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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Årets höjdpunkt på anläggningen var Europatourkvalet som avhölls i september. Banan var
utmanande och fick mycket beröm av spelarna och Europatouren.
Klubben har under året genomfört över 200 aktiviteter i form av tävlingar, träningar och
gemensamma spelkvällar.
Arlandastad GK har en anläggning av högsta klass med hög tillgänglighet och rankas som en
av Sveriges 50 bästa golfbanor.

Nedan följer en redovisning från respektive sektion i klubben.

Herrsektionen 2019
Säsongen börjar lida mot sitt slut och vi har under det gångna året haft som målsättning att
framförallt ha kul men också att öka klubbkänslan med diverse aktiviteter.
Antalet aktiva medlemmar i Herrsektionen har under året ökat med ca 30% och vi är strax
över 40 st som utgör herrsektionen. Under 2019 har vi representerat klubben i Upplands
golfförbund seriespel i åldersklasserna H22-H50. Även om vi inte lyckats överträffa förra
årets resultatlista med serieseger i H50 Div 1, så har alla våra lag gjort bra ifrån sig och H50
Div 3 lyckades bäst med en god 2:a plats.
Förutom seriespel i Uppland så har vi haft värdefulla träningar med vårt PRO Javier Nigård
med focus på närspel. Vi har även under året haft vår tisdagsgolf som ökar i antal deltagare
för varje år. Tisdagsgolfen är 9-håls slaggolfstävling som spelas hela säsongen. De fem bästa
resultaten under säsongen bildar scoren och i år blev spännande in till det sista där 4 spelare
gjorde upp om segern. Vinnare blev till slut Mikael Westlund, Tvåa Tommy Skärvinge samt
undertecknad 3:a. Värt att notera att samtliga på prispallen är vänsterspelare Herrssektionen
avslutade säsongen med en golfhelg med par tävlingar, bastu samt en välsmakad middag hos
Naili.. Segrare i par tävlingen blev Göran Karlsson och Stefan Ståhl.

Herrsektionen 2019-10-30

Per Samuelsson

Elitlaget 2019

SM Klubblag Div. 1 Östra
Sollentuna 18-20 juli
Dag1
I strålande väder startas årets spel med två par foursome. Den svåraste spelformen och scoren blev
okej.
Nedre delen av resultatlistan slutade förmiddagens spel på.
Eftermiddagens spel utgjordes av fyra spelare individuellt. Chistopher, Jocke, Robin & Jimmy Karlsson
som ny spelare ställde upp & gjorde ett bra jobb efter förutsättningarna.
Dag 2
Även denna dag startade med foursome, där en tillfrisknande Östregård tog Jimmys plats.
Eftermiddagen bjöd på fyrboll samma manskap kämpade väl trots resultatet gjorde att vi blev fast i
nedre delen av resultatlistan.
Dag 3
Återigen fick vi gå ut bland de första bollarna, så det var ett lite slitet gäng som bestod av
Christopher, Robin, Östregård & Jocke som skulle försvara färgerna. Vi kämpade, slet & gav allt ute
på banan, men avståndet till fortsatt spel i Div. 1 blev för stort då resultaten blev lite för många slag.
Grymt kämpande av alla deltagare, tyvärr blev resultaten inte vad vi hoppades på så vi får ta nya tag
nästa år i Div. 2.
Vi kan alla vara mycket stolta över våra representanter som har skött sig utomordentligt & är bra
ambassadörer för klubben.

/Kapten

SENIORSEKTIONEN 2019

Seniorerna började säsongen med ett uppstartsmöte den 25 mars tillsammans med
damsektionen.
Under 2019 har vi spelat torsdagsgolf från den 25 april och fram till den 17 oktober med
samma upplägg som tidigare år med spel omväxlande på Nya banan och Mastersbanan. I år
har vi haft 2 klasser en Herr-klass och en Dam-klass. Vi har haft medlemsaktiviteter av
ungefär samma omfattning och utformning som de senaste säsongerna men i år med tillägget
av matchspel i två omgångar, en på försommaren och en på sensommaren och detta blev ett
mycket uppskattat tillägg till torsdagsgolfen. Målet var att kunna erbjuda tävlingsmöjligheter
för alla tävlingssugna, men också att skapa tillfällen till kontakter med andra
klubbmedlemmar än de som man oftast spelar med. Förutom den vanliga torsdagsgolfen och
matchspelet så har det spelats scramble, tre klubbor och en putter samt bästboll.
Upplandsserien

Klubbens externa tävlingsverksamhet har bestått av 9 lag i uppländska
seriespelet.
Vi ställde i år upp med ett lag i D60, två lag i D70, vi anmälde två lag i H60 men ett lag utgick, två lag i
H70, två lag i H75 och H80.

