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Verksamhetsplan 2023 
 

 

ARLANDASTAD GOLFKLUBB  

NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. 

2022 har varit ett fantastisk och alldeles vanligt golfår på Arlandastad Golfklubb. 
Pandemin var äntligen över och med det kunde vi ta bort alla restriktioner. Vi har 
under året haft en strategi att premiera tillgängligheten så långt som möjligt och man 
kan konstatera att tillgängligheten har varit bra och mer normal i år efter att 
restriktionerna allt mer har släppt. 
 
Det har varit en tävlingssäsong med full aktivitet. Olles Minne och Höstgolfen var 
som vanligt väldigt populära och fulltecknade. Golfveckan fortsätter att utvecklas och 
börjar likna en tradition. Klubben har även kunnat genomföra SM för H-25 på ett bra 
sätt i samband med att Uppland var värd för SM veckan. Vidare kunde vi återigen 
välkomna kvalet till DP World Tour till Masterbanan på Arlandastad Golfklubb. 
Tävlingen genomfördes på ett väldigt bra sätt och banan fick mycket beröm från 
spelare. Det var som vanligt en fantastisk chans att komma ut till Masterbanan och 
se framtidens golftalanger göra upp. Jag tackar alla som har bidragit till att vi kunnat 
genomföra alla dessa tävlingar. Det skulle vara omöjligt utan alla frivilliga som ställer 
upp i ur och skur. Ta gärna kontakt med tävlingskommittén om ni känner att ni vill 
vara med och bidra.  

 
Det har också varit otroligt kul att se att juniorsidan fortsätter att ta stora steg framåt. 
Anledningen är det fantastiska jobbet Ida Bosson och andra lagt ner för att få fart på 
verksamheten. Juniorverksamheten har varit ett fokusområde under 2022 och vi 
kommer fortsätta att satsa på att säkerställa återväxten på klubben. Det är också kul 
att se att övriga sektioner utvecklas åt rätt håll med seriespel och allehanda sociala 
aktiviteter. Ta gärna kontakt med dam-, herr- elit- eller seniorsektionen för att höra 
vad som är på gång till nästa år.  

 
Vidare måste vi tacka banpersonalen som kunnat presentera banor i ypperligt skick 
ända från Mars till November. Ännu ett golfår som sträcker sig åtta månader. Vi har 
vidare glädjen att meddela att bolaget kommer att storsatsa på Masterbanan under 
2023 för att förbättra kvaliteten på banan ytterligare. Spelet kommer fortsätta som 
vanligt på Nya banan även nästa år och förmodligen ett bra tag till.  
 
Golfen har upplevt ett uppsving som aldrig förr drivet av pandemin. Läget börjar 
normaliseras och efterfrågan på golf har lugnat ner sig. Vi tror att det är viktigt att ta 
tillvara på de gamla medlemmarna samtidigt som vi välkomnar de nya spelarna. En 
viktig komponent är att fortsätta ha bra tillgänglighet på banorna och att öka närvaron 
och trivsel på klubben. Spelare som kommer att representera klubben vid kommande 
lagtävlingar, kommer att bära en enhetlig klädsel där klubbemblemet framgår tydligt. 



 

 

Det är några av de mål vi har och vi är övertygade att även 2023 kommer bli ett 
riktigt bra golfår. 
 
Tack för i år och på återseende nästa golfår. 
. 

 

Nedan följer detaljerad planerad verksamhet i respektive kommitté:   

Seniorer 

Damer 

Herrar 

Juniorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SENIORER 

 

Seniorernas verksamhetsplan för 2023 är 

 

Vårresa  

I maj göra en resa till någon golfklubb inom ett rimligt avstånd, 

 

26-28 veckors torsdagsgolf inklusive  

3 klubbor och putter, 

1 scramble tävling, 

3 dagars Senior Masters, 

2 Matchspel, 1 på våren och 1 på hösten  

 

Seriespelsträning med An Marie  

 

Deltagande i seriespelet i Uppland 

 

1 st D 60, 1 st D 70, 1st D 75, 2 st H 75 och 2 st H 80 och i dessa lag är det 3 deltagare. 

 

1 st H 60, 1 st H 70, 2 st lag med 4 deltagare/lag. 

 

 

2 seriespelsmatcher kommer att spelas på Arlandastads Nya bana. 

 

Avslutningsmiddag 

 

 

Seniorsektionen 

Anita Lindgren 

 



 

 

 

DAMSEKTIONEN 2023 

 

Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med RF-Sisu för att få med de yngre damerna I 
klubben I olika aktiviteter samt fortsätta de redan påbörjade aktiviteterna med alla 
damer för att främja fysisk- och mental hälsa i vårt golfspel.  

