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Hej på er!
Jättekul att så många av er deltog på
informationsmötet kring Masterplanen och det eventuella utvecklingsprojektet.
Jag kallar det utvecklingsprojekt
eftersom det inte endast ombyggnation av greenområdena på 18-hålsbanan som är aktuellt.
Styrelsen har under projektets
gång från återremissen på förra årsmötet fått revidera sin uppfattning
om vad som behöver göras för att vår
anläggning ska uppfylla framtidens
krav från nuvarande och kommande
generationer golfspelare.
Resultatet har blivit en så kallad
Masterplan vilken kan liknas vid en
mycket långsiktig plan över anläggningens utveckling.
Den innehåller betydligt mer än
enbart ombyggnationen av greenområdena vilket vi kommit till insikt om
var helt nödvändigt för att inte ta, för
framtiden, helt felaktiga beslut.
Det har varit en intressant resa för
oss som varit närmare insatta i projektgruppens utomordentliga arbete.
Det har varit väsentligt att inta en
prestigelös hållning till alla nya idéer
som kommit för att det verkligen ska
bli ett förslag som ska vara till fördel
för en så stor del av våra medlemmar
som möjligt.
Jag har själv ändrat uppfattning flera
gånger under resans gång och tycker
att det känns helt rätt att göra så.
Det känns också väldigt roligt att
flera av er som deltog på mötet uttryckte ert gillande över det beslutsunderlag som är framtaget och dessutom i efterhand, via mejl, kommit
med positiv respons och idéer om
prioriteringsordning för de olika
delarna av planen.

Det finns flera orsaker till varför vi i
styrelsen tycker att det är viktigt att
vi inte nöjer oss med det vi har idag
och några av argumenten är:
• Vi vill ha en anläggning med god
tillgänglighet.
• Kvalitén på banan ska vara hög
hela säsongen.
• De som vill ska kunna träna golf på
ett modernt och professionellt sätt
vilket kräver betydligt bättre träningsområden.
• Säkerheten måste förbättras på
vissa delar av banan.
• Alla kategorier av medlemmar ska
känna att de är prioriterade.
• Hela anläggningen ska vara i sådant skick att den är ett självklart
val för sponsorer och greenfeespelare vilka står för en betydande del
av klubbens intäkter.
• Det ska finnas större efterfrågan
än utbud på tillgängligt medlemskap i Upsala Golfklubb, vilket är
en förutsättning för att säkra ekonomi och fortlevnad.
Jag hoppas att vi i styrelsen tillsammans med projektgruppen och er
medlemmar lyckats skapa en plan
som vi, genom att sjösätta, så småningom ger oss allt det vi önskar av
upplevelser på golfbanan, till en
kostnad som vi alla kan klara av och
att de som en gång skapade den
anläggning vi nu förvaltar också
kommer att glädjas åt utvecklingen.
Janne Claesson

Påminnelse om

ÅRSMÖTE
Glöm inte årsmötet i Upsala Golfklubb,
måndag den 7 mars 2005, kl. 19.00.
Plats: Katedralskolans aula
Hjärtligt välkomna!
Upsala GK, Jan Claesson
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Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
Val av
klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta;
4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande;
ombud till GDF-möte.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
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UPSALA GOLFKLUBB
STYRELSE 2004
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare

Jan Claesson
Björn Kumlin
Lotta Källman
Björn Larsson

Iréne Tedenlind
Karl Grönlund
Jan Warnberg

Ledamot
Ledamot
Ledamot

KOMMITTÉER/SEKTIONER 2004
Tävlingskommittén

Karl Grönlund, ordf.
Claes Hagberg
Ardis Brekkan
Carola Johansson
Elisabeth Engstrand

Marknadskommittén

Håkan Everhall, ordf.
Acke Grünewald
Jörgen Nyström

Seniorkommittén

Seppo Gerestrand, ordf.
Bo Malmborg
Märta Gustavsson
Sture Carlsson
Ingvar Karlén t.o.m. aug.
Bengt Einarsson

Idrottskommittén

Vardagsgolfen

Damkommittén
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Ove Hedberg, ordf.
Jan-Olof Roos
Carina Hillerström
Mikael Jansson
Erik Hedlund
Göran Hellström
Björn Winell
Birgitta Östlund, ordf.
Stig Jägare
Börje Lindström
Lena Larsson, ordf.
Ingela Perntz
Solveig Forsberg
Carola Johansson
Gunilla Markgren
Birgitta Bremer

Informationskommittén Mattias Wallén, webmaster
Brjann Brekkan, IT-ansvarig
Blomgruppen

Linnéa Lidman, ordf.
Märtha Gustafsson
Enny Brink

Valberedningen

Christer Schenholm, ordf.
Gunilla Ramsell
Curt Rosman
Gun Schönnings

Revisorer

Ingemar Rindstig
Lars-Göran Svedh

Revisorssuppleanter

Lennart Jakobsson
Ola Nordström

Golfsugen?
Uppsalas fräschaste golfsimulator
Lasergame, Svartbäcksgatan 71,Tel 018-24 90 00
www.uppsalalasergame.se
Golfsimulator, Lasergame, Barnkalas,
Relaxavdelning med Bar och Jaccuzi.
Fullständiga rättigheter.
100:– i rabatt för UGK medlemmar.
Uppge medlemsnummer vid bokning

Verksamhetsberättelse
STYRELSEN
Styrelsen för Upsala Golfklubb
framlägger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2004.
Styrelsen har sedan föregående
ordinarie årsmöte avhållit 15 protokollförda sammanträden.
En översiktlig utvärdering av
2004 års mål finns under punkten
”Måluppfyllelse” nedan.
Till sin hjälp har styrelsen haft
ett antal kommittéer vilkas arbete
inte får underskattas. Informella
informationsmöten har fortlöpande arrangerats med medlemmar i
samtliga kommittéer.
Ett antal formella informationsmöten med funktionärer och
andra intresserade medlemmar har
arrangerats under säsongen.
Upsala Golfklubbs ställning
som en trevlig och attraktiv golfklubb blir allt mer etablerad i
Golfsverige. Ett uttryck för detta
är att kön till medlemskap i klubben fortfarande är stor (ca 1.000
köande) vilket är en trygghet för
framtiden. Klubben har trots detta
bibehållit sitt medlemsantal på ca
2.000 medlemmar.
Vid UGK:s årsmöte 2004
beslutades att klubben skulle ta
fram ett beslutsunderlag för
utveckling av Håmös banor, främst
Gamla Banan. Styrelsen utsåg därför en arbetsgrupp med denna
uppgift. Efter en preliminär analys
av bland annat det markområde
som klubben äger, kom vi fram till
att vi behöver en s.k. Masterplan.

Denna plan ska omfatta allt väsentligt som rör anläggningen på
Håmö, såsom banor, övningsområden (Driving Range, områden
där träning kan bedrivas med egna
bollar, putting- och chippinggreen
etc.), transportvägar och parkeringsplatser.
En så omfattande plan är tänkt
att ligga till grund för många års
framtida förändringsarbete.
Årets händelse på idrottsfronten i klubben är att Damlaget efter
ett år i Division 1 återtagit plats i
Elitserien för att spela om SM
2005. Jättekul!
Klubben har många duktiga
juniorer som lovar gott inför framtiden. UGK tillhör topp 30 i landet på den officiella rankinglistan
på Bankboken Tour som är en rikstäckande Tour för unga golfare.
Klubben har blivit en återkommande arrangör på Telia Tour.
Årets tävling Swedish International för damer och herrar rönte stor
uppskattning av både deltagare
och Telia Tours egen tävlingskommitté med hög kvalitet på både
banarbete och tävlingsledning från
klubbens sida.
Bra banarbete och bra tävlingsledning från klubben. Detta uppskattades även av SGF:s representanter vid prisutdelningen.
Styrelsen framför sitt varma
tack till alla i klubbens olika kommittéer, banvärdar, tävlingsledare
och övriga som sköter de olika
uppgifter vilka tillsammans utgör

klubbens verksamhet. Tack vare
ert ideella arbete kan vi med tillförsikt se fram emot förverkligandet av vår vision.
Till slut framför styrelsen sitt
och medlemmarnas varma tack till
alla våra anställda och entreprenörer.
Pelle och Ali har tillsammans
med sina glada och trevliga medhjälpare bjudit oss på många nya
smaker och trevliga grillaftnar.
Ove och vårt duktiga team av
banpersonal har, som vanligt,
skämt bort oss med distriktets
bästa golfbana trots problem med
vissa greener särskilt under försäsongen.
Vår nye tränare Jonnie Eriksson har varit mycket uppskattad av
alla kategorier spelare. Jonnie har
ansvarat för klubbens idrottsliga
verksamhet, samt verkat för att ge
alla medlemmar bästa möjlighet
att fortbilda sig inom idrotten golf.
Som vanligt har vårt kansli,
Mats, Ann, Marianne och Göran
tillsammans med Ingalill och Mike
i reception och shop på ett utomordentligt sätt tagit hand om klubbens administration, vilket har
givit oss alla, medlemmar och gäster, bästa tänkbara service.
Tack för ett framgångsrikt 2004.
Nu ser vi fram mot nya spännande
utmaningar under nästa säsong.
Styrelsen Upsala Golfklubb
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Måluppfyllelse 2004
Utvärderingen av 2004 års mål visar
att uppställda delmål i hög grad har
nåtts eller att beslut och åtgärder är
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vidtagna för att nå dem. Några mål
har trots hög ambition inte nåtts.
Orsakerna varierar från ompriorite-

ringar till misslyckade försök. En
sammanställning av 2004 års mål och
resultaten av årets arbete följer nedan.

Verksamhetsmål 2004

Resultat/Utvärdering

Den idrottsliga verksamheten ska förbättras
väsentligt.
Mer detaljerade mål sätts av kommittéerna.

Vår nye ”pro” har tillsammans med klubbdirektör och
ordföranden i olika kommittéer sammanställt träningsprogram för alla våra medlemskategorier.
Förbättring av träningsområden ingår i Masterplanen.

Förbättring av anläggningen.

Styrelsens förslag till ombyggnation av greenområden
samt förbättring av övriga delar av banan återremitterades av årsmötet i mars 2004 med önskemål om mer
detaljerat underlag.
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp vars arbete resulterade i en Masterplan framtagen i samarbete med
Arkitekt Robert Kains.

Planera för en bra balans mellan företagsgolf,
tävlingar och tillgänglighet för medlemmar.

Företagsgolf endast på tisdagar och torsdagar maximerat till 8 timmar för varje enskild vecka.
Avsteg från detta beslutas av styrelsen.
Spelfrekvensen har under året varit lägre än tidigare
år både vad avser företagsgolf och tävlingar.
Vid större tävlingar har medlemmarna fått tillgång till
några av klubbarna i närområdet, till halv greenfee
efter beslut på UGF:s ordförandekonferens.

Att under året färdigställa miljöplanen för
klubben.

Ledare för miljöarbetet är utsedd och arbetat avslutas
under våren.

UGK ska fortsatt vara betraktat som ett föredöme i golfsverige när det gäller att arrangera
tävlingar på nationell och internationell nivå.

SI (Swedish International) för herrar och damer
genomfördes i augusti 2004. Tävlingen ingår i Telia
Tour. Omdömet om arrangemanget var mycket positivt från både spelare och Telia Tour.
Segmenta Masters (Nationell) genomfördes i juli
2004 med samma positiva omdöme avseende arrangemanget.

Ta tillvara våra medlemmars önskemål för att nå
vår vision om att bli betraktade som ”Sveriges
trevligaste golfklubb”.

Våra medlemmar har inbjudits till ett antal informationsmöten under året. Våra kommittéer har inbjudits
till styrelsemöten för diskussion om hur vi ska utvecklas vidare.

Vidareutveckla och underhålla våra informationskanaler såsom Håmöbladet, UGK’s hemsida
och informationsmöten.

Layout och innehåll i Håmöbladet har utvecklats av
den nuvarande redaktionen.
Förbättring av hemsidan pågår.
Utnyttja naturliga tillfällen då många medlemmar
träffas, såsom städdagar m.m., till att informera och
föra en dialog om aktuella och kommande planer.

EKONOMI – ÅRSBOKSLUT
Årsbokslut för Upsala GK och
Håmö Golf AB (redovisas på
följande sidor)
Vi kan glädja oss åt ett bra ekonomiskt golfår 2004 även om vi inte
nådde 2003 års fantastiska resultat. I
stort sett har alla klubbens olika
verksamhetsdelar haft lägre kostnader än budgeterat och våra intäkter
har överträffat budgeten.
Resultaträkning för Upsala
GK och Håmö Golf AB år 2004
Trenden från de senaste åren håller i
sig, med ett resultat bättre än budget. Intäkterna ökade mot budget
med 215 kkr. Den största förbättringen stod reklamförsäljningen för
med ett plus på 109 kkr totalt sett,
trots att företagsgolfen minskade
med 25 kkr.
Ett orosmoment är att antalet
greenfee-gäster, deltagare på företagsgolf och klubbtävlingar minskade under 2004. Om detta berodde på
ökad konkurrens (Söderby GK), det
dåliga vädret, EM i fotboll etc är

svårt att säga. Vi får väl svar på detta
nästa år.
Kostnadssidan redovisade bättre
resultat mot budget enligt följande:
personal (32 kkr), banan (20 kkr),
kommittéer (167 kkr). Undantaget
är finansnettot (–37 kkr) som blev
sämre än budget.
Skattemässigt kommer vi att
redovisa ett nollresultat i Håmö Golf
AB och ett mindre överskott i Upsala
GK, där någon skatt dock ändå inte
behöver betalas eftersom det finns
gamla skattemässiga underskott.
Vinstdisposition i Upsala GK
Styrelsen i Upsala GK föreslår att
211.179:92 kr överförs till balanserade vinstmedel.
Balansräkningar för Upsala
GK och Håmö Golf AB
Per den 31 december hade de likvida
medlen ökat med 640,6 kkr till
4.005,4 kkr. Under de senaste åren
har alla nyanskaffningar av maskiner
gjorts i Håmö Golf AB. Vid dessa

tillfällen har maskiner sålts från
UGK till HGAB och har där fungerat som inbyte. Därav en ökning på
tillgångssidan på maskiner i HGAB
och en minskning hos UGK.
Skulden till medlemmarna har
under året ökat med 408,5 kkr till
21.042,5 kkr. Klubben har inte några
externa lån. Det finns idag möjlighet
till fastighetsinteckningar på 6.000 kkr.
Budget för Upsala GK plus
Håmö Golf AB 2005
Budgeten för 2005 bygger på att om
årsmötet tar ett beslut om en omeller nybyggnation enligt Masterplanen kommer detta under 2005
inte att påverka driftsbudgeten. Vi
räknar med att den trend vi har
bakom oss med flera goda år skall
hålla i sig och att verksamhetens
omfattning och kostnader kommer
att vara på samma nivå. Mot detta
antagande bör både årsavgiften till
UGK och spelavgiften till HGAB
kunna behållas på samma låga nivå
som under 2004.

