfte att lära känna varandra. Målet är att detta kan 
ge synergier och väcka intresse för att fler kan agera domare. Då vi har problem att tillsätta två 
domare på vissa tävlingar så är tanken att klubbar som har TL med utförd TLR 1 med 
klubbdomarkompetens kan komplettera vid dessa tävlingar som assisterande. 

Riktlinjer distriktsdomare inom UGF 
De nya riktlinjer som utarbetades under vintern 2019 för att kunna erhålla kläder + UGF kortet. 
Styrelsens beslutet är att dessa riktlinjer gäller över tid. 

• Agera domare på distriktets tävlingar, minimumkrav är minst 1 tävling under säsongen. 

• Ta kontakt med aktuell klubb i god tid vad gäller banbesiktning innan tävling. 

Domare som inte tagit ett uppdrag inom en två års period, dvs. två säsonger ska ej tilldelas distriktets 
kort för spel på distriktets klubbar. Ej ska nya kläder eller kompletteringar av kläder ske. 

Tävlingar 2023 
Preliminärt schema upprättas under januari 2023 i samarbete med tävlingskommittén. Fördelning av 
domare enligt tävlingsschema fastställs under domarträffarna och publiceras så tidigt som möjligt. 

Domardagen 
Domardagen planeras i samband med den gemensamma träffen med TL även 2023. 

 

Seniorkommittén 

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

 

Uppdrag 
Seniorkommitténs uppdrag är att tillsammans med distriktets klubbar planera och genomföra 
klubböverskridande tävlingsaktiviteter för distriktets seniorer. 

Mål  
Vidmakthålla och utveckla seniorgolfen i distriktet. 
Med välorganiserade tävlingar erbjuda distriktets seniorer möjlighet att  
i tävlingsform utveckla sitt golfspel samtidigt som det ges möjlighet att utöka sitt kontaktnät.  



 
 

 

Aktiviteter 
Seriespel  
Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas seriespel, som är 
distriktets mest aktiva verksamhet.  
Spelas divisionsvis för D60, D70, D75, H60, H70, H75, H80 och nytt för året H85. 
Totalt deltar drygt 500 av distriktets seniorspelare fördelat på c:a 160 lag. H60 och H70 
är fyrmannalag, övriga tremannalag.  
 
Old Members tävlingar(OM) 
Genomföra fem tävlingar, varav två individuella samt tre partävlingar (foursome, 
fyrboll och greensome). 
  
 
Distriktsmästerskap(DM) 
Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas distriktsmästerskap. 
Gäller D60, D70, D75, H60, H70, H75, H80 och H85. 
 
Belöningen  
Inbjuda och genomföra Belöningen, där distriktets klubbar som har deltagande lag i 
seriespelet 2022 har rätt att skicka två seniora representanter vardera. 
Dessa bjuds på spel och lunch med prisutdelning. Belöningen planeras att spelas under 
andra halvan av maj på en attraktiv bana inom distriktet eller i dess närhet.  
 
Klubbkampen 
En tävling där klubbarna genom sina medlemmars deltagande och resultat i seriespel, 
OM och DM samlar poäng och distriktets bästa klubb premieras.  

 

Utbildning 
Om behov finns planera och genomföra utbildning för de klubbar som kommer att stå som värdar för 
planerade tävlingar.  

 

Ekonomi 
Seniorkommittén stöder distriktets juniorverksamhet med 10 000 kronor.  
Pengarna ska användas till ett stipendium för Årets juniorledare. Stipendiets mottagare utses av 
UGF’s huvudstyrelse.  

 

Säsongsavslutning 
Avsluta seniorernas verksamhetsår i september på den klubb som vann Klubbkampen 2022.  
Ett evenemang med golfspel, lunch, prisutdelning för Seriespel och Distriktsmästerskap. 
 

Tävlingskommittén 

Tävling  
Kommittéordförande Martin Gavelin, Enköpings GK  
 

Mål  
• Arbeta för att skapa en idrottslig utveckling för vår bredd och elit.  
• Öka tävlingssamarbetet inom distriktet.  

• Stimulera distriktets klubbar att arrangera scratchtävlingar.  
 

Uppdrag  
• Tävlingskommittén organiserar distriktets tävlingar och samlar klubbarnas TK-ordförande till 
gemensam planering.  