Old Members tävlingar

Några har deltagit i UGFs Old Members tävlingar.

Seniorernas golfresa

Den 20-21 maj åkte vi på årets 2-dagars seniorresa och den resan gick till Mauritzberg, Gösta
Karlsson var den som planerat och ordnat och detta blev en kanontrevlig resa som vanligt.
I seniorkommittén har ingått Gösta Karlsson, Bengt Westin och Lars-Åke (Låken) Karlsson.

Damsektionen 2019
Säsongen började med ett UPPSTARTSMÖTE den 25/3 där alla damer i klubben var
inbjudna. Vi presenterade oss i damsektionen samt berättade om säsongens aktiviteter och
lyssnade på idéer från våra närvarande damer. Vi informerade också om vår gemensamma
träningslokal som är tillgänglig för alla medlemmar och som finns ovanför herrarnas
omklädningsrum.
Vi har anordnat 5 st TRÄNINGSKVÄLLAR under våren med vår tränare Javier Nigård. Vi
var 16 st som delades upp i två grupper utifrån HCP med 1timme/grupp. Mycket uppskattat
och även i år bra närvaro.
Den 17/6 anordnades en STADSVANDRING som ägde rum på Östermalm i Stockholm.
Intresset var som vanligt stort bland de 10 som medverkade.
Vår populära TISDAGSGOLF med tävling “Drömscooren” genomfördes även i år med start
den 7/5 och höll på till 27/8, totalt 17 ggr. Avslutning och prisutdelning genomfördes i
samband med vår tävling “ROSA PANTERN” den 8/9. Också den tävlingen är populär och
uppskattad av våra damer i klubben. Vi var 24 st entusiastiska tävlande som spelade en rolig
tävlingsform med en rosa boll i gaget. Avslutade sen med prisutdelning och god mat från vår
krögare Naili. Överskottet från tävlingen gick till Bröstcancerfonden.
SERIESPEL i Uppland har vi deltagit i under säsongen med 4 lag; 1 st D 50, 1 st D 60 0ch 2
st D 70. Resultaten blev varierande i de olika lagen. Tyvärr har vi inte några seriespelande lag
i de yngre damklasserna men vi får hoppas att det kan bli något framöver.
I år kunde vi genomföra vår ”HEMLIGTMÅL”-aktivitet då vi var tillräckligt många anmälda
nämligen 16 st. Vi blev skjutsade med buss till Sala GK och hade en riktigt härlig dag med
samkväm under bussresan och en trevlig lunch tillsammans.
Vi har genom vår FACE-BOOK- GRUPP inspirerat varandra och informerat om våra
aktiviteter under säsongen. Vi har i dag 45 st följare. Genom den har vi också kunnat sökt
“golfkompisar”

Damsektionen
Elisabet Hedin Söderström

Juniorsektionen
När utesäsongen drog igång har juniorsektionen genomfört pro-ledda träningar två gånger i
veckan under vår- och höstsäsong.
Vidare har det avhållits två st veckohelgläger.
Klubben skickade ett lag till tävlingen Rajder Kopp som är en lagtävling för klubbarna i
Upplands distriktet.
Klubben genomförde också två st klubbtävlingar för juniorerna under säsongen.

HCP kommittén
Inga disciplinärenden under året
Några medlemmar har begärt manuell justering av hcp på grund av sjukdom
Årshandicaprevision utfördes per 2019-01-01

KLUBBMÄSTERSKAPET
Lördagen 24 Augusti spelades KM på Master Banan. Det var en lyckad dag med 65 deltagare. Grattis
till Victor Olsson som spelade hem vinsten i Herrklassen och Karin Öhman som tog hem vinsten i
damklassen.
Tävlingsledningen vill gärna tacka Gunilla Watz, Anita Lindgren och Carola Löthman för deras
jättefina insats.

Natt KM genomfördes den 27 september.
Antal startande var 17 st, och glädjande nog hade vi 4 damer som ställde upp!
Klubbmästare blev Joakim Ericsson för andra året i följd, och bland damerna segrade
Catarina Ledin.
Stort Grattis till samtliga klubbmästare.