Kommentarer till resultaträkningen 2004
Intäkter
Greenfee

Anmälningsavgift
tävlingar

Greenfee-intäkterna ökade mot budget med 3,6%. Budgeten var neddragen för
en ev. ombyggnation av greenerna under hösten. Jämför vi mot utfallet 2003
minskade intäkten med 13,4%. De flesta klubbar i Sverige hade ungefär samma
tillbakagång på antalet greenfee-gäster.
Antalet tävlande minskade under detta år.
Under årets genomfördes två elittävlingar Segmenta Masters och Swedish
International. Segmenta Masters gjorde en budgeterad förlust på 14 kkr.
Arrangemanget Mediedriven var en delsponsor i klubbens åtagande för
Swedish International ingående i Telia Tour. Intäkterna blev 84,5 kkr och kostnaderna var 49,2 kkr. I detta inkluderas 2 st Pro-Am tävlingar och alla övriga
tävlings- och funktionärskostnader under tävlingen.
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Intäkter forts.
Juniorbidrag, bingo

Arrende/Hyra
Reklam/företagsgolf

Övriga intäkter

Kostnader
Golfbanan

Personalkostnader
Lektions-/kurskostnader
Fastighetsunderhåll, el etc.
Datakostnader
Hus-/företagsförsäkring
Tele- porto
Övriga gemensamma
administrativa kostnader
Idrottskommittén
Tävlingskommittén
Utbildning, golfvärdar
Marknadskommittén
Styrelsen, representation
Senior- och vardagsgolfkommittén
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Extraordinära kostnader
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Klubben fick ökade bidrag med 34 kkr via statens satsning ”Handslaget” riktat
till ungdomar. Även aktivitetsbidraget har ökat tack vare att vi har fler knattar
och juniorer i fler aktiviteter än tidigare år.
Under året har arrendeavtal omförhandlats och det resulterade i en minskning
av arrendets storlek.
Reklampaketen inbringade 195 kkr bättre än budget. Däremot minskade antalet företagstävlingar och även antalet deltagare per tävling, en försämring mot
budget med 25 kkr.
Differensen mot budgeten kommer bl.a. från en bokföringsmässig vinst på
127 kkr vid försäljningar av maskiner till Håmö Golf AB samt att vi har avverkat och sålt skog för 36 kkr.
Totalkostnaden för material till skötseln av golfbanan gjordes till en kostnad om
20 kkr lägre än budgeterat. I avvaktan på beslutet om ny- och ombyggnad av
greener har vissa underhållsarbeten skjutits upp.
Kostnaden kunde hållas under budget med 32 kkr.
Personalkostnaderna inkluderar även personalvård och utbildningar.
Dessa kostnader var ej budgeterade.
Målsättningen att få ner elkostnaden lyckades. Utfallet blev 69 kkr lägre än budget.
En ökning mot budget med 19 kkr mest beroende på problem med det nya
golfdataprogrammet GIT.
Kostnader för försäkringar ökade med 9 kkr i jämförelse med förgående år.
Ett trendbrott med minskade kostnader beroende på bl.a samutskick och lägre
teleavgifter.
Bland kostnaderna finns förluster vid försäljning av maskiner med 38 kkr och
kostnader för konsultationer och revision om 64 kkr.
Trots att aktiviteterna på junior- och elitsidan har ökat, har kostnaderna kunnats hållas under budget med 68 kkr.
Med färre tävlande så minskar kostnaderna.
För vissa delar av verksamheten har kostnaderna kunnat hållas under budget.
Med en intäkt på 2 150 kkr, och en kostnad på 312 kkr ger reklamköparna ett
tillskott på 1 838 kkr till klubbens kassa.
Styrelsens och klubbens representations- och uppvaktningskostnader har under
året varit 48% mindre än budget.
Kostnaden för en stor verksamhet har kunnat drivas med 33 % lägre kostnader
än budget.
Det låga ränteläget plus att flera medlemmar väljer att lösa sina reverser ger oss
mindre ränteintäkter.
Budgeten för 2004 var tilltagen i största laget, därav ett utfall lägre än budget.
Årsmötet 2004 gav styrelsen i uppdrag att bereda ett bättre underlag för ett nytt
årsmötesbeslut angående en ombyggnation av greener.
Framtagning av Masterplanen över 36 hål, ritningar och kostnadsberäkningar
har gjorts tillsammans med den kanadensiska banarkitekten Bob Kains till en
kostnad av 264,6 kr, vilka helt kostnadsförts i år.
De avslutade kostnaderna på 30,1 kkr för installation av bevattning på de nya
utslagsplatserna på hål 8 på nya banan är den andra extraordinära posten.

RESULTATRÄKNING UPSALA GK och HÅMÖ GOLF AB 2004
och BUDGET 2004, 2005
Utfall
UGK
2004
1 098 578
0
134 676
136 698
103 750
181 882
72 000
191 878
314 953
2 234 415

Utfall
HGAB
2004
4 185 299
1 917 249
0
400
0
0
2 078 380
2 768
0
8 184 096

Utfall
GK+AB
2004
5 283 877
1 917 249
134 676
137 098
103 750
181 882
2 150 380
194 646
314 953
10 418 511

Budget
GK+AB
2004
5 382 000
1 850 000
150 000
65 000
125 000
200 000
2 041 000
85 000
305 000
10 203 000

Budget
GK+AB
2005
5 307 000
1 900 000
145 000
135 000
100 000
200 000
2 150 000
70 000
320 000
10 327 000

0
9 324
0
0
0
0
0
9 324

38 212
165 396
513 851
89 042
66 867
94 231
217 148
1 184 747

38 212
174 720
513 851
89 042
66 867
94 231
217 148
1 194 071

40 000
167 000
500 000
105 000
90 000
110 000
202 000
1 214 000

40 000
171 000
520 000
97 000
85 000
100 000
225 000
1 238 000

2 324 418

2 959 073

5 283 491

5 315 000

5 409 000

Lektion/kurskostnader
Fastighetsunderhåll, el, sophämtning etc
Kontorsmaterial, data, drift GIT, trycksaker
Trycksaker (Håmöblad, matrikel m.m.)
Avgifter, SGF, UGF
Hus- och företagsförsäkring
Tele- och porto
Övriga gemensamma administrativa
Drivingrange
Summa övriga gemensamma kostnader

18 454
90 608
14 462
175 708
309 480
63 677
64 318
61 796
8 168
806 671

0
305 729
73 919
11 535
0
996
45 618
72 211
0
510 008

18 454
396 337
88 381
187 243
309 480
64 673
109 936
134 007
8 168
1 316 679

0
457 000
76 000
180 000
320 000
80 000
128 000
56 000
20 000
1 317 000

20 000
400 000
81 000
185 000
310 000
90 000
115 000
66 000
20 000
1 287 000

Idrottskommittéen Elit/Junior
Tävlingskommitté
Klubbsektion, utbildning, golfvärdar
Marknadskommitté
Styrelse, representation
Blomkommittén
Damkommitté
Seniorkommitté
Vardagsgolfkommitté
Städdagar/Banrådsgrupp
Summa kommittéer

271 229
118 086
39 989
10 256
22 350
1 281
15 777
14 609
8 044
8 462
510 083

0
0
0
301 858
3 636
0
0
0
0
13 379
318 873

271 229
118 086
39 989
312 114
25 986
1 281
15 777
14 609
8 044
21 841
828 956

340 000
130 000
50 000
350 000
50 000
2 000
15 000
21 000
13 000
25 000
996 000

329 000
125 000
64 000
333 000
40 000
2 000
18 000
14 000
12 000
25 000
962 000

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

287 727
14 887
272 840

60 459
16 465
43 994

348 186
31 352
316 834

422 000
68 000
354 000

330 000
32 000
298 000

1 130 013
0
2 779 183
294 749
211 180

518 654
42 448
2 779 183
0
0

1 648 667
42 448
0
294 749
211 180

1 715 000

1 729 000
0
0
0
0

INTÄKTER
Medlems- och spelrättsavgifter
Greenfeeavgifter
Anmälningsavgifter tävlingar
Junior/Elitbidrag, bingo
Arrenden/Hyra
Kurs-/Lektionsintäkter
Reklam/företagsgolf inkl Mediedriven
Övriga intäkter
Lönebidrag
Summa intäkter
KOSTNADER
Banmaterial
Drivmedel, oljor, skatt, försäkringar
Dress- och grönyteprodukter
Driftsmaterial, tele
Underhåll grävning, dränering, bevattning
Underhåll vägar, banbyggn., uppvärmning
Underhåll maskiner
Summa golfbanan
Summa personalkostnader brutto

Avskrivningar enligt plan
Upplösning överavskrivning
Arrendeintäkt UGK/ kostnader HGAB
Extraordinära kostnader
Årets resultat

0
0
0
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Kommentarer till budget år 2005 för UGK och Håmö Golf AB
(Budgetsiffrorna är sammanslagna till ett totalbelopp)
Intäkter
Medlems-/spelavgifter
Greenfee

Junior bidrag
Reklam/företagsgolf

Kostnader
Golfbanan

Fastighetsunderhåll, el,
sopor etc
Personalkostnader

Kontorsmtrl, data,
Hus- och företagsförsäkring
Tele- och porto
Idrottskommittén
Finansiella intäkter

Finansiella kostnader
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Någon höjning av medlems- och spelavgifterna är inte budgeterad.
Efter att greenfeeintäkterna minskade för första gången på många år har vi
räknat med att det inte var tillfälligt utan att vi kan vara inne i en nedåtgående trend. Därför garderar vi oss med att lägga budgeten något under föregående års utfall
Vi hoppas att vi kan nå upp till fjolårets nivå, tack vare att vi har fler i aktiviteter än tidigare år.
Genom extra säljinsatser under vintern hoppas vi att reklamintäkten inkl.
Mediedriven och företagstävlingar skall kunna nå upp till minst föregående års
utfall.

Budgeten är baserad på att en ev. ny- och ombyggnation inte kommer att
påverka driftskostnaderna under året. Ökad satsning på renovering och utbyte av spridare på bevattningsanläggningen medför dock en kostnadsökning.
Arbetet fortsätter med att hålla nere framförallt elkostnaderna.
Bemanningen kommer inte att öka men vi räknar med att ändå kunna uppnå
våra högt ställda skötselplaner. Under året kommer en stor satsning att ske på
vidareutbildning av vår personal.
De flesta inkörningskostnaderna på GIT bör kunna vara avklarade.
De senaste årens höjning av premierna har förhoppningsvis stannat upp.
I telekostnaderna ligger även bredbandsavgifter.
En ökad verksamhet kommer förhoppningsvis att ge idrottsliga framgångar.
För detta måste budgeten ligga på en högre nivå än utfallet 2004.
Baserat på att räntenivån ligger kvar på den nuvarande låga nivån. Plus att fler
och fler medlemmar löser sina reverslån och att flertalet av de nya medlemmarna betalar sina kapitalinsatser kontant, detta gör att ränteintäkterna sjunker.
Någon räntekostnad för en eventuell ny- eller ombyggnation av våra banor är
inte räknad i budgeten. Om byggnationen kommer igång under året kommer
vi först att använda våra likvida medel som vid årsskiftet uppgick till c:a 4 miljoner kr.

BALANSRÄKNING UPSALA GK 2004
Tillgångar

021231

031231

041231

Mark
Klubbhuset
ackumulerad avskrivning
Byggnader
ackumulerad avskrivning
Markanläggningar
ackumulerad avskrivning
Golfbaneinvestering nya 9 hål
Golfbaneinventarier
ackumulerad avskrivning
Maskiner
ackumulerad avskrivning
Inventarier
ackumulerad avskrivning
Inventarier banan
ackumulerad avskrivning
Inventarier golfshop
ackumulerad avskrivning
Inventarier shopverkstad
ackumulerad avskrivning
Inventarier personaldatorer
ackumulerad avskrivning
Aktier i Håmö Golf AB
Medlemsinsats Mälarskog
Varulager
Reversfordran på medlemmar
Kundfordringar
Skattekonto momsfordran
Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader
Fordran på Håmö Golf AB
Kassa
Bank
SUMMA TILLGÅNGAR

400.0
8 298.4
–3 293.1
4 273.7
–2 188.0
383.8
–5.0
8 525.2
1 819.0
–823.4
7 294.1
–5 339.0
936.6
–669.1
167.6
–106.6
39.8
–39.8
36.5
–14.6
44.1
–35.2
100.0
6.8
31.4
3 797.6
22.0
51.0
26.7
103.8
7 344.6
3.3
287.5
31 479.7

1 400.0
8 313.8
–3 629.3
4 370.9
–2 362.8
555.9
–5.0
8 525.2
1 942.2
–1 017.6
6 566.5
–5 254.6
1 065.5
–799.2
167.6
–133.9
39.8
–39.8
36.5
–21.9
44.1
–44.1
100.0
6.8
16.4
3 632.5
11.6
170.5
37.9
3 284.4
1 470.8
3.7
864.8
29 319.2

1 400.0
8 321.2
–3 962.1
4 370.9
–2 537.7
555.9
–5.0
8 525.2
1 946.3
–1 204.8
5 819.2
–4 947.5
1 201.6
–935.7
167.6
–152.3
39.8
–39.8
36.5
–29.2
26.3
–5.2
100.0
7.3
14.6
3 292.1
48.2
4.8
33.2
2 891.3
4 151.5
5.8
439.5
29 579.5

Skulder
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Inteckningslån
Kapitalinsats medlemmar
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Minnesfonder
SUMMA SKULDER

3 027.0
693.6
3 235.0
23 265.0
36.8
365.6
840.1
16.6
31 479.7

3 720.6
740.4
0.0
24 266.6
183.9
350.5
40.6
16.6
29 319.2

4 461.0
211.2
0.0
24 334.6 c.
135.2
374.8 f.
46.1 g.
16.6
29 579.5

e.
e.
e.
e.
e.
e.
e.
e.
e.
e.
e.

c. d.

b.
a.
h.

Kommentar Balansräkning
a. Upplupna intäkter; arrendeintäkt från Håmö Golf AB, ränta på reverserna
och förutbetalda kostnader, husförsäkring.
b. Övriga kortfristiga fordringar är förfallna medlemsreversfakturor.
c. Kapitalinsatsen från medlemmar; klubbens skuld till medlemmarna är skillnaden mellan summan kapitalinsatsen och reversfordran,
24.334.625–3.292.054 = 21.042.571 kr.
d. Reversfordran på medlemmarna är det belopp medlemmarna har kvar att
amortera på reverserna.

e. Avskrivningstid är på Maskiner och Golfbaneinventarier 10 år (10%),
Inventarier 5 år (20%), Klubbhus och Byggnader 25 år (4%).
Golfbaneinvesteringar/markanläggningar skrivs ej av.
f. Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter är semesterlöneskuld och löneskatteskuld på pensioner samt fond för nyanskaffning av rangebollar.
g. Övriga kortfristiga skulder är personalskatter för december.
h. Fordran på Håmö Golf AB är en avräkning mellan UGK och
Håmö Golf AB. I Håmö Golf AB finns en skuld på motsvarande belopp.
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BALANSRÄKNING HÅMÖ GOLF AB 2004
Tillgångar
Maskiner
ackumulerad avskrivning
Inventarier
ackumulerad avskrivning
Inventarier personaldatorer
ackumulerad avskrivning
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Momsfodran, skattekonto
Kassa
Bank
SUMMA TILLGÅNGAR

021231
2 094.7
–312.9
0.0
0.0
49.9
–39.9
192.6
856.0
0.0
0.0
4.3
5 585.7
8 430.4

031231
3 607.2
–661.6
0.0
0.0
49.9
–49.9
157.3
0.0
26.2
178.2
5.9
2 490.0
5 803.2

041231
5 043.0 a.
–1 165.9
45.5
–9.1
76.2
–55.1
258.2
0.0
16.6
96.0
1.2
3 558.9
7 865.5

SKULDER
Aktiekapital
Reservfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Överavskrivning maskiner
Periodiseringsfond
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skuld till Upsala GK
Upplupna kostnader
SUMMA SKULDER

100.0
8.1
73.4
0.0
335.0
3.9
120.4
55.6
7 344.6
389.4
8 430.4

100.0
8.1
73.4
0.0
356.5
3.9
230.6
43.1
1 470.8
3 516.8
5 803.2

100.0
8.1
73.4
0.0
314.0
3.9
158.3
46.3
4 151.5
3 010.0
7 865.5

b.

c.

d.
e.

KOMMENTARER BALANSRÄKNING
a.
b.
c.
d.
e.

Fr.o.m 2002 sker alla maskininvesteringar i Håmö Golf AB.
Aktierna i Håmö Golf AB ägs av Upsala GK till 100%.
En upplösning av tidigare års överavskrivning har gjorts med 42,4 kkr.
Skulden är en avräkning mellan UGK och Håmö Golf AB. I UGK finns en fordran på motsvarande belopp.
Upplupna kostnader är framför allt arrendekostnad till UGK, löneskatter och semesterlöneskuld.

