
 

 

 

  

VERKSAMHETSPLAN 2020 
  

ARLANDASTAD GOLFKLUBB 

  

       
 

Skriven av: Styrelsen ARLANDASTAD GK  

den 10 december 2019 



 

 

 

Verksamhetsplan 2020 
 

ARLANDASTAD GOLFKLUBB  

NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. 

2020 kommer att bli ett intensivt år för klubben, med att stort antal klubbtävlingar, och flera 
omgångar av UGF:s seriespel kommer att avhållas på klubben. 

Dessutom planerar klubben att genomföra ett antal aktiviteter i form av träningar och andra 
aktiviteter. 

Vidare kommer det att avhållas Europatourkval under hösten, där klubben inte är direkt 
involverad, men en stor händelse på anläggningen, som kommer att dra mycket folk, och det 
kommer även att behövas ett antal funktionärer.  

Klubben kommer att deltaga med  många lag i olika åldersklasser  i UGF Seriespel, och vi 
hoppas naturligtvis på samma goda resultat i år. 

Planerar att organisera Representationslaget (Elitlaget) och få en mer strukturerad träning 
och tävlingsverksamhet, med hjälp av Joakim.   

Vi kommer att uppmuntra intresserade medlemmar att deltaga på olika kurser i UGF:s regi, 
som regelkurser, tävlingsledarkurser m.fl 

 

Nedan följer detaljerad planerad verksamhet i respektive kommitté:  

   

Seniorer 

Damer 

Herrar 

Juniorer 

    

  
  
 

 

 



 

 

SENIORSEKTIONEN 

Under 2020 kommer vi att spela vår torsdagsgolf som vanligt och med samma upplägg som 2019. 
Då hade vi en extra matchtävling parallellt med torsdagsgolfen som blev mycket omtyckt och den 
kommer även i år att spelas i två omgångar. Säsongen kommer att omfatta medlemsaktiviteter 
av ungefär samma omfattning och utformning som de senaste säsongerna. Målet är att kunna 
erbjuda tävlingsmöjligheter för alla tävlingssugna, men också att skapa tillfällen till kontakter 
med andra klubbmedlemmar än de som man oftast spelar med. 

 
Torsdagsgolfen 
Torsdagsgolfen blir den viktigaste verksamheten i båda dessa avseenden. Uppstartsmöte 
blir någon gång under mars månad, dit alla seniorer är välkomna.  Första speldag 
bestäms av när banorna öppnar men förhoppningsvis så blir det i slutet på mars/början 
av april. Tävlingen pågår under hela säsongen, tom september. Säsongsavslutning blir i 
början av oktober. 
Tävlingarna kommer att förläggas till både Mastersbanan och Nya banan och spelformen 
är som tidigare slaggolf. 
Startavgiften är 300,- kr för hela säsongen. Den inkluderar även start i de tävlingar som 
kommer att läggas in i spelschemat (scramble, tre klubbor, bästboll).  Administrativt 
ansvariga är seniorkommittén. Anmälan till tävlingarna görs varje vecka på Golf.se. 
 
Förslag att vi har en Masterstävling med spel under 3 dagar på Nya banan.  
 
Matchspel vår och höst. 
 
En regelkväll med alla nya regler och det nya hcp-systemet är ett önskemål. 
 
Upplandsserien 
Vi kommer fortsättningsvis att anmäla lag till upplandsserien och vi kommer att ställa 
upp med lag i D60, D70, D75(?) H60, H70, H75 och H80.  

 
Old Members tävlingar 
Vi  uppmanar alla att försöka vara med på UGF:s  Old-Members-tävlingar som spelas på 
olika banor i Uppland, tre par tävlingar och två singel. Ett kul sätt att komma ut och få 
spela på andra banor för en billig penning. På ”upplandsgolf.se/kommittéer/seniorer”  
finner du all information du behöver.  

 
    Seniorernas golfresa 
 

Årets 2-dagars seniorresa blir någon gång under maj månad.  
Planeringen är påbörjad.  
Anmälan till Gösta Karlsson tel. 0727356793 eller 
 svengostakarlsson@gmail.com. 
 

 

 



 

 

DAMSEKTIONEN 

 

Vi är intresserade av att starta upp en ”Lärgrupp” som med hjälp och stöd från SISU i Uppland. . 
Vår vision är att hitta nya ideer för att utveckla vår verksamhet som ska leda till ökat antal 
kvinnliga medlemmar att medverka i klubbens aktiviteter. Vi räknar med att starta upp i januari 
2020. Elisabet kontaktar SISU i Uppsala. 

