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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

  

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.   
Tack för i år och på återseende nästa golfår. 
  
Niklas Lundin 
Styrelseordförande Arlandastad GK 
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 Herrsektionen 2022 

Årets säsong blev ytterligare lång med nästan 9-månaders golfspel med ett normalår efter 
två pandemi år. Antalet aktiva medlemmar i Herrsektionen är fortfarande ökande.  

Seriespelet blev normalt med totalt 4 sammankomster. Tyvärr så lyckades vi inte så bra 
bland H50-herrarna. I div 2 kom vårt första lag på åttondeplats och får förhoppningsvis spela 
kvar i Div2. Andralaget i Div3 kämpade på och kom på en femteplats, fortsätter med spel i 
Div3.  

H40-herrarna kom femma, de hamnade lite i ingenmansland med många slag till både lagen 
framför som bakom sig. Förutom seriespel genomförde vi även uppskattade gruppträningar 
med vår nya PRO Ida Bosson med focus på närspel och blev ett mycket uppskattat inslag, då 
hennes träningar var mycket givande. 

Även i år genomfördes vår Tisdagsgolf, är en 9-håls slaggolfstävling som spelas hela 
säsongen. I år hade vi två tävlingar - med HCP resp. SCRATCH. De fem bästa resultaten under 
säsongen bildar scoren och i år segrare i HCP – Mikael Gustavsson och segrare i SCRATCH 
blev Joakim Eriksson. 

Ett nytt grepp var även en serie Foursoome tävling på Nya Banan med fem lag i tre grupper, 
där alla möts inom gruppen och ett slutspel med efterföljande prisutdelning och middag. Ett 
mycket uppskattat inslag till sällskap och tävling. 

Herrssektionen avslutade säsongen med en golfdag med par tävling och middag.  

  

 

Herrsektionen  

 

Per Samuelsson 

 



 

 
Elitlaget 2022 
 
Träning: 
Elitlags verksamhet startade redan i december 2021 inne i golftältet: Ullna Indoor. Där slog vi 
bollar vid 4 tillfällen mellan December - Mars. Syftet var att inte bli allt för ringrostiga inför 
årets säsongstart.  
När golfsäsongen väl var igång så tränade elitlaget tillsammans i en träningsgrupp ledd av 
vår PRO Ida Bosson för att göra oss redo inför SM-Klubblag.  
 
SM-klubblag: 
Elitlaget spelade årets upplaga av SM-klubblag på Wäsby GK, 15-16 Juli. Banan, i synnerhet 
greenerna, var i fantastiskt skick under tävlingsdagarna. Men generellt sett över hela 
tävlingen så spelade vi tyvärr inte tillräckligt bra för att vara med och slåss om dom två 
uppflyttningsplatserna till division 1. Vi slutade på en 9:onde plats av 15 lag, precis som förra 
året. Lyckligtvis kan ta vi med oss en hel del positiva saker till 2023 i hur vi matchade lagen i 
dom olika omgångarna. Vi kämpar vidare.  
Truppen bestod av: Axel Bolander, Oscar Lundgren, Rasmus Wendelin, Robin Borgman, 
Joakim Ericsson och William Scheibe.  
 
 
 
Elitlaget 
 
Joakim Ericsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIORER 2022 

 

Pandemin, Covid 19, som påverkat 2 säsonger är tack och lov något som vi har kunnat lägga 
bakom oss och som har inneburit att säsongen har återgått till normalt umgänge med golfen 
på alla plan igen både när det gäller vanligt sällskapsspel, seriespel och vår egen 
torsdagsgolf.  

 

Under 2022 så har vi spelat 26 torsdagar och sista spelade vi den 13/10 då vi även hade 
avslutning med prisutdelning. För de som så önskade så fortsatte vi att spela 6 torsdagar till 
utom tävlan. I Torsdagsgolfens tävling så räknas de tre bästa rundorna på Nya banan och de 
två bästa på Masters under hela säsongen och vi spelar Nya banan 2 ggr och så Masters en 
och så håller vi på hela säsongen.  

 

Under torsdagarna har vi även haft en scrambletävling, 2 Matchspel en på våren och en på 
hösten. Vi har spelat en Senior Masters som spelats över 3 dagar (onsdag-fredag) på Nya 
banan. I snitt över säsongen så spelade ?? seniorer varje torsdag. Vinnare 2022 blev Lars 
Wiklund och Svetlana Magnusson. 

 

I seriespelet hade vi lag i D60, D70, D75, H60, H75 och H80, totalt 7 lag. H75 lag 1 spelade i 
div 2 och den vanns av Arlandastad GK där Bosse Eriksson vann individuellt. I H 70 hade vi 
inget lag i år. 

 

2 seniorseriematcher spelades på Arlandastad golf 21/6 H 80 och 23/8 D 60 där vi var 
tävlingsansvariga i sektionen. 

Det har även spelats träningsrundor på tisdagar.  

Vi hade en vårresa som i år gick till Strand utanför Strängnäs som var en trevlig bana men lite 
långa transportsträckor men i övrigt en väldigt trevlig anläggning. 

 

Seniorsektionen 

 

Anita Lindgren 

 



 

 

 

 

DAMSEKTIONEN 2022 

 

Äntligen en säsong där vi slapp ta hänsyn till Covid-19. 