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Upsala Golfklubb
Vi har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Upsala Golfklubb för år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av
vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskaps-
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handlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen
för att kunna bedöma om styrelseledamot har handlat i strid med föreningens
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens

resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.
Styrelsens medlemmar har enligt vår
bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt ger
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Uppsala den 14 februari 2005
Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor, Ernst & Young
Lars-Göran Svedh

UTFALL INVESTERINGSBUDGET 2004 UPSALA GK
Nytt golv i klubbrummet plus korridor 135 kvm á 400 kr
Summa Klubbhus

Budget
54 000
54 000

Utfall
7 406
7 406

Resterande asfaltering 2000 kvm á 75 kr/kvm
Summa Markanläggningar

150 000
150 000

–
0

15 000
15 000

4 141
4 141

3 150 000
1 000 000
500 000
4 650 000

–
–
–
0

48 000
48 000

50 000
50 000

50 000
75 000
25 000
100 000
250 000

63 763
–
5 416
66 957
136 136

25 000
25 000

26 297
26 297

5 192 000

223 980

Resterande kostnder åskskydd nya banan
Summa Golfbaneinventarier
Ombyggnad 9 greener á 350.000 kr
Nytt 17:e hål
Övriga ny-/ombyggnader 18-hålsbana
Summa Golfbana
Golfbil
Summa Maskiner
Klubbhusmiljö nya möbler cafédel
Utdragbart tak till nya uteplatsen
Utrustning till tränarverksamheten
Uppdatering för GIT
Summa Inventarier
Personaldatorer
Summa Personaldatorer UGK
Summa investeringar 2004 i UGK

Anm. Maskiner har sålts till Håmö Golf AB för 312 000 kr under året (bokfört värde 200 459 kr).

UTFALL INVESTERINGSBUDGET 2004 I HÅMÖ GOLF AB
Budget
394 000
291 000
–
84 000
184 000
174 000
–
1 127 000

Utfall
554 000
344 000
52 000
118 000
156 000
189 050
22 800
1 435 850

Ny bensintank för diesel
Summa Golfbaneinventarier

40 000
40 000

45 500
45 500

Personaldatorer
Summa Personaldatorer Håmö Golf AB

50 000
50 000

26 250
26 250

Summa investeringar 2004

1 217 000

1 507 600

Summa investeringar totalt i UGK och Håmö Golf AB

6 409 000

1 731 580

Fairwayklippare
Minitraktor
Vikplog, snöslunga
Mule redskapsbärare
Luftare green, kedjegrävare, singelklippare
Toppdressare + Dressborste
Vertikalskärare
Summa Maskiner avskrivningar
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Årsavgifter
7-dagars fr.o.m. 21 år
5-dagars, mån–fredag fr.o.m. 21 år
Passivt medlemskap
Greenfeemedlem som betalar full greenfee 21 år –

2003
3.290
2.340
350
1.150

2004
3.340
2.390
400
1.200

2005
3.340
2.390
400
1.200

Juniorer
Knattar, 9-håls banan (lilla)
7-dagars
–12 år
13–16 år
17–20 år

460
550
1.410
2.040

510
600
1.460
2.090

510
600
1.460
2.090

5-dagars

–12 år
13–16 år
17–20 år

480
980
1.410

530
1.030
1.460

530
1.030
1.460

1/1-greenfee

13–16 år
17–20 år

670
940

720
990

720
990

350
255

400
305

400
305

I beloppet ovan ingår medlemsavgift till Upsala GK med:
Seniorer
Juniorer

En avgift på 56 kr/år för införandet av nya golfdatasystemet GIT tillkommer under åren 2003–2005.
Avgiften debiteras alla aktiva medlemmar.
Sista betalningsdag för Årsavgiften är 31 mars 2005

Medlemslån/kapitalinsats
Seniorer fr.o.m. det år man fyller 25 år; 25.000 kr.
Kommentar: Ovanstående belopp skall utbetalas till klubben under den tid medlemskapet varar. Beloppet kan lånas
mot en 15-årig revers. Vid utträde ur klubben skall återbetalning ske senast 1 år efter utträde.
Medlemsstatistik per 31 december
Senior 7-dagars spelrätt
Senior 5-dagars spelrätt
Junior 7-dagars spelrätt
Junior 5-dagars spelrätt
Senior 1/1-greenfee spelrätt a.
Junior 1/1-greenfee spelrätt a.

2002
1.453
160
175
6
228
12

2003
1.453
162
183
10
206
12

2004
1.425
165
206
10
204
11

Summa

2.034

2.026

2.021

Passiva medlemmar
Knatte 9-hålsbanan

132
94

182
173

196
145

Antal i kö till UGK

786

980

1.010

a. Max antal 1/1- greenfee är beslutat på årsmötet 1999 till 300 seniorer och 50 st juniorer.
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INVESTERINGSBUDGET 2005 UGK
Utbyggnad av övervåningen i klubbhuset
Summa Klubbhus 4%

100 000 a.
100 000

Nytt gym i herrarnas gamla omklädningsrum
Summa Byggnader 4%

25 000 b.

Dataterminal för GIT
Nya möbler till restaurangen
Summa Inventarier avskrivningar 20%

50 000
75 000 c.

Nya personaldatorer
Summa Personaldatorer UGK 20%

30 000

25 000

125 000

30 000

Summa investeringar UGK

280 000

a. Utbyggnad av övervåningen i klubbhuset med ca 40 kvm, ytan blir total ca 80 kvm. Detta rum skall användas till festvåning, konferens och möteslokal med plats för ca 70 sittande.
b. En fortsatt sportslig satsning görs i och med att ett gym byggs i gamla herrernas onklädningsrum.
c. Nya möbler till den inre delen restaurangen, befintliga möbler flyttas till den nya festvåningen.

INVESTERINGSBUDGET 2005 HÅMÖ GOLF AB
Kragklippare John Deere 1905
Truck John Deere Pro Gator
Uppsamlare John Deere TG 125
Fairwayluftare Väderstad 4.0 m bredd
Ruffklippare Jacobsen HR 9016 bredd 5,0 m
Summa Maskiner avskrivningar 10%

460 000
258 000
83 000
180 000
700 000
1 681 000

Summa investeringar Håmö Golf AB

1 681 000

Summa investeringar totalt i UGK och Håmö Golf AB

1 961 000

Amn.
Maskiner med ett bokningsfört värde på 448 960 kr, skall användas som inbyte vid maskininvesteringar enligt ovan.
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V E R K S A M H E T S P L A N E R

2 0 0 5

Verksamhetsplan 2005 – Styrelsen
Styrelsen har lagt fram ett förslag till
årsmötet om en ny Masterplan för
utvecklingen av klubben banor.
Arbetet med denna utveckling
kommer att påbörjas under året om
årsmötet så beslutar.
Arbetet på klubben kommer att
fortsätta med att utveckla den sportsliga verksamheten.
Detta sker med utveckling av våra
banor, och där inte minst en förbättrad drivingrange, nya träningsområden för egna bollar, och ett gym i
gamla herrarnas omklädningsrum.
En satsning kommer också att ske
på utökad utbildning av vår personal.

Våra långsiktiga mål –
Förbättringsområden
För att kunna identifiera våra viktigaste förbättringsområden behöver
vi dela in klubben i olika huvudområden och dessa huvudområden kan
då utgöras av följande:

Vår vision
Styrelsen har i sin verksamhetsplan
för 2005 ändrat lydelse av vår vision
till följande
”Upsala GK skall bli känd för att
ge medlemmar och gäster en golfmässig totalupplevelse”.

Golfspel
• Sällskapsspel
• Tävlingsverksamhet
• Träningsverksamhet
• Greenfeegäster

Vår verksamhetsidé
För att komma närmare klubbens
vision behöver vissa förändringar
avseende den dagliga driften av
verksamheten göras.
Inte minst behöver det styrdokument kallat Styrelsens verksamhetsplan som styrelsen tar fram varje år
bli tydligare.
För att kunna skapa ett sådant
verktyg behöver ett antal förbättringsområden identifieras och prioriteras.
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Anläggning
• Bana med övningsområden
• Klubbhus
• Parkering
• Övrigt
Service
• Kansli
• Restaurang
• Shop/reception

Personal
Kompetensutvecklingsplanen för all
personal skall följas upp.
Utvecklingssamtal ska genomföras
med alla anställda.
Personalpolicy tas fram.
Entreprenörer
Handlingsplaner tas fram som syftar
till att förbättra verksamheterna utifrån medlemmarnas bästa.
Utvärdering av 2004 ligger till
grund för målen 2005.
Träningsverksamheten
Denna ska utvecklas vidare genom
att en handlingsplan som tas fram av
klubbdirektör och tränare gemensamt och som ska godkännas av styrelsen.
Viktigt att tillgodose de olika medlemskategoriernas önskemål i så stor
utsträckning som möjligt.

PRIORITERADE OMRÅDEN
2005
Kansliet
Arbeta med att tydliggöra organisation/struktur för att utveckla profilen för att bli proffsigare.
Banverksamheten
Tydligt satta kvalitetsmål för banan.
Styrning mot dessa och mot trivsel
och kompetenshöjning för personalen. Viktigt att bestämma hur målutfallet ska mätas.

Tävlingsverksamheten
Total översyn av denna verksamhet
görs vilken ska ligga till grund för
2005 års omfattning och inriktning
av tävlingsverksamheten.
Samverkan och
kommunikation
Samverkan och kommunikation mellan styrelsen och kommittéerna bör
förbättras ytterligare.
Kommittéernas befogenheter klargörs i de fall de varit otydliga.
Klubbdirektörens roll i sammanhanget tydliggörs.

V E R K S A M H E T S P L A N E R

2 0 0 5

Mål 2005

Aktiviteter för att nå målet

Uppföljning

Kompetensutveckling av personal.

Handlingsplan för kompetensutveckling upprättas för all personal.
Som utgångspunkt för den individuella kompetensutvecklingsplanen
ligger de utvecklingssamtal som ska
genomföras med all personal.

Målet följs upp med hjälp av intervjuer av personalen. Dessa tillfrågas
om de tillgodogjort sig en höjd
kompetens.

Servicenivån till medlemmar och
gäster ska höjas.

Handlingsplaner upprättas för att:
• Skapa feststämning kring tävlingsarrangemang i högre utsträckning.
• Restaurangen skall verka för att
upplevas som ännu mer kund-/
gästvänlig.
• Träningsmöjligheten för medlemmar hos klubbens tränare görs ännu mer medlemsanpassad.
• Reception och shop skall verka
för att upplevas som ännu mer
kund- och gästvänlig.

Medlemsundersökning m.h.a. intervjuer görs kontinuerligt under säsongen.

Banans kvalité höjs ytterligare.

Handlingsplan tas fram för skötseln
av anläggningen så att denna kan
hållas på en högre kvalitetsnivå
under en större del av säsongen.

VD/Klubbdirektör och Greenkeeper skapar en mätmodell med olika
parametrar för att kunna följa kvalitetsnivån kontinuerligt.

Den idrottsliga verksamheten ska
förbättras inom tre områden, Herrar elit, Damer elit samt juniorer.

Handlingsplan upprättas av klubbens tränare i samråd med idrottskommittén.

De konkreta mål som Idrottskommittén och tränare sätter följs upp
kontinuerligt under säsongen och
sammanfattas efter säsongens slut
med en skriftlig rapport till styrelsen.

Sammanfattning
Styrelsen har ställt samman klubbens mål för 2005 utifrån en analys
av de förbättringsområden styrelsen
funnit.
Dessa förbättringsområden är
väsentliga att jobba aktivt med för

att vi ska kunna utveckla klubben
och dess verksamhet i enlighet med
medlemmarnas önskan.
Det är klubbdirektörens uppgift
att verkställa beslut i enlighet med
denna verksamhetsplan.

Styrelsen kommer vid årets slut
att utvärdera utfallet av målen i verksamhetsplanen.
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Verksamhetsplan 2005 – Blomgruppen
Verksamhet
Hålla vacker blomsterprakt under
hela säsongen för medlemmar och
gäster.
Arbetsuppgifter
Blomgruppen ansvarar för inköp,
plantering och skötsel av ettåriga
blommor i:
–
–
–
–
–
–
–

kruka vid Lilla Banan
krukor vid entré
krukor på altan och uteplats
krukor på gavel
krukor vid ”ettan”
krukor vid kiosken
rundeln vid puttinggreen (endast
vårplantering).

Tidsplan
Vid städdagen ses alla blomkrukor över inför planteringssäsongen.
Jord och vårblommor tas hem och
plantering sker så fort vädret tillåter.
Innan midsommar inhandlas
sommarblommor och planteras ut i
alla krukor.
På hösten planteras lökväxter.
Inför vintern rensas alla plantor
bort. De krukor som står kvar utomhus täcks med granris.
Övriga krukor tas in för vinterförvaring.

Fakturor för blomköp skickas till
klubben.
Vid säsongen slut lämnas redovisning över ekonomi samt verksamhetsrapport.
Klubbens ansvar
– regelbunden vattning av planterade blommor
– hantering runt vinterförvaring av
krukor
Kontaktpersoner
2004 Linnea Lidman
2005 Ingela Lundborg

Ekonomi
Blomgruppen ansvarar för användning av fastställd budget.

Verksamhetsplan 2005 – Seniorkommittén
Allmänt
Vi kommer under 2005 att fortsätta
arbetet med att utveckla seniorkommitténs verksamhet. Målet är att det
arbetet ska korrespondera med styrelsens övergripande mål.
Vår vision
i SR-kommittén är att omsätta styrelsens övergripande mål till praktiskt arbete och på allehanda sätt
bidra till klubbens vision.
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Våra långsiktiga mål i SRkommittén är
att utveckla golfvärdskapet i samråd
med Damkommittén och Vardagsgolfen
att fortlöpande fortbilda i golfregler, golfetikett och speltempo
att utvidga träningsverksamheten så
att de deltagande seniorerna blir
bättre golfspelare. Förbättringen kommer att kunna avläsas i
vår egen tävlingsverksamhet och
deltagande i i UGF:s seniorserie
och OM-spel

att öka antalet damer i våra egna
tävlingar
att en gång per år hjälpa till att
arrangera seriespel och/eller
OM-spel sanktionerade av UGF
att i all vår tävlingsverksamhet skapa och finna en social gemenskap och klubbkänsla som hos
seniorerna som blir lika viktigt
som att vinna i tävlingarna
att i seniorgolfen i Uppland ha en
placering bland de tre bästa
klubbarna.

V E R K S A M H E T S P L A N E R
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Sammanställning av verksamhetsplan för Seniorkommittén UGK för 2005
Verksamhetsmål 2005

Aktiviteter 2005 för att nå målet

Fortsätta det framgångsrika konceptet för seniorerna
med att organisera 10 st onsdagstävlingar och 12 st
seniortävlingar samt matchtävlingen Gustafs skål.

Utse i kommittén huvudansvariga för de olika tävlingarna samt att utbilda nya biträdande tävlingsledare.
Vidare förutsättes oförändrade starttider år 2005 för
onsdags-, lördags- och söndagtävlingarna. Vi vill i likhet med 2004 få 15 minuter extra starttider för de
3–4 första tävlingarna i Seniorserien, då vi av erfarenhet vet att det råder en stor överteckning av antalet
startande under maj och juni.

Bidra till klubbens vision genom att bl.a. aktivt bidra
till att utveckla och fortsätta organisationen av golfvärdsskapet.

I Seniorkommittén utse en ansvarig för golfvärdskapet, som tillsammans med de övriga i Seniorkommittén förmå övriga aktiva spelare i våra egna
arrangerade serier att ta minst ett skift under
säsongen. Totalt sker också ett samarbete med vardagsgolfen och damkommittén.

Fortbildning av golfregler, golfetikett och speltempo.

Engagera kompetenta presentatörer bl.a. vår utsedde
tränare Jonnie Eriksson på våra egna informationsträffar

Delta med 10 lag (9 st 2004) i UGF:s seniorserie
för 2005.

Utse för resp. lag lagledare som aktivt värnar om att
bästa lag representerar vår klubb t.ex. genom någon
form av uttagningstävling. Anmälningsavgift och
startavgift betalas av UGK, dock utgår ingen reseersättning

Öka antalet damer i vår egen tävlingsverksamhet, samt
att tillskriva nya D50 och H55 och inbjuda till
information.

Ett hinder från 2003 har varit att i många fall har tävlingar för damerna och seniorerna sammanfallit, även
om det har förbättrats något för 2004. En önskan är
att dessa krockar kan nedbringas ännu mer vid planering av spelprogrammet för 2005

Utvidga träningsverksamheten i samråd med vår
tränare både för dem som deltar i våra lag i UGF:s
seriespel och övriga seniorer, som önskar förbättra
sitt spel.