• TK samarbetar och stöder senior-, elit och juniorkommittéerna inom distriktet i tävlingsfrågor.  



 
 

• TK framställer och distribuerar distriktets gemensamma tävlingskalender.  

• Ordförande i TK representerar distriktet i SGFs idrottskonferenser.  
 

Aktiviteter  
• Arrangera Distriktsmästerskap: Individuellt och lag H, D, D-21, H-21, D22, D50, H22, H40 och H50  

• Arrangera seriespel för D22, D50, H22, H40 och H50.  

• Administrera UGF-matchen, damer respektive herrar.  

• Organisera TU-utbyte Uppland med två syften.  

1. Deltagande klubbar kan erbjuda medlemmar och gäster, som inte vill tävla, fler 
tävlingsfria helger.  

2. Deltagande klubbars medlemmar, som älskar att tävla, kan erbjudas ett rikt och 
utökat utbud av hcp-tävlingar på många olika banor företrädesvis singeltävlingar.  

 
• Utbildning av tävlingsledare samt regelkunskap 

1. Grundkurs som ger grundläggande kunskaper, med inriktning mot klubbdomare och 
tävlingsledare. 

2. Fortsättningskurs som syftar till rekrytering av distriktsdomare och tävlingsledare på högre 
nivå. 

3. Utbildning i administrativ hantering av tävlingar. 
4. Specialanpassade kurser efter klubbens önskemål. 

 
TK-ordförande har också ett övergripande ansvar för tävlingar som redovisas under övriga 
kommittéer. 

 

Ungdom/Elit 

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

 

Uppdrag 
Junior och Elitkommitténs uppdrag är att anordna bra förhållanden för ungdomar att utvecklas, allt 
från tävlingar till träning. 

 

Mål 
Få ungdomsgolfen att utvecklas över hela distriktet och inte bara i storstäderna. Utveckla och stödja 
klubbar inom juniorutveckling. 

 

 

Aktiviteter 
a. Raider Kopp  

Kommer att som vanlig bestå av 4 deltävlingar.  

b. Upplandsjunior tour 

Vi kommer att ha 5 deltävlingar Och inför order of merit. 

c. Elit och Talang 

Dessa sammandrag kommer vara sammankopplade med Upplands Junior Tour under 

sommaren. Under vintern så kommer det ske men olika ledare som Ronnie Andersson (RIG), 

Therese Larsson (UGK samt Landslaget) och Fredrik Hedlund (UGF, NIU samt Golf Uppsala). 



 
 

d. Tjejsatsning 

Tjejsatsningen kommer att ta ny fart med två kreativa personer, Therese Larsson (UGK) samt 

Ida Bosson (Arlanda stads GK) 

e. Summer Camp  

Summer Camp kommer att få en ny start. Troligen kommer konceptet se ut som tidigare. 

f. Ekonomi 

Vi kommer att anordna diverse läger/sammankomster. (Summer camp, tjej läger, 

träningsläger för talang.) 

Tävlingarna som vi kommer att anordna under 2023 är Rajder Kopp samt Upplands 

Juniortour, där kommer vi att se över prisborden. 

Vid behov initierat av arrangerande klubbar supportera vid planering och genomförande av 
utbildning för tävlingsledare som kommer att stå som värdar för planerade tävlingar. 

 

 



 
 

Budget 2023  

 
INTÄKTER Budget 2023 

GDF   

Årsavgifter 441 000 

Anmälningsavgifter  85 000 

Anmälningsavgifter utbildning   

Kurs/lägeravgifter   

Verksamhetsbidrag 50 000 

Övriga intäkter,    

Övriga ersättn och intäkter  10 000 

Bana/Miljö   

Disciplin   

Handigolf   

Regler och hcp  20 000 

Senior 300 000 

Tävling 100 000 

Ungdom/Elit  25 000 

Kommunikation&marknad 25 000 

Summa intäkter 1 056 000 

   

   

KOSTNADER   

   

ADM   

GDF 350 000 

Bana/Miljö 20 000 

  
Disciplin 0 

Handigolf 0 

Regler och hcp 20 000 

Senior 280 000 

Tävling 150 000 

Ungdom/Elit 200 000 

   

   

Summa kostnader 1 020 000 

Resultat före avskrivningar 36 000 
 

  

 