Vi inleder så golfsäsongen med ett UPPSTARTSMÖTE den 23/3 2020 och efter en presentation av 
oss i damsektionen, har vi planer på att fortsätta med en ”Modevisning” av årets golfkollektion. 
Vi bjuder sen på fika och presenterar årets aktiviteter, tar in idéer och synpunkter från våra 
damer i klubben. Vi kommer också informera om vår träningslokal ovanför herrarnas 
omklädningsrum som står till förfogande för alla medlemmar. 

TRÄNINGSKVÄLLAR ska vi erbjuda även år i två grupper för att få ut så mycket som möjligt av 
varje tillfälle. Vilket innebär att vi delas upp utifrån våra HCP.  Ansv: Anita Lindgren  

En STADSVANDRING blir det också. Datum för den kommer med inbjudan.   Ansv: Anita m.fl. 

Vi fortsätter med våra TISDAGSKVÄLLAR under Maj- t.o.m. Augusti. Där är alla damer i klubben 
välkomna att spela i olika bollkonstillationer och om de så vill också medverka i tävlingen 
“Drömscooren”.  Ansv: Lena Henriksson samt av några andra i damsektionen. 

Avslutning av ovanstående aktivitet sker i samband med TÄVLING ROSA PANTERN som ingår i 
klubbens officiella tävlingsprogram och önskar att den ska äga rum i början av september 
(lämnar det till tävlingskommittén).   Ansv: för Rosa Panter är Elisabet med hjälp av Övriga i 
Damsektionen.  

Vi har som mål att anmäla följande lag för SERIESPEL i Uppland: 
D 50 - ansvarig Carola Skärvinge 
D 60 - ansvarig Bente Jarl Östlund  
D 70 – ansvarig Anita Lindgren 
D 70 – ansvarig       “- “ 
D 75 – ansvarig       “ - “ 
Det finns möjlighet och det skulle vara kul om intresse finns bland våra yngre damspelare att vi 
även kan anmäla lag för D 30 och D 40. 

 
Vi planerar även i år för bussresa “HEMLIGT MÅL” i slutet av September   Ansv: Agneta Berglund 
& Carola Skärvinge  

 

Damsektionen 

Elisabet Hedin Söderström 

 

 

 

 



 

 

 

HERRSEKTIONEN  
Mål 
Herrsektionens mål för 2020 är att fortsätta på spåret med att skapa en positiv klubb-anda och 
social samvaro oavsett bakgrund, etniskt ursprung och ambitionsnivå. Vi kommer under året att 
aktivt söka bland våra medlemmar, som vill vara delaktiga till att ”skapa Upplands bästa klubb”, 
representera klubben vid seriespel, hemmatävlingar och träningar. Vår ambitionsnivå är att åter 
kunna titulera sig som Upplands bästa lag (H50 Div 1) i seriespelet. Även våra ”ungdomar” 
mellan H22-30 har ställt siktet högt och vi ser fram emot vad Joakim Eriksson hittar på för 
grabbarna.    
 
Tävlingar  
Vi kommer att representera klubben i Upplands Golfförbunds seriespel som spelas 4 gånger 
under åter och enligt nedan klasser. Vi kommer även i samband med Upplands seriespel vara 
arrangör ett par gånger under året  
H50 4-mannalag i både Division 1 och Division 3 
H40 4-mannalag i Division 2 
H22  3-mannalag i Division 1 
 
Tisdagsgolfen - Även i år kommer vi att ha ett internt seriespel. Tisdagsgolfen är en 9 håls 
slagtävling och de 5 bästa egna resultat räknas samman. Spelperioden är från maj till september 
och spelas på Mastersbanan. Avslutning är planerat till den 28 september med lagspel, 
samkväm, middag med prisutdelning,  
  
Träningar 
Vi planerar att genomföra 5 st. gruppträningar med Javier Nigård. Träningarna riktar sig till 
herrsektionens medlemmar och träningsupplägget fastställs i samråd med Javier.  
Tidigare upplägg har fokus varit spel runt och på green. 
 
Ekonomi 
Enligt bilaga budget. 
 
Ledare och kompetensutveckling  
Ledare för respektive åldersklass kommer att vara följande 
H50 – Per Samuelsson 
H40 – Patrik Södergren 
H22 – Joakim Eriksson 
 
 
 
Herrsektionen 2019-10-30 
 
 
Per Samuelsson 
H50 

HERRAR  

 



 

 

 

 

JUNIORSEKTIONEN 

Juniorverksamheten kommer att läggas ut externt på Javier Niigård, som kommer att 
ansvara för hela upplägget vad gäller träning och läger. 

Förhoppningen är att vi ska få ett större intresse och engagemang för 
juniorverksamheten.  

 

Klubben kommer att arrangera juniortävlingar. 
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