Aktiviteter för detta kommer att ansvaras av en särskild utbildningsansvarig i Seniorkommittén för 2005.

Arrangera UGF:s seriespel H75 den 7/6 2005 med
c:a 40 st deltagare, samt UGF:s Old Members
den 2/8 2005

Seniorkommittén ansvarar för tävlingen men vi måste
få disponera och reservera tisdagarna den 22/6 och
den 2/8 för tävlingarna, under förutsättning att inget
annat kommer att överenskommas. Till tävlingen den
2/8 behövs hjälp med skötseln av tävlingsdatorn från
tävlingskommittén, då vi beräknar c:a 120 startande.

I vårt eget seriespel på försök i en och annan tävling
låta samtliga herrar spela från röd alt. blå tee, samt att
samtliga onsdagstävlingar spelas som poängbogey

Seniorkommittén arbetar vidare med detaljer i förslaget och informerar de deltagande seniorerna på vår
planerade informationsträff. Betr. PB på onsdagstävlingarna uppnås en enhetlig spelform och förhoppningsvis ett snabbare speltempo, där vi haft denna
spelform under 2004 och vill fortsätta med den.

Seppo Jerrestrand Ordförande Seniorkommittén
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Verksamhetsplan 2005 – Vardagsgolfen
Allmänt
Vi kommer att under året jobba i
den fina anda som präglar kommittén och dess aktiviteter.
Vår vision
Vardagsgolfarnas vision att vara
UGK:s trevligaste sektion är tydliggjort och vårt gemensamma mål.

Våra långsiktiga mål i
vardagsgolfen är
– att tillsammans med seniorkommittén och damkommittén utveckla golfvärdskapet

– att erbjuda vardagsgolfarna möjligheter via golfträning, golfregler
etc. för att förbättra sin golf
– att våra aktiviteter skall skapa en
fin social gemenskap.

– att fortsätta erbjuda alla medlemmar som önskar deltaga i våra aktiviteter

Verksamhetsmål 2005

Aktiviteter 2005

Vardagsgolfarnas vision att vara UGK:s trevligaste
sektion är tydliggjort och vårt gemensamma mål.

Vardagsgolfen är öppen för alla med intresse för spel
på våra tider.

Stärka den sociala gemenskapen bland vardagsgolfarna.

Att få våra medlemmar att mera rutinmässigt ta del av
vår anslagstavla. Positivt vore det med ett större deltagande efter spel t.ex ta en öl eller äta lunch.

Att eventuellt utöka tävlingsverksamheten genom att
öka tävlingsmöjligheten på 18-hålsbanan.

Tävlingsarrangemangen genomförs under 2005 i
stort sett som tidigare.
D.v.s. de flesta tävlingarna spelas på lilla 9-hålsbanan
med några ändrade spelformer. Vi spelar även regelbundet på nya 9-hålsbanan och på 18-hålsbanan.
Önskar att få några speltider till på 18-hålsbanan.
Vi besöker under golfsäsongen andra banor för spel.

Intresse för träning inom VG vore bra både för den
enskilde golfaren och klubben.

Anlita vår tränare Jonnie med kanske ett speciellt träningsprogram.

Höstresa

Arrangera en höstresa till annan golfklubb med övernattning.

Birgitta Östlund Ordförande Vardagsgolfkommittén
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Verksamhetsplan 2005 – Damkommittén
Vår vision
Vi inom Damkommittén skall arbeta
för att omsätta styrelsens övergripande mål till aktiviteter i linje med
de övergripande målen och därigenom bidra till att Upsala Golfklubb
upplevs som Sveriges trevligaste
golfklubb.

Våra långsiktiga mål inom
Damkommittén är
att utveckla golfvärdskapet i samråd
med Seniorkommittén
att fortlöpande arrangera utbildningar i golfregler, golfetikett
och speltempo
att utvidga träningsverksamheten så
att damerna blir bättre golfspelare

att få fler damer att delta i tävlingar
att öka utbytet med andra klubbar
att i all vår verksamhet, träning,
tävling, sällskapsspel, skapa en
social gemenskap och klubbkänsla som stimulerar till engagemang i och för klubbens verksamhet

Verksamhetsmål 2005

Aktiviteter 2005

Bidra till klubbens vision genom att aktivt bidra och
utveckla organisationen av golfvärdskapet.

Förmå de aktivt spelande och tävlande damerna att ta
ett större ansvar för golfvärdskapet genom att vid
minst ett tillfälle under säsongen vara golfvärd.
Samarbeta aktivt med Seniorkommittén.

Fortbildning av golfregler, golfetikett och speltempo.

Arrangera utbildnings- och informationsträffar och
vid dessa tillfällen engagera personer med kompetens
inom området.

Utvidga träningsverksamheten för damerna.

I samråd med vår tränare ta fram ett träningsprogram
för år 2005.

Öka antalet damer som aktivt deltar i damkommitténs
tävlingsverksamhet och i klubbtävlingar.

Ge möjlighet till klubbtävling (9 hål) på våra onsdagstimmar.
Officiell tävling en onsdag per månad.
Matchspel (inkl gruppspel).
Delta i Upplandsmatchen.
Delta i öppna tävlingar på andra klubbar.

Öka utbytet med andra klubbar.

Genomföra matchspel mot andra klubbar.
Arrangera resa/utbyte till/med annan klubb.

En stark gemenskap i damverksamheten med god
social känsla.

I samband med träning och tävling ordna gemensam
samling.
Aktiviteter som innebär gemensam samling, bl.a.
mannekänguppvisning, gemensamma utflykter.

Lena Larsson Ordförande Damkommittén
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Verksamhetsplan 2005 – Tävlingskommittén
Allmänt
Tävlingskommittén ska verka för att
den idrottsliga delen av klubbens
verksamhet fokuseras samt att även
tävlingar för social gemenskap
genomförs.
Vår vision
Våra tävlingsarrangemang har
regionalt och nationellt ett gott
rykte och tävlingskommitténs verksamhet uppfattas som positiv av alla
klubbens medlemmar.

Våra långsiktiga mål i tävlingskommittén är
att utbilda nuvarande tävlingsledare
i tävlingsmodulen i det nya datasystemet GIT
att säkerställa behovet av att utbilda
tävlingsledare och därmed ha
välfungerande tävlingsledarteam
fram till 2008
att fortsatt ha ett gott samarbete
med bankommittén för att säkerställa kvaliteten på tävlingsarrangemangen

att fram till år 2008 initierat utbildning av ytterligare två distriktsdomare
att ha ett tävlingsprogram som tillfredsställer önskemålen hos
större delen av klubbens medlemmar
att ha en kvalitet på tävlingarna som
deltagarna uppfattar som mycket bra och som lockar gäster utifrån att delta

Verksamhetsmål 2005

Aktiviteter 2005 för att nå målet

Tävlingskommittén har ett fortsatt gott samarbete med
bankommittén för att säkerställa kvaliteten på tävlingsarrangemangen

Under året kommer ingen tävling med SGT-status att
genomföras. Kvaliteten på tävlingsarrangemangen ska
säkras genom att vissa andra större tävlingar ska klassas
som A-tävlingar och då ha extra krav på hög klass på banan.

Upsala Golfklubb har ett tävlingsprogram som tillfredsställer önskemålen hos större delen av klubbens
medlemmar

I möjligaste mån ska tävlingsprogrammet innehålla en
tävlingsfri dag per helg. Om detta inte är möjligt varje
helg ska ena dagen under helgen innefatta tävlingar
med små startfält

Utbildning av tävlingsledare av tävlingsmodulen i det
nya datasystemet GIT

Under våren skall utbildning av i första hand teamledare genomföras

Upsala Golfklubbs tävlingar har en kvalitet som deltagarna uppfattar som mycket bra

Utbildning av tävlingsledarteamen skall genomföras
och insatser ska ske för att bibehålla de team som är
etablerade

Rekrytering av minst ett nytt tävlingsledarteam ska ske
under 2005

Utbildning av intresserade tävlingsledare ska leda till
att ett nytt team kan bildas

Sociala tävlingar med efterföljande fester skall genomföras för att öka möjligheten att få medlemmarna att
satsa på devisen ”UGK skall bli känd för att ge medlemmar och gäster en golfmässig totalupplevelse”

Tävlingar kombinerade med efterföljande fester skall
genomföras vid minst tre tillfällen under säsongen

Tävlingskommittén vill tacka alla
som oförtrutet arbetat för att klubbtävlingar och nationella tävlingar
kunnat genomföras med hög kvalitet
där idrotten stått i centrum. Utan
våra tävlingsledares insatser vore det
omöjligt att genomföra en riktig
golfsäsong där man blandar tävling22

ar, socialt umgänge och träningsspel
till en mix som passar alla!
Tävlingskommittén vill önska
Dig en trevlig, spännande och trivsam säsong där Du får möjlighet att
ägna Dig åt mycket golfspel men
även åt att ”göra vår klubb känd för
att ge medlemmar och gäster en

golfmässig totalupplevelse” genom
att göra en insats som är till gagn för
alla!
Välkommen till en trivsam säsong 2005!
Karl Grönlund,
Ordförande Tävlingskommittén
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Verksamhetsplan 2005 – Marknadskommittén
Allmänt
Vi kommer under 2005 att fortsätta
arbetet med att utveckla marknadskommitténs verksamhet. Målet är
att det arbetet ska korrespondera
med styrelsens övergripande mål.
Vår vision
i marknadskommittén är att omsätta
styrelsens övergripande mål till praktiskt arbete och på allehanda sätt bidra till att klubben blir Sveriges trevligaste golfklubb.

Våra långsiktiga mål i marknadskommittén är
att stärka UGK Business Clubs medlemmars relationer till övriga
medlemmar
att medlemmarna i UGK Business
Club skall få största möjliga
mervärde och affärsmöjligheter
av sitt stöd till oss

att variera tävlingsformerna inom
verksamheten för att största
möjliga gemenskap och klubbkänsla inom verksamheten
att verka för att UGK är en attraktiv partner för företag och organisationer som ännu inte funnit
sin plats hos oss.

att integrera UGK Ladies Business
Club i den ordinarie verksamheten

Sammanställning av verksamhetsplan för Marknadskommittén UGK för 2005
Verksamhetsmål 2005

Aktiviteter 2005 för att nå målet

Bidra till klubbens vision genom att bl.a. erbjuda ett
attraktivt och innehållsrikt verksamhetsprogram som
ger deltagarna möjlighet att exponera sig själv och sin
verksamhet inom vår verksamhet och klubbens övriga
medlemmar.

Vi skall genomföra 4 sponsorträffar under säsongen
med varierande tema.
Vi genomför Mediedriven för sjätte året i följd och
visar vår verksamhet för utomstående företag och
organisationer.

Stärka relationer och gemenskap inom klubben.

Utveckla matchspelsformen och genomföra tävligen
”Årets sponsorgolfare” som matchspel såsom föregående år.

Integrera damsektionen i övrig verksamhet.

Anpassa träffar, resor och övriga evenemang så att det
alltid finns plats för damer.

Håkan Everhall, ordförande Marknadskommittén

Webb-redaktionens mål för hemsidan år 2005
– att se till att hemsidan hålls aktuell
och ”fräsch” genom regelbundna
uppdateringar.

– se till så att banguider från banorna uppdateras och finns tillgängliga.

– att försöka uppmuntra spelare att
bidra med ex. golfbilder/historier
från klubbens banor.

– att hjälpa kansli och övriga berörda med problem kopplade till
hemsidan samt förse dessa personer med nödvändig kunskap.

– att i samråd med SVIP arbeta fram
nya finesser.

– att underlätta för besökare/medlemmar att finna information på
sidan.
Mattias Wallén Webb-redaktör
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Verksamhetsplan 2005 – Klubbarkivarie
Under verksamhetsåret 2005 skall klubbens verksamhet
dokumenteras. I möjligaste mån skall verksamhetens viktigaste händelser dokumenteras genom fotografering.
Detta skall ske i samverkan mellan klubbdirektören,
kommittéerna och klubbarkivarien enligt givna riktlinjer.

Under verksamhetsåret 2005 skall klubbarkivarien verka
för att klubbens verksamhet och historik blir kända.
Detta skall ske genom bidrag till Håmöbladet och
genom att i samråd med webb-redaktionen komplettera
Hemsidan med relevant information.

Under verksamhetsåret 2005 skall arbetet fortsätta med
att komplettera UGK:s historik.
Detta skall ske genom intervjuer och insamlande av
nytt material samt sammanställande av befintligt och nytt
material.

Externa kontakter skall hållas med Folkrörelsearkivet,
dels genom att delta i dess utbildning, men även genom
att dit överföra värdefullt material. Kontakt skall även
hållas med Svenska Golfhistoriska Sällskapet liksom med
Svenska Golfmuseet i Landskrona.
Birgitta Nordenman, Klubbarkivarie

Verksamhetsplan 2005 – Idrottskommittén
Idrottskommittén kommer i år att
fortsätta på den inslagna vägen, vilket betyder att vi erbjuder så många
juniorer som möjligt tid att träna
med instruktör. Vi fortsätter att satsa
på att utbilda våra spelare i regler
och vett och etikett, allt för att de ska
kunna representera klubben på ett
förstklassigt sätt.
Vi har i år även startat upp fysisk
träning för våra bästa juniorer och
seniorer för att möta upp de fysiska
kraven som ställs på en modern
idrottsman. De bättre juniorerna
och elitspelarna kommer att finnas
tillgängliga för att bistå de yngre
spelarna på träningar och läger,
detta i linje med de spelarkontrakt
som upprättas under våren.
Träningar
Vinterträningen har startat med fysträning i Brantingskolan varje lördag.
Fysträningen kommer att fortsätta under hela året då vi nu förfogar
över ett gym. på klubben. I mitten av
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mars börjar inomhusträningen i
Kåbotältet.
Där kommer vi i år att vara fler
än förra året.
Under säsongen kommer träningen att ske i såväl grupplektioner
som privatlektioner, beroende på vilken kategori spelaren befinner sig i.
Vi kommer fortsättningsvis att
använda Lilla Banan som träningsområde vid vissa tidpunkter, detta på
grund av små möjligheter till närspelsträning runt klubbhuset.
Jonnie med Anna som assistent
kommer även i år att fungera som
tränare. Under säsongen kommer
Ronnie Andersson, som är tränare
på Elitidrottsgymnasiet, att hjälpa
till med den mentala delen av golfspelet. Vi har även startat ett samarbete med Uppsala Naprapatklinik
för elitspelarna.
Tävlingar
I maj startar som vanligt Måndagstävlingarna på Lilla banan.
Måndagstävlingarna är en viktig

sluss för nya juniorer in i tävlingsgolfen, men även en bra plats att
träffa nya vänner och lära sig om vett
och etikett. Andra breddtävlingar är
Hagbard Cup och Rajder Kopp vilka
är tävlingar med deltagare från hela
Uppland.
Bankboken Cup och Bankboken
Tour har bytt namn till FSB Cup
respektive FSB Tour.
Vi kommer att jobba för att fler
juniorspelare ska få möjlighet att
komma ut och spela tävlingar på
andra banor. Där är FSB Tour och
Cup bra redskap.
Ett annat mål är att förbättra vår
fjärde plats i Junior lag SM från förra
året.
Denna säsong kommer Damerna
att spela om Lag SM i elitserien där
målet är att etablera sig.
Herrarna spelar i Division ett där
målet är att slåss om en topp placering.
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Sammanställning av verksamhetsplan för Idrottskommittén UGK för 2005
Verksamhetsmål 2005

Aktiviteter 2005 för att nå målet

Träningstid för så många som möjligt.

Anna Holmberg som resurs. Använda äldre juniorer.
Engagera föräldrar.

Förbättrat träningsområde.

Skapa förslag på alternativt träningsområde.
Utnyttja Lilla Banan.

Skapa en året-runt-träning.

Erbjuda träning året runt.
Bygga inomhus fysikträningsanläggning.
Kan användas av alla medlemmar.

Skapa klubbkänsla.

Breddtävlingar, träningsläger, träffar utanför golfbanan.

Juniorlag-SM

Topp 3 i Sverige finalen.