Tisdagsgolfen fortsätter som vanligt på Nya Banan, både förmiddagar och kvällar, från 
maj – augusti. Dock skulle vi i damsektionen behöva några frivilliga som kan ställa upp 
och hålla i någon eller några av dessa tillfällen då vi inte är så många i sektionen. Hör 
gärna av er till Cattis, cattismattan@gmail.com, om ni är intresserade av detta. 
Aktiviteten avslutas med Rosa Panterntävlingen i september. 

Träningar för damer 22-40 år kommer att hållas av vår PRO Ida Bosson vid 6 tillfällen a´ 
3h söndagar fr.o.m 23 april. Se info i nyhetsbrev samt mail som kommer att skickas ut. 

Heldagsträningar för alla damer kommer att hållas vid 3 tillfällen á 6h av Ida Bosson. 
Första tillfället den 29 april. Mer info om detta i nyhetsbrev samt mail som kommer att 
skickas ut. 

2023 kommer vi att ha 2 D50-lag som ställer upp i Upplandsserien samt ett D22-lag som 
ställer upp i Stockholmsserien. 

Ansvarig D50 Carola Skärvinge 

Ansvariga D22 Jenny Sagbrant och Cattis Ledin 

Seriespelsträning kommer att utföras med PRO Ida Bosson. 

Vid intresse att vara med i något av lagen, kontakta Cattis på cattismattan@gmail.com. 

Säsongen kommer att avslutas med 2022 års succé Höstruschen.  

 

Damsektionen  

Cattis Ledin 

 

 

 

 

 

 



 

 

HERRSEKTIONEN 2023  

Mål 
Herrsektionens mål för 2023 fortsätter med att skapa en positiv klubb-anda och social 
samvaro oavsett bakgrund, etniskt ursprung och ambitionsnivå. Vi kommer fortsätta 
aktivt att söka flera medlemmar som vill vara med i herrsektionen och att skapa 
”Upplands bästa klubb”, representera klubben vid seriespel, behjälplig vid 
hemmatävlingar samt delta på träningar.  
 
Tävlingar  
Vi kommer att representera klubben i Upplands Golfförbunds seriespel som spelas 4 
gånger under året och enligt nedan åldersklasser. Vi kommer även i samband med 
Upplands seriespel vara arrangör ett par gånger under året . 
Vår ambition är att kunna titulera sig som Upplands bästa lag  i alla våra åldersklasser.     
 
H50 4-mannalag i både Division 2 och Division 3 
H40 4-mannalag i Division 2 
H22  3-mannalag i Division 1 med två lag 
 
Tisdagsgolfen - Tisdagsgolfen är en 9 håls slagtävling och de 5 bästa egna resultat räknas 
samman. Vi spelar med såväl hcp som scratch. Spelperioden är från maj till september 
och spelas på Mastersbanan. Avslutning är planerat till slutet av september med lagspel, 
samkväm, middag samt prisutdelning. Ett nytt inslag från ifjol är Foursoome tävling där 
man delas i grupper som spelades på Nya Banan med avslutande prisutdelning kommer 
att utvecklas. Vi kommer även att deltaga i en ny Scratchserien. Serien är öppen för 
klubbar från Uppland, Västmanland, Södermanland och Örebro. Vi har tänkt att ha 4 
speldagar (torsdagar) samt en finaldag (lördag) under året med start i maj och finalen 
spelas i slutet av september. 
  
Träningar 
Vi planerar att genomföra 5st. gruppträningar med Ida Bosson. Träningarna riktar sig till 
herrsektionens medlemmar och träningsupplägget fastställs i samråd med Ida.  
 
Ekonomi 
Enligt bilaga budget. 
 
Ledare och kompetensutveckling  
Ledare för respektive åldersklass kommer att vara följande 
H50 – Per Samuelsson (Anders Eriksson, Peter Edin) 
H40 – Patrik Södergren 
H22 – Joakim Eriksson 

 
Herrsektionen 
Per Samuelsson 
 



 

 

 

 

ELITVERKSAMHETEN 2023 
  

År 2021 och 2022 började elitlaget att strukturera upp förberedelserna inför SM-
Klubblag på ett mycket tydligare sätt, samt försöka utöka det individuella tävlandet 
bland elitlagets spelare. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen även 2023. 

 
  

Elitlaget:  
Elitlaget kommer i år spela mer tillsammans för att bli bättre tillsammans i dom olika 
spelformerna inför SM-klubblag. Målet för 2023 är att lyckas ta oss upp från division 2 
till division 1.  