Vi fortsatte vårt samarbete med RF-Sisu där målet är att få så många damer som möjligt att 
deltaga i sportaktiviteter samt komma närmare 50-50 målet, vilket innebär lika många 
damer som herrar i klubbarna.  

De aktiviteter vi haft under året har varit för att främja fysisk och mental hälsa, engagera 
även de yngre damerna i klubben och få hjälp att förbättra vårt golfspel. Dessa aktiviteter 
har gjorts i samarbete med vår PRO Ida Bosson. Höstruschen som hölls 2 dagar i veckan 
under 6 veckor i höstas blev en stor succé i detta arbete. 

Som ett led av ovan aktiviteter har vi även fått ihop ett D22 lag som under 2023 kommer att 
spela i Stockholmsserien. 

Tisdagsgolfen fortsatte som vanligt från maj – augusti men vi kunde i år se färre deltagare än 
tidigare år, både på förmiddagar och kvällar. Rosa Pantern som avslutar tisdagsgolfen samt 
Drömscoren drog dock fler deltagare än förut vilket var trevligt att se. 

Heldagsträningar med PRO An Marie Ekfeldt genomfördes även i år. Dock var vädret inte det 
bästa, blött och kallt, vilket säkert var en anledning till att det blev färre deltagare även där i 
år. 

Vi hade i år 2 lag med i seriespel D50 Uppland, Div 2, och båda gjorde bra resultat. Lag 1 på 
5:e plats samt 7:e plats för lag 2.  

 

Damsektionen  

Cattis Ledin 

 

 

 



Juniorträning på Arlanda Golf 2022 – året som har gått 

Tillsammans med tränare, föräldrar och golfklubb skapar vi en levande juniorverksamhet. 
Barn och ungdomar mellan 6 och 16 år har under 2022 fått möjlighet att träna golf oavsett 
nivå och tidigare kunskaper. Det har varit en lärorik, varierande och kul golfsäsong där flera 
barn har fått ett starkt golfintresse. Verksamheten har dessutom fött fram en spelare som gjort 
sig gällande på bla Teen Tour samt kommit med i förbundets juniorelitsatsning Super Camp. 

Liksom 2021 gavs barn och ungdomar möjlighet att träna både 1 till 2 gånger i veckan. 
Knattegolfen som hölls även detta år till varje söndag kl 13. Träningen höll på 10 veckor på 
våren, med start vecka 16, och 8 veckor på hösten, med start vecka 32. 

För att ta hand om de juniorer som vill satsa lite mer på sin golf togs det fram en 
juniorelitgrupp. Denna grupp erbjuds förutom teknikträning även mental träning och 
fysträning.  

Under året hade vi ca 30 barn i träning, var av 8 knattar och 22 juniorer. Av juniorerna var det 
8 barn som även hade spelträning på lördagarna, dvs tränade 2 gånger/vecka. I gruppen 
juniorelit var det 4 st. En grupp som förväntas växa kommande säsong. Denna grupp kommer 
även erbjudas vinterträning.  

Som hjälptränare hade vi Axel Bolander under försommaren och senare under hösten delades 
tränaransvaret mellan, klubbens pro, Ida Bosson och Christopher Östregård. Knattegolfen 
hade hjälp av Tristan Dimitrijevic. Tristan kommer troligtvis att även hjälpa till under 2023.  

Sommarläger 
I anslutning till skolavslutning och skolstart anordnades det sommarläger. 3 halvdagar från kl 
9-15 med spel, träning och skoj. Även barn från andra klubbar var välkomna.  

Sommarläger ”Äntligen sommar”: (vecka 24) 

Sommarläger ”Skolstart”: (vecka 32) 

Ryder cup 

Spelades 4 gånger. Arlandastad ställde upp med lag 3 gånger av tillfällena. Första tävlingstillfället 
anordnades av Arlandastad. 
 

 

 

HCP kommittén 

Inga disciplinärenden.  
 

 
 
 



 
KLUBBMÄSTERSKAPET 
 
I år avhölls klubbmästerskap med spel under 1 dag, där KM och Kategori KM genomfördes. 
Totalt var det 61 startande i tävlingen, och positivt i år, är att vi även fick ihop en juniorklass. 
 
Nedan är Klubbmästarna 2022  
   
Herr: Christopher Östregård 
Dam: Lotta Lundin 
Junior: Sigge Lundin 
H40: Kristoffer Frisell 
H50: Per Börgesson 
H60: Johan Meethz 
H70: Lars Sundblad 
D50: Kristina Sagbrant 
D60: Elisabeth Hedin Söderström 
D70: Bente Jarl Östlund 
   
Grattis till alla pristagare, resultat i alla klasserna finns på Golf.se   
  
   
Vi tackar alla deltagare och funktionärer för väl genomfört tävlingsarrangemanget.  
 
 
 
Natt KM genomfördes den 22 september. 
I år hade vi nöjet att hälsa 19 startande välkomna 
 
Klubbmästare blev återigen Joakim Ericsson för femte året i följd!  
I damklassen segrade Catarina Ledin för andra året. 
 
 
Stort Grattis till årets klubbmästare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Norslunda den 19 januari 2023 

 

 

 
Niklas Lundin 
Ordförande 
 

 

 

Per Karlsson   Michael Edin  Peter Östregård 

 

 

Anita Lindgren   Catharina Ledin 

 