Herrlag

Topp 3 div 1.

Damlag

Etablera sig i elitserien.

Hemsida

Lättare att hitta, mer information om spelare och
resultat.

Profilera idrotten.

Elitspelarna skall presenteras i klubbhuset och på
hemsidan. Presentera resultat på hemsidan.

Skapa mer medel till verksamheten.

Skapa en elitpool för företagare.
Samarbete med tidningen Relation.
Sälja RC på klubben.
Anordna UGK bollen/bättre marknadsföring.
Bättre kontroll på träningsavgifterna.

Träningsläger

Olika resmål för olika grupper.
Alla i träning ska erbjudas något alternativ.

Ta hjälp av externa föreläsare.

Samarbeta med SISU som ger pengar till material.

Kontrakt

Arbeta på skyldigheter/möjligheter gentemot
klubben. Införa ett a-kontrakt och ett b-kontrakt,
beroende på viljan att satsa.

Ove Hedberg, ordförande i Idrottskommittén

Valberedningens förslag till ny styrelse
Avgår gör nuvarande ordförande Jan Claesson samt
Iréne Tedenlid
Ordförande:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Karl Grönlund
Björn Kumlin
Jan Warnberg
Lotta Källman
Björn Larsson
Acke Grünewald
Urban Sand

nyval 1 år
1 år kvar
1 år kvar
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 1 år

Valberedningens förslag till nya ledamöter är Acke
Grünewald och Urban Sand. Acke Grünewald är välkänd på Upsala Golfklubb där han sitter i marknadskommittén, arbetsmässigt är Acke VD för Wikströms
Tryckeri. Urban Sand är ägare av Bergmans Herrkonfektion, sitter idag som ordförande i Uppsala
Handelsförening samt som kassör i Rotary.
Christer Schenholm
sammankallande i valberedningen
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Förslag avseende

Masterplan till årsmötet
Styrelsen fick, av årsmötet 2004, i
uppdrag att ta fram kompletterande
information kring förslaget till
ombyggnation av greenområdena på
18-hålsbanan för att beslut skulle
kunna tas i frågan.
Styrelsen utsåg strax efter detta
möte en projektgrupp som fick i
uppdrag att skapa en Masterplan för
hela anläggningen.
Några begränsningar eller dylikt
gavs inte till gruppen utan årsmötets
synpunkter var till att börja med ledsagare i arbetet. Tidigt i projektet
fick projektgruppen direktiv att
begränsa förslaget till att utnyttja
befintligt markområde.
En banarkitekt, Bob Kain, anlitades för att hjälpa till att skapa denna
Masterplan.
Under resans gång har fokus
ändrats från en total fokusering på
ombyggnation av greenområdena
till att också inbegripa övriga delar
av anläggningen och hur anläggningen borde se ut i ett fullt utbyggt
skede ett antal år framåt i tiden.
Styrelsen har, med hjälp av de
underlag projektgruppen tagit fram
och utifrån det senaste informationsmötet med klubbens medlemmar, följande förslag till årsmötet.
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Förslag till beslutspunkter
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om:
1. Antagande av
Masterplanen, 36 hål
Antagande av den Masterplan
som redovisats i Håmöbladet nr 5
2004. I denna plan utnyttjas marken på Lilla Banan för att bygga
fyra hål av de nio nya hålen för
att erhålla en komplett 18-hålsbana, par 70 eller 71.
eller
2. Förslag till framtagning
av ny Masterplan, 45 hål
Framtagning av ny Masterplan
med målinriktningen att utveckla
anläggningen till 2×18 + 9 hål
(Lilla Banan).
Val av tågordning
Styrelsen föreslår årsmötet att
besluta om i vilken ordning byggnationen skall starta, etapp 1a
eller etapp 1b.
Om årsmötet antar Masterplanen, 36 hålsanläggning.
Etapp 1a. Bygga 9 nya hål.
Arbetet börjar med att bygga 9
nya hål under 2005 för att åstadkomma en komplett 18-hålsbana,
par 70 eller 71.

Etapp 1b. Förändringar på
Gamla Banan.
Etappen omfattar förändringar
på Gamla Banan enligt Masterplanen. Nybyggnation av greener och hål som inte påverkar
spelbarheten kommer att göras
först. Därefter kan arbetet börja
med de greener som är i spel och
spelet får då bedrivas på i snitt
fyra provisoriska greener/hål
under de kommande två åren.
Om årsmötet antar alternativ 2,
45-håls anläggning.
Styrelsen får mandat att införskaffa mer mark för utbyggnad av
Nya Banan. Ny Masterplan tas
fram.
Driftskostnaderna för en 45-håls
anläggning blir högre jämfört
med en 36-håls anläggning.
4. Finansiering
Styrelsen föreslår att om byggnationen kommer igång att finansieringen sker via medlemsavgifterna för alla medlemmar fr.o.m.
13 år. Klubben tar ett amorteringsfritt lån på det belopp som
motsvarar investeringens storlek
enligt den etapp som årsmötet
har beslutat. Finansieringsmodellen finns redovisad på annan
plats i detta Håmöblad.
Styrelsen

Ekonomi för 36 håls- och 45-hålsanläggning
Exempel på kostnadskalkyl (kr) för ett hål, i detta fall hål 1 på Gamla Banan
Förberedelser
5 kr/m2

Område
Hål nr 1
tee
10 000
fairway/ruff
–
bunker – Hö 4 000
bunker – Vä 4 000
green
15 000
Summa
33 000

Sprängning
200/m3

Fyllnadsmassor
34.8/m3

Byggande
2.5/m3

Material
2.8/m3

30 000
–
–
–
–
30 000

12 000
–
7 000
7 000
–
26 000

50 500
–
15 000
15 000
110 000
190 500

45 500
–
550
550
140 000
186 600

Dränering
52.2/m
7
12
2
2
15
39

350
500
000
000
500
350

Bevattning
4060/huvud

Såbädd
69.6/m3

Grästorv
30/m3

Gångväg
87/m

Bunkersand
400/m3

24 360
–
–
–
24 360
48 720

9 100
–
4 000
4 000
17 400
34 500

–
–
900
900
30 000
31 800

–
–
–
–
3 480
3 480

–
–
000
000
000
000

Tabellen ovan är ett exempel på hur kalkylen för Masterplanen är framtagen, detta har gjorts för alla hålen plus
drivingrange, övningsområde och övningsgreener.

4
4
14
22

Träd
–
10 000
–
–
–
10 000

Återställning
–
–
–
–
–
–

Total
188
22
37
37
369
655

810
500
450
450
740
950

Från kostnaderna per hål vilka redovisats i tabellen ovan
har beräkningen gjorts för totalkostnaden som redovisas
nedan.

Delkostnader inom Masterplanen
Område
Gamla Banan

Nya Banan
Driving Range
Chipping area
Övningsområde
Övningsgreen
Summa

Avser
Greenområden
Banförändringar
Summa
Utbyggnad till 18 hål
Mattor + grästee
Egna bollar
Egna bollar

Kostnad, tkr
10 800
3 400
14 200
10 000
1 400
300
800
290
26 990

Anmärkning
Inkl nya 2, 4, 5, 6, 16 och 17

Inkl bunker och 4 målgreener
Inkl green, bunker och fairway
Inkl övningsgreen med bunkrar
Vid klubbhuset

För att få en bild av vad som händer med driftkostnaderna har det gjorts två uppskattningar.
Beräkningen är gjord utifrån att 2000 medlemmar är
med och betalar en högre årsavgift.
Materialkostnaderna är beräknade utifrån att UGK
idag har 31 st fullängds hål, i och med att Lilla Banan är
kortare. Utifrån detta antagande har vi beräknat materialkostnaderna i kalkylerna nedan.
I dessa beräkningar har det antagits att vi kan behålla
våra intäkter relativt intakta under byggtiden.
När alla banorna är klara räknar vi med att erhålla
ökade intäkter mot vad vi skulle ha fått om vi inte hade
gjort några förändringar.
Driftskalkyl 36-hålsanläggning
Material: plus 16% på en budget som år 2005 är
1.287.000 kr ger 207.500 kr/år och en ökad
årsavgift med

100 kr

Personal: plus en säsongsanställd á 200.000 kr
ger en ökad årsavgift med

100 kr

Totalt ökad årsavgift med

200 kr

Med en utökningen från en korthålsbana (Lilla Banan) till en fullängdsbana medför givetvis lite högre driftskostnader. Maskinparken kan dock
hållas intakt.
Driftskalkyl 45-hålsanläggning
Tillkommande kostnader för att
bibehålla Lilla Banan.

Material: plus 13% på budget 1.287.000 kr ger
167.000 kr/år ger en ökad årsavgift med

85 kr

Personal: plus en säsongsanställd á 200.000 kr/år
ger en ökad årsavgift med

100 kr

Maskinparken: utökas p.g.a att Lilla Banan måste
ha andra maskiner än övriga banor vissa maskiner
kan behållas men en nyinvestering krävs på 1.250.000 kr
Avskrivningskostnad 10%/år ger en ökad
årsavgift med
65 kr
Markinköp för att ersätta de hål som i
Masterplanen är tänkta att byggas på Lilla Banans
mark ger en ökad årsavgift med

100 kr

Tillkommande kostnader för att bibehålla
Lilla Banan

350 kr

Sammanfattning
Tillkommande kostnader för att bibehålla Lilla Banan i
45-hålsalternativet är plus 350 kr per medlem i årsavgift.
Utöver den ökning av årsavgiften för investeringskostnaden och ökade driftskostnader för 9 nya hål.
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Speltillgänglighet vid genomförande
Masterplan kan genomföras i olika
alternativ och etapper och under
flera år. Nedan redovisas vad som
händer med speltillgängligheten vid
de olika alternativen som finns i styrelsens förslag till Masterplan. I
detta förslag till genomförande av
Masterplan och tillgängligheten för
spelet på klubben, har utgångspunkten varit spelmöjligheten under
byggtiden.
Benämningen på hålen nedan
innebär att 3G betyder hål 3 enligt
Gamla Banan och 4M står för hål 4
enligt den nya bansträckningen
enligt Masterplanen.
Provisorisk i kolumnen Greentyp
innebär att spel kommer att ske till
en provisorisk green som kommer
att klippas upp och ställas i ordning i
god tid innan spelet flyttas från ordinarie green.

Vid nybyggnad av 9
nya hål
Under byggnationen av de nya 9
hålen, kommer vi att kunna spela på
Gamla Banan med ordinarie greener.
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Om det först byggs nio nya hål,
får vi fördelen att det under den resterande byggtiden kommer att finnas en komplett 18-hålsbana, par 70
eller 71 (nya 9-hål + nya 9-hålsbanan, hål 19–36) med ordinarie greener att spela på.

Vid ombyggnation
av greenområden på
18-hålsbanan
När detta genomförs får vi inskränkningar av antalet fullängds hål med
ordinarie greener under 1–2år och
Gamla Banan kommer att ha 4–9
provisoriska greener under 1–2 år.
Nedan beskrivs två olika genomföranden. Alternativ A ombyggnad av
greener under 2 år med fyra provisoriska greener per år och alternativ B
ombyggnation under 1 år med 9
provisoriska greener under 1 år.

Alternativ A (år 1)
Ombyggnation greener på Gamla
Banan under 2 år.
September år 1 till augusti år 2
Nya greenområden byggs på 1G,
4G, 9G, 10G samt 15G. Det blir
provisoriska greener på dessa hål
utom hål 15G som ej spelas.
Hål
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ut
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
Ut
S:a

Spelas
1G
3G*
4G
4M
5M
6M
7M
9G
10G
10M
12G
12M
14G
16G
17G
16M**
17M
18G

Greentyp
Provisorisk
Provisorisk

Provisorisk
Provisorisk

Par
4
3
5
4
3
4
4
5
4
36
3
4
5
4
4
5
4
4
4
37
36
73

av Masterplanen
Alternativ A (år 2)
Ombyggnation greener på Gamla
Banan under 2 år.
September år 2 till augusti år 3.
Nya greenområden byggs på 12G,
14G, 16G samt 18G.
Hål
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ut
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
Ut
S:a

Spelas
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
12G
12M
14G
14M
16G
16M
17M
18G

Greentyp

Provisorisk
Provisorisk
Provisorisk

Provisorisk

Par
4
3
5
4
3
4
4
5
4
36
3
4
5
4
3
4
5
4
4
36
36
72

* Spelas som par 3 från röda regnskyddet bakom
1G till gamla 3:ans green.
** Spelas som par 4 från 260 m från green på nya
16:e (16N).

Alternativ B
September år 1 till augusti år 2.
Detta alternativ gör att byggtiden minskas med 1 år men minskar tillgängligheten med spel på ordinarie greener.
Greenområden byggs på 1G, 4G,
9G, 10G, 12G, 15G, 14G, 16G och
18G. Det blir provisoriska greener
på dessa hål utom 15G som ej spelas.
Hål
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ut
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
Ut
S:a

Spelas
1G
2M
4G
4M
5M
6M
7M
9G
10G
10M
12G
12M
14G
16G
17G
16M
17M
18G

Greentyp
Provisorisk
Provisorisk

Provisorisk
Provisorisk

Provisorisk
Provisorisk
Provisorisk

Provisorisk

Par
4
3
5
4
4
3
4
5
4
36
3
4
5
4
4
5
4
4
4
37
36
73

Sammanfattningsvis av effekter vid de
olika genomföranden av Masterplan.

Ombyggnation av greenerna
på Gamla Banan
Om ombyggnationen av greenerna
görs på Gamla Banan kommer vi att
få en begränsad speltillgänglighet
med inskränkningar av antalet fullängds hål med ordinarie greener
under 1–2 år.
Nybyggnation av 9 nya hål
plus ombyggnation av
greener Gamla Banan
Fördelen med att först bygga nio nya
hål är att det under hela byggtiden
alltid kommer att finnas en komplett
18-hålsbana, par 70 eller 71 (nya 9hål + nya 9-hålsbanan, hål 19–36)
med ordinarie greener att spela på.
Ytterligare en fördel är att vi får lättare att bibehålla våra externa intäkter från greenfee, företagsgolf och
hålsponsorer/reklamköpare om vi
under byggnationen har en fullvärdig 18-hålsbana att spela på utan
provisoriska greener. Detta är inte
minst viktigt för våra entreprenörer
restaurang och shop/ drivingrange.
När byggnationen är klar har vi
två st. fullängds 18-hålsbanor vilket
också ökar speltillgängligheten på
lång sikt.
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FINANSIERING
Storleken på investeringen som behövs beror givetvis på
vad vi väljer att göra. Om vi gör en renovering/ombyggnation av den Gamla Banan så blir det givetvis en lägre
investering. Om vi istället satsar på att göra en total renovering/ombyggnation av hela anläggningen så blir det en
större investering, men om vi ser till den ökade kostnaden för oss medlemmar så blir den inte alltför kännbar.
En viss ökad kostnad för individen/familjen är väl aldrig
rolig men man måste ju se till vad man får för den ökade
kostnaden. I det här fallet får vi medlemmar en förbättring av hela anläggningen både tillgänglighetsmässigt,
kvalitetsmässigt och spelmässigt.
Amorteringsfritt lån till klubben
Nedan presenteras fem olika lånenivåer. Vi räknar med
en årlig låneränta på 5%.
Lånen ska vara amorteringsfria men med möjlighet
att göra frivilliga amorteringar. Lånen kommer självklart
att tas löpande under ombyggnadsprocessen.
Som vi ser det finns det två olika finansieringsalternativ. Båda alternativen innebär en höjning av kapitalinsatsen med 5 000 kr till 30.000 kr för alla nya medlemmar
och en höjning av medlemsavgiften för alla medlemmar
från 13 år och uppåt.
Alla nuvarande medlemmar delar på räntekostnaden.
Finansieringsförslagen bygger på ett nettotillskott på
minst 5.000 kr per utbytt kapitalinsats. Nettotillskottet

kommer från skillnaden mellan nuvarande kapitalinsatsen på 25.000 kr och den nya på 30.000 kr.
I snitt slutar 60–90 seniormedlemmar årligen som byts
ut mot nya medlemmar från vår kö.
Kommande år kan vi räkna med att vi i snitt kommer
få ett nettotillskott med 5.000 kr per ny kapitalinsats.
Räknar vi med den lägre medlemsomsättningen på
60 personer per år, innebär det ett tillskott på ca. 300.000
kr/år.
I dessa finansieringsförslag tas inte hänsyn till de minskade greenfeeintäkter som en ombyggnation skulle
medföra. Denna minskade intäkt tas istället på verksamhetresultatet.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ökningen
av medlemsavgiften kommer bli mellan 0–600 kr beroende på hur stor ombyggnation årsmötet beslutar att göra.
Sammanfattning
Medlemsavgiften kommer att öka successivt i och med
att de olika byggfaserna genomförs.
Ökningen år 1 bli 50–100 kr för att år 5 bli 600 kr.
Lånebelopp
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000