 
  

Vinterträning:   
Under vintersäsongen 2022 höll vår vinterträning till inne i Ullna Indoor. Under 2023 
kommer vi i stället testa golf simulatorer inne på Ruff Upplands Väsby.  

  
 

Elittävlings verksamhet: 
År 2022 hjälpte klubben till ekonomiskt genom att betala anmälningsavgifterna till de 
spelare i elitlaget som tävlade individuellt i Future series och Ligma Tour tävlingar. Syftet 
var att öka det individuella tävlandet bland spelarna i Elitlaget och det målet uppnåddes. 
Till i år utökas detta stöd så det även träffar juniortävlingar och H25 Senior touren.  

  
Tävlingar som åsyftas:   
• Tävlingar med prispengar, (tävlingar som ingår i tex: Future Series & Ligma Tour)  
• Junior tävlingar ( tex: Teen Tour, JMI)  
• SGF Senior Tour ( H25, H40 eller H50) 

 
Kriterier för att kunna ta del av detta stöd: 
• Vara med i Arlandastads Elitlag. 

  
 
 

 Elitlaget  
 
Joakim Ericsson 

 

 

 

 



 

 

 

Juniorträning på Arlanda Golf 2023  

 

Nästa säsong kommer vi ha liknande upplägg men byter träningsdagar till tisdagar och 
torsdagar. Barnen kommer erbjudas att träna båda dagarna eller välja tisdag eller 
torsdag, för att så många som möjligt ska kunna deltaga. Knattarnas träning kommer 
fortsättningsvis hållas på söndagarna.  

Träningsupplägg se nedan 

Juniorträning 1 eller 2 gånger i veckan 

 Tisdagar 18:30-20:00 och/eller torsdagar 17:30-19:00 

Träningen kommer att innehålla följande:  

1. Teori: golfvett, regler, spelstrategi och mental träning 
2. Rangen: golfsvingens grunder till mer avancerat, olika typer av slag 
3. Närspel: pitch, chip, putt och bunker 
4. Spelträning tex ”Stegen” - Alla börjar med 25 m från green. Beroende på score avancerar man 

längre och längre ifrån – 50 m, 100 m, 150 m.  

Gruppindelning:  

Drawarna – nybörjare (inga förkunskaper krävs) med mål att ta grönt kort och 
medlemskap i Arlandastad Golf  
Drivarna – har spelat ett tag hcp 54-37 
Spinnarna – hcp 36> 

Ovan gruppindelning är en mall men kan komma att ändras beroende på strukturen på 
anmälningarna.  

Max 10pers/grupp 

Pris: 2 ggr/v 2.700kr  
Pris: 1 ggr/v 1800kr 

Knattegolfen 1 gång i veckan  

Träningsdag: söndagar  

Tid: 14:00-14:45 

Här lärs golfen ut på ett lekfullt sätt. Vi delar in barnen i mindre grupper. Inga 
förkunskaper krävs.  

Max 8 pers/grupp  

Pris: 1500kr 

 



 

 

 

Anmälan och betalning till juniorträning och knattegolfen 

Anmäl ditt barn på följande länk: https://forms.gle/CWEqymKN4ndhY6T26 

senast 1 april 2023.  

Faktura skickas via e-post i samband med kursstart. Vid frågor kontakta Ida Bosson via e-
post coachingbyida@gmail.com eller via telefon 0704-615138.  

Andra junioraktiviteter 

Sommarläger: 
2 läger, ett vid lovstart och ett vid skolstart.  
Tävlingar: Arlandastad kommer att i år anordna, första gången på länge, klubbkval för 
Teen Cup. Vi kommer för de barn/ungdomar som tävlar på andra klubbar kommer att få 
ett klädkitt, med klubbens logga, plus bollar.  
Golftjej Uppland: Tjejsatsningen, nätverket för golftjejer i Uppland, fortsätter.  
Ryder cup: Vi kommer att under sommaren möta juniorerna på andra banor i Uppland. 
Totalt 4 tillfällen. Var av ett tillfälle äger rum på Arlandastad.  

Avslutning i september: 
Den 14 september avslutar vi golfsäsongen med en förmiddag, kl 9-12, med tävlingar 
och prisutdelning.  

Vinterträning:  
Nyhet! Vinterträning kommer att erbjudas 2 gånger i veckan, tisdags- och 
torsdagskvällar mellan 17-19 from december till mars, för de ungdomar som vill satsa 
lite mer på sin golf. 

     

 

 

  

- 
 - 
 