Räntesats
5%
5%
5%
5%
5%

Ränteperiod
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader

Kostnad
500 000
750 000
1 000 000
1 250 000
1 500 000

Alla medlemmar delar på räntekostnaden med nettotillskott från höjningen av kapitalinsatsen.
Lånebelopp
10
15
20
25
30

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

Räntekostnad 5%
500 000
750 000
1 000 000
1 250 000
1 500 000

Höjning av
medlemsavgiften
250
375
500
625
750

Nettotillskott
60 utbytta medlemmar
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000

Ränetkostn efter
nettotillskott
200 000
450 000
700 000
950 000
1 200 000

För mer information om Upsala GK’s Banutveckling,
se vår hemsida www.upsalagk.com och klicka på
Ombyggnad.
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Höjning av
medlemsavgiften
100
225
350
475
600

Motioner
Motion angående Masterplan för utveckling av banorna vid Upsala Golfklubb
Styrelsen ämnar uppenbarligen lägga
förslag om en Masterplan för anläggningarna på Håmö för beslut vid
klubbens årsmöte den 7 mars 2005. Vi
anser att förslaget till Masterplan är
alltför långtgående och på så sätt avviker från det förslag som sändes tillbaka till styrelsen för komplettering vid
senaste årsmötet. Då planerades
huvudsakligen en ombyggnad av
greenerna. Vi uppfattade vid det tillfället att många medlemmar var tveksamma till vad en sådan ombyggnation skulle innebära, bl.a. om nya
greener verkligen var nödvändiga, hur
de nya greenområdena skulle se ut
och hur spelbarheten på banan under
och efter ombyggnaden skulle bli.
I den nu aktuella Masterplanen
saknas fortfarande uppgifter på utformning av greenerna. Dessutom
har tillkommit planer på omfattande
förändringar i nuvarande banor. Vi
har genom kontakter med enskilda
medlemmar underhand fått uppfattningen att många av dem är starkt
negativa till väsentliga delar av
Masterplanen. Vår uppfattning är
därför att medlemmarnas synpunkter
inte kommit fram i Masterplanen,
kanske därför att den kommitté som
arbetat med planen inte tillräckligt
kommunicerat med klubbens medlemmar. Till en del kan det bero på
att den arbetsgrupp som arbetat med
förslaget haft för bråttom. Möjligen
har den dessutom saknat representanter för de mer konservativa åsikter
som många klubbmedlemmar har.
En vanlig åsikt i klubben är ju att vi
redan har en mycket bra anläggning.
En investering om över 26 miljoner
kronor i om- och nybyggnad måste
därför vara väl genomtänkt och
accepterad av en majoritet av klubbens medlemmar.

Om man ser på Masterplanens
förslag finns det många punkter som
är kontroversiella:
1. Förslaget att ta Lilla Banan i
anspråk för en ny 18-hålsbana
innebär att man förstör den Lilla
Banan. Den är värdefull för
nybörjare och många äldre och
används dessutom flitigt av många
andra medlemmar och green-feegäster under sena höstar och tidiga vårar. Detta borde respekteras.
En sådan kort bana är ju ofta förekommande på golfanläggningar,
och kan sägas vara en service åt
medlemmarna. Att spelfrekvensen tidvis är låg under högsäsong
borde kunna accepteras. Om man
ser den Lilla Banan som ett kapital som inte utnyttjas fullt ut, så
kunde man istället fundera på hur
man mer effektivt kunde utnyttja
den. En möjlighet är att förbättra
banan, t.ex. tees (grästee överallt),
greener (fler bunkrar) och fairways. Det skulle inte kosta särskilt
mycket. En annan möjlighet är att
under vissa tider utnyttja Lilla
Banan som övningsområde.
2. Beträffande förändringar i Nya
banan och utbyggnad av denna till
en 18-hålsbana:
Den nuvarande Nya 9-hålsbanan
har kritiserats en hel del. Många
hade nog tänkt sig en fullvärdig 9hålsslinga som komplettering till
Gamla 18-hålsbanan. Nya banan
är för kort och inriktningen borde
vara att förlänga/förbättra den.
Standarden (längden) ska inte
vara sämre än för Gamla Banan.
Bl.a. borde korthålet 5 förlängas
och greenen på hål 3 flyttas.
Att bygga ytterligare 9 nya hål
med samma låga kvalitet som nu-

varande Nya banan kan betraktas
som kapitalförstöring. För att
bygga en fullvärdig ny 18-hålsslinga behöver ytterligare mark
köpas in. Om det inte är möjligt
att bygga en fullvärdig Ny 18hålsbana, bör man avstå från
detta.
3. Planen för Gamla Banan innebär
omfattande förändring i sträckningen av banan. Vi uppfattar
dessa som onödiga. De säkerhetsrisker som omtalas är knappast så
stora. Inriktningen borde vara att
göra förbättringar av tee och
greener, men bibehålla fairways.
Några exempel på möjliga förbättringar är: På hål 6 kan tee förbättras och möjligen greenen flyttas till höger (eller skogen glesas
ut ytterligare). På hål 7 kan tee
flyttas till bakom green på hål 6.
På hål 8 kan kanske greenen flyttas eller byggas om. På hål 10 kan
sikten från tee förbättras. Hål 17
kan möjligen byggas om med ny
sträckning, med placering av
green bakom och ovanför nuvarande green.
Beträffande ombyggnader/flyttningar av greener så borde man i
första hand se vad förändringar av
greenernas omgivningar (förbättrad dränering, gallring av skog
etc) och skötsel har för effekter på
sikt på växten av nuvarande vitgröe. Skulle ombyggnad av greenerna med nytt gräs (krypven) bli
nödvändig, förutsätts att dessförinnan en ny fullvärdig 9-hålsslinga finns, liksom väl utarbetade
förslag till design av greenområdena.
4. Inriktningen på att skapa övningsområden bör bibehållas i det
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Motioner
fortsatta
arbetet
med
en
Masterplan (dock ej med användande av hål 8 på Lilla Banan).
Samma sak gäller uppgradering
av driving range och parkeringsplatser.
Vi föreslår därför årsmötet
att ge styrelsen i uppdrag att under
2005 utveckla en ny Masterplan.
att besluta att arbetet med denna
Masterplan ska ske i en ny kommitté (eller flera) bestående av
personer som representerar de
olika åsikterna i ärendet Masterplan.
att besluta att inriktningen på arbetet med Masterplan ska vara
enligt ovanstående punkter 1–4.
Uppsala 2005-02-06
Einar Brekkan
Gunnar Alm
Jan Ohlsson
Lars Carlsson
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Bilaga till motion

Långsiktig planering
(eng. ”Masterplan?”)
Inledning
Vid sista årsmötet kom styrelsen
plötsligt med ett förslag om ombyggnad av våra greener. Förslaget
var skamligt illa förberett och underkändes också av medlemmarna. Förslaget återremitterades till styrelsen.
Uppdraget som styrelsen fick var att
ta fram ett bättre beslutsunderlag för
greenombyggnad. Man diskuterade
bättre ritningar och modeller. Det
fanns en vilja bland mötesdeltagare
att detta fick kosta pengar. Summan
200 000 kr nämndes bland annat av
Peter Ohlsson. Arkitekten kostar
pengar, liksom professionell tecknare och modellbyggare. Observera att
på årsmötet diskuterades bara ombyggnad av greenerna.
Masterplan
Under säsongen väntade vi oss att de
nya greenerna skulle visas upp i
klubbhuset och/eller på hemsidan. I
stället kom en lång lista över brister
som den kanadensiske arkitekten
fann vid genomgång av vår bana. Ett
uppdrag som han måste ha fått av styrelsen och som inte har med det uppdrag som styrelsen fick av årsmötet.
Efter några månader kom det
upp en karta i klubbhuset som utgjorde en Masterplan för UGK.
Kartan är skrattretande. Den är fullständigt oanvändbar. Även ute i terrängen måste man vara elitorienterare för att förstå var man är och vart
vår bana är på väg! Kartan är så dålig
att den väcker allvarliga frågor om
arkitektens kompetens.
Det är klart att vi skall ha en långsiktig planering eller det som på
kanadensiska kallas för Masterplan.
Men det var inte det vi skulle göra

just nu. Nu skulle vi medlemmar
besluta om man var intresserade av
en ombyggnation av greenerna och
ingenting annat. Det är först när årsmötet beslutat om greenombyggnad
som styrelsen kan börja fundera på
om inte en dylik ombyggnad kan koordineras med annat arbete på banan. Detta är helt naturligt och kallas på svenska långsiktig planering.
Ombyggnad vs. utveckling
Orden ombyggnad, renovering, restaurering använder en fastighetsägare för att beskriva åtgärder på en fastighet. I orden finns en värdering.
Ombyggnad är en större och mer
omfattande åtgärd än att renovera
eller restaurera. Man renoverar ett
hus som är i hyggligt skick, väldisponerat och funktionellt välanpassat.
Man bygger om eller till och med
river ett hus som är i dåligt skick
och/eller inte anpassat till de funktioner man har tänkt sig.
Vår golfbana är i mycket gott
skick, många anser den vara distriktets bästa bana och den rankas sannolikt bland Sveriges 50 bästa banor.
Den är 40 år gammal. Den är vuxen
och har mognat med behag. Hundratals planterade träd utgör en inramning av spelområdena som man
bara ser på äldre golfbanor. Vi har
alla spelat banor där man efter ronden påpekar att när banan har mognat och träden växt till sig så blir det
säkert bra. Träden är viktiga för avgränsning mellan hålen men framförallt runt greenerna. Vad vore
greenerna på hål 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 utan de träd som kantar
greenområdena? På den typ av bana
som vi har, vill vi gärna att varje hål
är en separat enhet – en egen upplevelse och det finns inget som är viktigare än trädbeståndet. I denna miljö finns det utrymme för att kontinu-

Motioner
erligt renovera, förbättra och restaurera men absolut inte att bygga om!
Den bana vi har i dag skiljer sig
från den bana som byggdes för 40 år
sedan. Genom åren har det pågått
ett ständigt förändrings- och förbättringsarbete. Detta är vad vi i
dagligt tal kallar för utveckling. Moder natura har varit till stor hjälp.
Kloka beslut har fattats och renovering i lagom takt har givit oss en bana som alla beundrar.
Det är med bestörtning som vi
har tagit del av den så kallade Master
planen. Den kännetecknas av en
okänslighet som kan ha att göra med
en utländsk arkitekt, men som mest
ställer frågor om den av styrelsen utsedda kommittén. Förslaget massakrerar Gamla Banan, vår älskade lilla
bana försvinner och man gör dyra
ingrepp på vår nybyggda 9 hålsbana.
Det luktar ändringar för ändringarnas skull!
Stopp och belägg! Sakta i backarna!
Vi behöver en långsiktig planering
men vi behöver inte den ”Masterplan”
som styrelsen har tagit fram!
Framtidsvy
På styrelsen och kommittén låter det
som om banan har nått ett ”bäst före
datum”. Innan det blir för sent
måste den ätas upp av Caterpillars
och grävskopor. Om vi inte accepterar detta och om vi tycker att det
som vi har är rätt bra, kan man tänka
sig en framtida planering som kan se
ut så här:

• Avvakta några år med greenombyggnad. Vi har precis gjort ingrepp för att förbättra våra problemgreener. Låt oss se vad det
ger oss. Fördelen med att avvakta
är också att vi ser ur det går för de
få klubbar som har byggt om.
• Om man bygger om greenerna bör
man göra det utan att göra stora
ingrepp i Gamla Banans layout.
• Bygg om hål 17 (och driving range).
Kring detta finns sannolikt en
bred konsensus i klubben. Bygg
det hål som tidigare har ritats med
en green bakom och ovanför vår
nuvarande green.
• Om det finns en majoritet som kan
tänka sig att lägga ner Lilla Banan
kan man bygga 9 nya hål så att
man får en ny 18-hålsbana. En förutsättning för detta är i princip att
man också skriver in att 9 hål på
den banan skall vara öppna för
vinterspel. Lilla Banan skulle kunna användas till att lösa problemet
med övningsområde för egna bollar. Man skulle reservera tider för
denna typ av aktiviteter. Detta
skulle innebära ett bättre utnyttjande vilket tidvis kan vara lågt.
• Koncentrera oss på förbättringar
av Gamla Banan. Vi kan behöva
nya tees, nya bunkrar eller annat
som är en del av en naturlig
utveckling av banan. Förändringar
som innebär begränsade ingrepp i
utnyttjande.

• Låt oss ägna oss åt det som vi (läs
Ove och hans gäng) är bäst på:
Finish! Att ytterligare putsa banan
på ett sätt som redan nu alltid
väcker beundran. Vi kan ytterligare snygga till runt tees, greener,
hinder och slutföra beläggning av
de vägar som behöver det.
• Ordna med övningsområde för
egna bollar. Detta har högsta prioritet men får inte ske på helhetens
bekostnad. Klubbhusområdet med
befintliga hål ligger på ett sådant
sätt att vi inte kan få ett användbart övningsområde i klubbhusets
omedelbara närhet. Golfare ägnar
sig åt ett spel där vi njuter av att gå
en promenad på 10 km. Låt oss
acceptera att vi måsta gå en bit för
att komma till vårt övningsområde. Det viktiga är att man gör ett
sådant område NU och att det blir
bra.
Ovanstående synpunkter har vi sammanfattat i den av oss inlämnade
motionen.
Uppsala 2004-02-06
Einar Brekkan
Gunnar Alm
Jan Ohlsson
Lars Carlsson
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Synpunkter från projektgruppen på Brekkans m.fl. motion angående Masterplan
Vid årsmötet 2004 fick styrelsen i
uppdrag att återkomma med ett väl
genomtänkt förslag till omläggning
av greenområdena på Gamla Banan.
Arbetsgruppen som bildades tog
genast kontakt med den kanadensiske golfbanearkitekten Robert Kains.
Denna arkitekt är erkänd för att på
ett kompetent och seriöst sätt medverka till att utveckla äldre banor.
Från arbetsgruppens sida informerade vi arkitekten om de idéer för
att utveckla Gamla Banan, främst
greenområdena, som diskuterats inom klubben de senaste åren. Vi tog
med arkitekten upp det i klubben
länge diskuterade förslaget att flytta
5:ans green till ett läge bakom nuvarande green och flytta 6:ans green
till ett läge i semiruffen till höger om
röd tee på 7:an. Efter att ha vägt föroch nackdelar med dessa förslag
kom vi tillsammans med arkitekten
fram till att den i Masterplanen nu
föreslagna sträckningen på lång sikt
var den bästa lösningen. Förutom att
greenlägena på hål 5 och 6 blir bättre ur solinstrålnings- och luftningssynpunkt blir också säkerheten högre på hål 6 och 7. Det blöta området
på 6:ans fairway som vi under alla år
inte lyckats dränera bort, slipper vi
också, liksom problemet med att våtmarken till vänster om greenen inte
får påverkas.
När vi tittar på alternativa håldragningar måste vi också ta hänsyn
till att vi har ett stort antal fornfynd
på vår mark. Dessa områden får inte
störas.
När vi besiktigade det markområde som ersättningshålet till hål 17
är tänkt att dras i, fann vi att terrängen bäst lämpar sig för ett dogleg
höger par-5-hål. Promenaden från
denna nya green till tee på sista hålet
34

visar sig då bli nästan 350 meter. Det
var nu som vi började fundera på ett
nytt anslutningshål i stället.
En investeringsplan för Gamla
Banan utan att ta hänsyn till Nya
Banan och en tänkt framtida utbyggnad till 18 hål måste vara att jämställa med tjänstefel och ett slöseri med
medlemmarnas pengar. Arbetsgruppen tog därför kontakt med styrelsen
för att ta reda på vilka markresurser
som klubben äger och om det fanns
möjlighet att anskaffa mera mark. Vi
fick då klart för oss att vid denna tidpunkt våra grannar var klart obenägna att sälja. Vi blev därför begränsade till att använda de markområden
som klubben redan anskaffat.
Vid genomgång av befintlig mark
visade det sig snart att den inte räckte till för 9 nya hål. Samtidigt visade
det sig att en helhetslösning med
fyra 9-hålsslingor med start och
avslutningshål i närheten av klubbhusområdet inte går att åstadkomma
utan att ta i anspråk mark från Lilla
Banan. Sedan Nya Banan kom till
har beläggningen på Lilla Banan
minskat kraftigt och vid en avvägning av behovet av utbyggnad med
nio nya hål, med behovet att behålla
Lilla Banan, bedömdes utbyggnad
ha större intresse. En bidragande
orsak var att mark då kunde frigöras
till övningsområde med egna bollar
– ett önskemål som funnits i många
år. Ett nytt par-3-hål som nr 2 på
Gamla Banan med tee bakom
greenen på hål 1 och green nedanför
”elefantbaken” öppnar upp för ett
avslutande hål på Nya Banan med
green i närheten av klubbhusområdet. Detta passar också med förslaget om ett nytt par-4-hål i skogen
bakom 18: e på Gamla Banan.
Vi bedömde det som viktigt att få

en heltäckande plan som visar vilken
utvecklingspotential som Håmö har.
Därför valde vi att visa layouten för
varje hål inklusive bunkrar, träd,
vattenhinder och greenplacering,
men avstod från att ta fram detaljerade förslag med nivåkurvor med
cm-precision för varje enskild green.
Sådana detaljritningar kostar stora
summor och bör tas fram först när
beslut om byggnation godkänts av
årsmötet.
Vilken karaktär ska de två 18hålsbanorna ha? Vår bedömning är
att klubbens medlemmar har olika
önskemål beroende på ålder, kön
och spelskicklighet. I likhet med
Halmstad Golfklubb (Tylösand) och
Arlandastad föreslår vi därför två
banor som kompletterar varandra.
– Gamla Banan har alltid betraktats
som en mästerskapsbana trots att
den med tiden i relativa termer
blivit för kort och enkel för den
riktiga eliten. Vi föreslår därför att
hålen förlängs där så är möjligt
och att fyra tees byggs på varje hål,
dvs. separata klubbtees och bakre
tees för både damer och herrar. I
övrigt föreslår vi en del förändringar för att skapa fler utmaningar för alla spelare. De hål som kritiserats mest de senaste åren byggs
om eller ersätts med nya.
– Nya Banan ska ha samma höga
finish som Gamla Banan, men
sakna bakre utslagsplatser. Banan
designas för att passa medel- och
höghandikappare. Strategiskt ska
den vara väl i klass med Gamla
Banan, men precision ska vara viktigare än längd. Redan gjorda investeringar ska utnyttjas maximalt.
Det korta femte hålet föreslår vi
användas som övningshål. Ett nytt

korthål byggs som ersättning.
Nuvarande hål 3 kan ges ny green
under förutsättning att medlemmarna godkänner den investering i
mark och nybyggnad som blir nödvändig. Utöver gul och röd tee
föreslår vi att en främre tee byggs.
Längden från denna främre tee ska
i stort motsvara Lilla Banans nuvarande längder. Vintergreener ska
förberedas så att banan kan vara
öppen för spel även vintertid.
Men varför föreslår vi allt detta?
Utöver det som skrivits ovan gäller
att vi ser förslagen för Nya Banan
som en kvalitets- och kapacitetshöjning, medan de som avser Gamla
Banan är för att:
Få greener av hög kvalitet
under hela spelsäsongen
De moderna gräsarter som kan bli
aktuella, har större sannolikhet att
överleva vintern. Det innebär att
säsongen kan komma igång med
bra greener redan i slutet av april.
Det räcker med att se på vår nya
9-hålsbana för att konstatera
detta. Vanligen får vi ju vänta en
bra bit in i juni innan dagens
greengräs ger en acceptabel puttningsyta på Gamla Banan.

Greenerna ska tåla större regnmängder innan de blir ospelbara
Greenuppbyggnad enligt USGA:s
rekommendationer innebär att
vattengenomsläppligheten blir
klart bättre jämfört med nuläget.
Även ytavrinningen vid stora
regnmängder kommer att bli
bättre med ny design. En god ytavrinning är också viktig för att
undvika isbildning vid snösmältningen.
Få mer intressanta och utmanande greenområden
Målsättningen är att de nya greenerna på Gamla Banan ska vara i
genomsnitt 20% större än de nuvarande. Detta ger möjlighet till
fler flaggplaceringar. Runt greenen kommer små kullar att komplettera de vanliga sandbunkrarna.
Greenerna ska utformas så att
gräset mår bättre
Genom att flytta några greener
och designa greenområdena på
sådant sätt att luftrörelsen över
green förbättras och samtidigt se
till så att solen lyser över greenytan fler timmar kommer greenen
och gräset att må bättre.
Minska behovet av besprutning
Idag sprutar vi greenerna med
fungicider för att inte få greengräset förstört av svampangrepp.

Vår nuvarande gräsart på Gamla
Banan, Poa Annua, är särskilt
känslig för svampangrepp.
Få bättre bevattningskontroll
Genom att samtidigt med övriga
arbeten lägga ner individuellt
styrda sprinklers, kan varje del av
greenen ges den mängd vatten
som behövs, inte mer. Greenområdet utanför green ska bevattnas av särskilda sprinklers. Vattenbehovet kommer därmed att
minska.
Vi ska stärka vår ställning som
distriktets bästa golfklubb
Om vi inte förbättrar våra greenområden riskerar vi att bli distanserade av våra grannklubbar. Det
måste ju vara vår strävan att fortsätta vara den ledande klubben
och därmed det självklara valet för
nya medlemmar, gäster och
reklamköpare.
Det är vår uppfattning att den av
arbetsgruppen framlagda Masterplanen, med de begränsningar vi
ålagts av styrelsen, är väl genomtänkt och bör ligga till grund för
banutvecklingen under många år
framöver.
Förslag: Vi föreslår att årsmötet avslår ”Motionen angående Masterplan …” från Brekkan m.fl. i alla
dess delar.

Styrelsens svar på brev ifrån medlemmarna Einar Brekkan, Gunnar Alm, Jan Ohlsson och Lars
Carlsson och förslag från styrelsen till årsmötet avseende nämnda personers motion angående Masterplan

Svar på motion och brev med
rubriken ”Långsiktig planering”
Att vara ideellt arbetande förtroendevald funktionär i en förening är
inte alltid ett särskilt lättsamt arbete.
När man accepterar ett sådant här
uppdrag så bör man vara väl medveten om att man ibland kan hamna i
situationer som man gott kunde
varit utan. Detta är en sådan! Vi syftar då naturligtvis på den skrivelse
som Herrar Einar Brekkan m.fl. har
tillsänt styrelsen med anledning av
den föreslagna ombyggnationen av
vår golfbana. Det är för de flesta
vuxna människor en självklarhet att
man, även om man inte är överens i
sakfrågan, har en nivå på kommunikationen som inte är förolämpande
och olämplig. Den kritik som riktas
mot styrelsen, mot den projektgrupp
som styrelsen utsett och mot arkitekten, är enligt vårt bedömande
osaklig och förolämpande och riktar
sig dessutom till de av er medlemmar som tycker att hela eller delar av
Masterplanen är bra.
En saklig och konstruktiv debatt
om en fråga av denna storleksordning är naturligtvis nödvändig. Men
låt den då vara saklig och inte på en
så opassande nivå som i den av oss
mottagna skrivelsen.
Under en sådan här omfattande
process, som detta planeringsarbete
är, är det naturligtvis så att vissa
saker kunde ha gjorts annorlunda.
Detta är dock inget ovanligt eller
unikt utan ett led i processen. Självklart så strävar man alltid efter att
göra ett så bra arbete som möjligt.
Den av styrelsen utsedda projektgrupp som har arbetat med detta
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ärende har enligt vår åsikt gjort,
givet omständigheterna, ett mycket
bra jobb. Den arkitekt som vi har
samarbetat med, Mr. Bob Kains, har
ett grundmurat gott rykte både från
de banor där han tidigare utfört uppdrag och även från Svenska Golfförbundet. Det är i förväg svårt att
uppskatta vad ett sådant här planeringsarbete innebär i ekonomiska
termer men vi har lyckats att relativt
väl hålla oss till den ca summa som
nämndes vid årsmötet 2004.
Vi i styrelsen inser naturligtvis att
det finns många åsikter att ta hänsyn
till vilket också är vår skyldighet.
Huruvida vi lyckats med detta
eller inte är det upp till er medlemmar att avgöra på årsmöte genom att
rösta för det alternativ ni tycker är
bäst för klubben, såväl i nuläget som
i framtiden.
Både styrelse och projektgrupp
har varit angelägna om att, så fort
nytt material kommit fram som rör
Masterplanen, informera medlemmarna.
Naturligtvis har vi inte alltid
lyckats med detta men det har funnits material att tillgå på anslagstavla i klubbhuset, på hemsidan och i
Håmöbladet.
Dessutom har projektgruppen
haft fyra informationsmöten där
medlemmarna inbjudits under hösten.
Tyvärr är det dock vanligt att
mycket få synpunkter kommer in
under resans gång och så är fallet
även nu. Dock har de synpunkter
som inkommit varit värdefulla och
använts i processen.
De synpunkter som ovan nämnda
herrar kommer med fem i tolv har

tyvärr lyst med sin frånvaro under
hela processen fram till idag vilket vi
naturligtvis beklagar eftersom det
hade varit av godo för hela projektet
om vi fått ta del av dem i ett skede
där vi kunnat ha en konstruktiv diskussion. Nu finns visserligen många
av synpunkterna, som framförs under rubriken ”Framtidsvy”, ändå
med i vår Masterplan.
En seriöst menad kritik mot ett
projekt som har pågått under en så
här pass lång tid och med ett flertal
möjligheter till att avge sina synpunkter på måste ha kunnat framföras i ett
tidigare stadium. Eller är syftet något
annat eftersom förolämpningarna
mot styrelsen måste betraktas som
relativt grova? Vi kan bara undra.
Som också framgår av styrelsens
förslag till årsmötet finns ett antal
alternativ för medlemmarna att ta
ställning till, däribland att säga nej
till Masterplanen men också att säga
ja och att börja med ombyggnation
av greenområdena på 18-hålsbanan
eller bygga 9 nya hål för att bygga ut
nya banan till en 18-hålsbana.
Att det finns flera olika alternativ
beror på att olika synpunkter kommit in till projektgruppen och styrelsen, framförallt vid det senaste informationsmötet, vilket vi hoppas ska
ge er medlemmar möjligheten att
välja något alternativ som kan passa
just dig.
Alternativet som ovannämnda
herrar ger finns som sagt också, att
säga nej till styrelsens förslag.
Kommentarer till den del av skrivelsen som rör detaljer av olika slag
besvaras av projektgruppen på annan
plats i tidningen.
Styrelsen

Styrelsens förslag till årsmötet med
anledning av motion från Einar
Brekkan, Gunnar Alm, Jan Ohlsson
och Lars Carlsson.
Styrelsen föreslår årsmötet att inte
godta motionen enligt följande:

Styrelsen anser att motionens sista
förslag som innebär att man ska ta
hänsyn till punkterna 1–4 till stora
delar redan ligger i linje med vissa av
de alternativ styrelsen föreslår.

Styrelsens förslag blir därför:
• att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att så långt det är möjligt ta
hänsyn till motionärernas förslag
utifrån årsmötets val i enlighet
med styrelsens olika förslag.

• Utveckling av en ny Masterplan
• Framtagandet ska ske i en ny kommitté

STÄDDAG PÅ UPSALA GK
Söndag 17 april kl. 10.00–14.00
(under förutsättningen att städdagen går att genomföra, reservdag 24 april).
Vi lottar ut en spelrättsavgift bland deltagarna.
Väl mött på klubben med kratta, spade, oömma kläder och ett gott ”städat”
humör till en trivsam arbetsdag på Din golfklubb.
Vi bjuder på lättare förtäring.
Välkomna!
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Informationsmöte om Masterplanen

Den 31 januari hölls ett informationsmöte om Master-planen.
Det blev en intressant kväll där
många frågetecken rätades ut.
Banförbättringsgruppen och styrelsen fick ta emot såväl ris som
ros från de 175 åhörarna.
– Nu går jag och tar en öl på Le
Parc. Är det någon som hänger
med?
En åhörare var törstig och hade
sin uppfattning klar. Han reste sig
upp och föreslog att den nya banan
först byggs ut till 18 hål och därefter
bygger man om den gamla 18-hålsbanan. Han ville att klubben skulle
satsa på Masterplanen, men betonade hur viktigt det var att värna om
tillgängligheten. Att medlemmarna
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ska kunna spela så mycket som möjligt under den tid ombyggnationen
pågår.
Efter två timmar och fyrtiofem
minuter av informationsmötet om
Masterplanen lämnade mannen
Katedralskolans aula. Den långa sittningen pågick i ytterligare tjugo
minuter och avslutades inte förrän
efter halv tio den sista måndagskvällen i januari.
Stämningen var relativt lugn och
avvaktande bland de 175 mötesdeltagarna. Under framför allt de första
två timmarna ställdes dock en del
kritiska frågor där Bo Malmborg och
Jan Claesson fick gå i svaromål.
En fråga som återkom under
kvällen var vilka alternativ medlemmarna ska ta ställning till på det

kommande årsmötet. Man undrade
även hur styrelsen skulle presentera
de olika förslagen. En del trodde att
styrelsen hade alternativen klara och
att de på kvällens informationsmöte
skulle berätta om de slutliga förslagen.
– Inga beslut är tagna och inget är
klart, meddelade styrelsemedlemmen Björn Kumlin, från sin åhörarplats.
– Jag är här och lyssnar på vad
projektgruppen har att berätta.
Precis som alla andra. Vi i styrelsen
tar till oss all information och de
synpunkter som kommer fram här
idag. Därefter ska vi sätta oss ned
och försöka hitta de lösningar som
på lång sikt är bäst för klubben, konstaterade Björn Kumlin.

Även klubbens ordförande, Jan
Claesson, betonade att styrelsen är
mycket lyhörd och att inga alternativ
är spikade. Efter några följdfrågor
sade dock Claesson att han uppfattar
att det finns två huvudalternativ.
Antingen genomförs Masterplanen i
sin helhet, eller så byggs greenområdena om på Gamla Banan.
Utmanande hål
Den kärnfråga medlemmarna behöver ta ställning till är vad som är bäst
för klubben på 10–15 års sikt. Samtidigt handlar det om att flertalet
medlemmar vill fortsätta kunna spela golf i samma utsträckning som
tidigare. På kort sikt är detta en ekvation som är svår att få ihop. Frågan
är hur mycket medlemmarna är beredda att offra vad gäller speltid och
pengar, för att få ännu bättre banor
om några år.
En bra hjälp för att kunna ta beslut är att skaffa sig information.
Även om man kunnat läsa mycket
om ombyggnadsplanerna i Håmöbladet och på hemsidan, så blev projektet mer levande under informationsmötet. Vad man än tycker om
de storslagna planerna, så bidrog
mötet till att räta ut en del frågetecken.
Efter inledning av Jan Claesson
berättade projektledaren Jan Warnberg om arkitekten Bob Kains och
presenterade alla som är med i banförbättringsgruppen. Han gick även
igenom målsättningar, tidsplaner
och hur arbetet är tänkt att genomföras.
Därefter trädde kvällens tredje
Jan, nämligen Jan Stavås, SGF:s
bankonsulent i Stockholm, upp på
scenen. Under drygt tjugo minuter
bjöd han på en lektion i greenuppbyggnad och hur bra greenkvalitet
skapas.

Han påpekade att tre kriterier
måste uppfyllas för att moderna
greener ska erhålla hög kvalitet. De
ska vara konstruerade på ett riktigt
sätt. De ska placeras på platser med
god tillgång till sol och vind.
Skötselrutinerna ska vara väl utvecklade och anpassade till valda grässorter.
Jan Stavås berättade även om
USGA-greeners fördelar och hur
viktigt det är att se till helheten, inte
bara själva greenytan. Om greenområdena byggs om blir det automatiskt en fräschare bana med en annan
och bättre layout. Som exempel
nämnde han Delsjö och Bokskogen
som fått rejäla ansiktslyftningar tack
vare ombyggnation. Avslutningsvis
gratulerade han Upsala GK till ett
bra val av arkitekt. Enligt Jan Stavås
har Bob Kains gjort ett mycket bra
jobb på andra banor, exempelvis
Djursholms GK.
När Bo Malmborg äntrade scenen fick publiken en genomgång av
fördelarna med de tänkta ombyggnaderna på respektive hål. Bo gick
igenom alla de nya och ombyggda
36 hålen. Han berättade att målsättningen är att alla golfare, oavsett
spelstandard, ska känna att hålet är
en utmaning. Det kom även fram att
det blir nya övningsområden och en
utbyggd och förlängd driving-range.
Efter Malmborgs framträdande
ställdes många frågor kring längder
på hål och vilka spelare banorna ska
vara till för. Det fanns önskemål om
att den nybyggda banan ska bli längre än planerat, medan andra föredrog den kortare varianten
Spontan applåd
Mats Hagberg betonade hur viktigt
det var med god tillgänglighet.
– Alla vill givetvis kunna spela så
mycket golf som möjligt. Det är där-

för självklart att vi strävar efter att
kunna erbjuda så bra tillgänglighet
som möjligt under hela ombyggnadsperioden.
Mats berättade hur man tänkt
lösa detta med provisoriska greener
och genom att bygga om hålen i en
viss bestämd ordning. Mats Hagberg
och Bo Malmborg redovisade även
samtliga delkostnader inom Masterplanen och beskrev hur finansieringen kan gå till.
När dessa herrar lämnat scenen
blev det fritt fram för frågor. Då blev
det bland annat diskussioner om vilken karaktär den nya banan ska ha.
Björn Kumlin ville ha 36 riktigt bra
hål, ej en A- respektive B-bana.
Helst ska banorna vara likvärdiga,
menade Björn. Andra tyckte att
Upsala GK även borde ha råd med
en separat korthålsbana som äldre,
nybörjare och knattar har stor glädje
av. Särskilt viktigt är detta om den
nya banan blir lika lång som den
gamla.
Eftersom många luftat sina åsikter och ställt sina frågor tidigare
under kvällen blev den avslutande
frågestunden kanske lite lugnare än
beräknat. Det kan också ha att göra
med att alla var ganska trötta efter
drygt tre timmars lyssnande.
Mot slutet av mötet fick projektgruppen och styrelsen en hel del
beröm, vilket vid något tillfälle
resulterade i en spontan applåd.
Sista ordet fick Astor Christoffersson som varit medlem i klubben
sedan 1976:
– Den föreslagna Masterplanen
visar samma framsynthet som den
styrelse hade, som köpte in Håmö
gård för 45 år sedan. Det viktigaste
är ju att det blir en bra lösning som
håller i många år framöver, avslutade
Astor.
Text och foto: Stefan Hällberg
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Några reflektioner
Återigen har en Masterplan presenterats för Upsala Golfklubbs
medlemmar, som nåtts av en
massiv information. En del viktiga fakta och frågeställningar har
dock förbigåtts, vilket framgår
av följande PM.
1. Greenuppbyggnad
Den greenkonstruktion, som förespråkas, kallad USGA-green, eller
om sandmaterialet inte analyserats
av ett auktoriserat laboratorium, för
sandgreen. Den betecknas som lättdränerad, d.v.s. den torkar upp fort
samt har också andra fördelar. Den
föddes ungefär samtidigt som den
moderna miljörörelsen, men har inte

sedan dess förändrats nämnvärt.
Däremot har miljöskyddskraven blivit allt strängare samtidigt som de
alltmer accepteras med en omfattande lagstiftning som följd. USGAgreenens uppbyggnad gör riskerna
för läckage av växtnäring, bekämpningsmedel m. m. större än vad som
är fallet för de gamla s.k. jordgreenerna. USGA-greenen är således
miljöskyddsmässigt tveksam såvida
den inte kapslas in eller att ett slutet
avvattningssystemet byggs. Det borde dock gå att finna en förening av
de två greentyperna så att golfarnas
önskemål någorlunda tillgodoses
samtidigt som ett bra miljöskydd
upprätthålls. De mängder av olika

Kolonier av vitgröe (ljusa fläckar) på green 2, Nya banan. Foto: Birger Svensson
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substanser, som läcker ut är dock
inte det stora problemet utan att ett
kritiklöst accepterande av USGAgreenen lätt kan tolkas som om golfsporten inte bryr sig om miljöskyddet, vilket på sikt leder till ett skadat
förtroende.
2. Vitgröe (Poa annua L.)
På såväl Gamla som Lilla Banan är
vitgröe det helt dominerande nyttogräset. Vitgröen är väl anpassad till
Håmö och med sin stora variation
oerhört konkurrenskraftig. På nya
banan, som är insådd med andra
gräs, håller nu vitgröen på att breda
ut sig, inte minst på greenerna, vilket bl.a. visar:

a. Att de använda sorterna av krypven
har en svag konkurrensförmåga
b. Att vitgröe växer utmärkt även på
sandgreener.
3. Krypven (Agrostis stolonifera L.)
De krypvenssorter, som rekommenderas, har sina ursprungsområden i
USA på 30:e och 40:e breddgraderna,
d.v.s. breddgrader som går genom
norra Afrika respektive södra Italien.
Ljusklimatet på dessa breddgrader är
mycket olikt det som råder i Uppsalaområdet, beläget lite norr om 60:e
breddgraden. Stora skillnader föreligger både då det gäller instrålad
ljusenergi och dagslängd (eg. mörkerperiod). Riskerna för att de
använda/rekommenderade sorterna
av krypven stressas och förlorar en
del av sina egenskaper är uppenbar.
Dessutom meddelas från SGF att
sorterna ännu inte provats beträffande härdighet i vårt område. Det ter
sig då oförklarligt att sorterna ändå
rekommenderas till användning!
4. Scenario 1. Bekämpningsmedel får användas
Får bekämpningsmedel användas
även i fortsättningen kommer växtskadegörarna att kunna hållas någorlunda under kontroll. Byte av vitgröe på stora och Lilla Banans greener till krypven möter dock stora
problem. Eftersom banornas fairway
är bevuxen av vitgröe kommer stora
mängder frön att föras upp på greenerna och slå rot. Krypvenens konkurrensförmåga är bevisligen svag
(se nya banan) och efter några år
kommer greenerna att bestå av en
mosaik av krypven och vitgröe. Någon praktisk möjlighet att förhindra
utbredningen av vitgröe finns inte.
Det kan beräknas att ca 70 000 skosulor trampar Gamla Banan under
en säsong. Om varje sula medför ett

frö upp på varje green kommer
70 000 frön att föras upp på varje
green varje säsong. Litteraturuppgifter visar att livskraften hos fröna
är hög samt att groningsvilan är
kort. Detta betyder att om groningsprocenten sätts till låga 40% kommer ca 28 000 nya plantor/green att
etableras varje sommar. Till detta
skall läggas att tidigt etablerade
plantor också producerar frön, vilka
sedan gror och slår rot. Vidare är det
ofrånkomligt att frön också förs upp
på greenerna av klippare och andra
maskiner vid banskötseln.

att den varje höst invintrar med ett
försvarligt fröförråd i marken borde
det vara möjligt att utveckla en skötselteknik, som klarar rimliga krav på
bankvalitet. Första villkoret för att
detta skall lyckas är dock att vitgröens biologi klarläggs på de olika
lokaler där den förekommer som
nyttogräs.

6. Upphovsrätt?
Det finns troligen inte en juridiskt
tryggad upphovsrätt för de banor,
som ritats av Gregor Paulsson, Peter
Nordwall, Nils O. Nyberg/Einar
Jansson, d.v.s. Gamla, Nya och Lilla
Banan. Däremot borde det finnas en
5. Scenario 2. Förbud att
moralisk upphovsrätt, d.v.s. en skylanvända bekämpningsmedel
dighet för alla att visa respekt för vad
I scenariot där förbud råder att
som gjorts tidigare. I stället för att
använda bekämpningsmedel tycks
skapa om stora delar av anläggninguppfattningen vara att sandgreener
en borde en pietetsfull, varsam renobesådda med krypven skulle vara lösvering av Gamla och Lilla Banan
ningen. Eftersom krypvenen inte är
genomföras. Upsala Golfklubb har
vare sig immun eller resistent mot
förmånen att ha en bana från 60en rad vanliga sjukdomar kommer
talet, en från 70-talet och en från 90den att angripas på samma sätt som
talet och följaktligen med olika
vitgröen. Det kan dock ta 3–4 år
karaktärer. Det finns därför många
innan skadegörarna, t.ex. Fusarium,
skäl att behandla banorna separat,
utvecklat raser/stammar, som angrilåta dem behålla sina historiska
per krypvenen efter att i många år
karaktärer och inom ramen för
haft vitgröe som nästan enda subdenna princip varsamt renovera dem
strat. Infektionstrycket från den
när behov visats föreligga efter växtangripna vitgröen kommer att bli
biologiska, markkemiska och markmycket högt, ascosporer, konidier
fysikaliska analyser. Naturligtvis måsoch mycel förs upp med golfarnas
te säkerheten garanteras, men en
skor från fairway till green samtidigt
massa andra problem kan lätt lösas
som den på greenerna invandrade
genom att hänvisa till den urgamla
vitgröen också utgör en infektionskälla. Sjukdomsangrepp på ett - devisen: ”Spela banan som den är
och bollen där den ligger!” Slutliperent gräs är säkerligen svårare att
gen; aforismen ”Den som inte bryr
komma tillrätta med än angrepp på
sig om sin historia riskerar att inte få
vitgröe.
någon framtid” borde ha lett till
Ett förbud att använda bekämpeftertanke och till seriösa överväganningsmedel ställer golfsporten inför
den om det inte finns en skyldighet
oerhört svåra problem då alla gräs
att värna om de historiska värden,
kommer att utsättas för sjukdomssom finns i bl.a. klubbens banor.
angrepp. På grund av att vitgröen
Birger Svensson
inom sig har en ettårig variant samt
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Kommentarer angående ”USGAgreeners” funktion samt val av gräsarter till skandinaviska golfgreener
Upsala GK kommer inom kort att
fatta en rad viktiga beslut i samband
med planerad renovering och ombyggnad av stora delar av den nuvarande golfbanan samt träningsområden. Inför ett beslut som detta är det
viktigt att medlemmarna får information som belyser den planerade
investeringen ur olika synvinklar.
Klubben har fördelen att ha flera
medlemmar som är kunniga och
engagerade inom områden relaterade till anläggning och skötsel av
golfbanor och som i olika sammanhang har gett sin syn på den planerade renoveringen och ombyggnaden.
Vi, Tomas Näselius, bankonsulent SGF och Maria Strandberg,
banutvecklingschef SGF, är glada
över att Upsala GK bett oss bidra till
klubbens beslutsunderlag med vår
syn på ”USGA-greeners” funktion
samt val av gräsarter till skandinaviska golfgreener.
Val av greenuppbyggnad
Vid omfattande renovering och ombyggnad av en golfanläggning, liknande den som Upsala GK planerar
anser vi att det är klokt att greener
och greenområden byggs om för att
kunna hålla hög kvalitet samt på ett
optimalt sätt klara ett mycket intensivt nyttjande och intensiv skötsel,
vilket präglar skandinaviska golfbanor. Skandinaviska golfbanor utnyttjas mest intensivt i hela värden,
med i genomsnitt 35 000 golfrundor
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under en sex månader lång golfsäsong.
Det är sedan länge accepterat att
vi med hjälp av sandiga och väldränerade växtbäddar samt optimal
skötsel av gräset kan skapa förutsättningar som ger en spelyta av hög
kvalitet som samtidigt är tålig mot
slitage och intensiv skötsel. Detta
gör att denna typ av växtbädd
används till sportytor av olika slag
t.ex. fotbollsplaner och golfgreener.
USGA:s rekommendationer för
greenuppbyggnad är en metod av
flera, för att bygga slitagetåliga spelytor för golf. Metoden innebär i
korthet att en 30 cm tjock växtbädd
bestående av en specifik sandfraktion byggs ovanpå ett 10 cm tjock
dräneringslager. Partikelsammansättningen i växtbäddsmaterialet och
dräneringslagret är sådan att det
mellan dessa lager skapas ett s.k.
kapillärbrott. Detta gör det möjligt
att skapa för gräset optimala förhållanden mellan vatten och luft i växtbädden.
”USGA-greeners funktion och
eventuella miljöbelastning är väl undersökt och dokumenterad i flera
olika forskningsprojekt, främst i USA
men också i Storbritannien och
Skandinavien. Sedan 2000 pågår fem
olika forskningsprojekt vid SLU
(Sveriges Lantbruksuniversitet) och
Planteforsk i Norge för att dokumentera sanduppbyggda greeners
funktion i det skandinaviska klimatet.

Dessa projekt är följande:
– Det organiska materialets betydelse för biologisk aktivitet, gräsets
etablering och tillväxt i en golfgreen, forskare Karin Blombäck,
SLU och Maria Strandberg SGF
– Kväveutnyttjande i en golfgreen,
forskare Karin Blombäck, forskare
Anna Hedlund, SLU och Maria
Strandberg SGF
– Effekter av ”tillväxtstyrd gödsling”, forskare Tom Eriksson,
SLU och Jens Orsholm SGF
– Utlakning av fungicider från en
golfgreen, kvantifiering och riskanalys, professor Nick Jarvis, SLU
– Fördelar samt miljörisker med
fungicidanvändning på skandinaviska golfgreener, forskare Trygve
Aamlid, Planteforsk, Norge.
Projekten ovan indikerar en rad
agronomiska fördelar med USGA:s
rekommendationer att bygga greener t.ex. god rotutveckling till följd
av optimala förhållanden mellan
vatten och luft i växtbädden, god
mikrobiell aktivitet vid inblandning
av organiskt material, t.ex. torv eller
kompost, högre temperatur i växtbädden tidigt på våren vilket ger en
snabbare grästillväxt, möjlighet att
öka precisionen vid bevattning och
tillförsel av näring samt ofta ett
friskt och stresståligt gräs.
Det finns alltid en miljörisk i
samband med användning av sandiga
och väl dränerade växtbäddar bero-

ende på snabba vattentransporter i
dessa och därmed risk för utlakning
av näringsämnen och andra tillsatsmedel. Resultat från de ovan listade
projekten visar dock att vi med
ansvarsfull och optimerad skötsel av
dessa spelytor kan minimera negativa miljöeffekter. Exempel på detta är
den tillväxtstyrda gödslingen. Riskanalys vid användning av fungicider
visar också en i det närmaste obefintlig risk att dessa skulle skada
omgivande yt- eller grundvatten.
Resultat och erfarenhet från
pågående forskningsprojekt är ett
viktigt verktyg för att på ett trovärdigt sätt kommunicera golfens positiva natur- och miljövärden till samhället i stort. Vid SGF:s kontakter
med myndigheter och organisationer utanför golfen bemöts vår forsknings- och utvecklingsverksamhet
oftast med stor respekt.
Vid eventuella frågor eller behov
av mer detaljerad information rekommenderar vi Upsala GK att ta
del av publicerade rapporter och
artiklar från forskningsprojekten
ovan eller att kontakta någon av
forskarna.
Val av gräsart
Val av gräsart styrs alltid av användningsområdet för gräsarten i fråga.
De funktionskrav som ställs på ett
bra greengräs, förutom att det skall
vara bra att putta på, är att gräset
ska: tåla låga klipphöjder, ha en bra
övervintringsförmåga, vara resistent
mot olika typer av svampsjukdomar,
ha låg tillväxt, kräva låga givor av
gödsel och vatten samt vara tåligt
mot slitage. Vitgröe, när den är som
bäst, erbjuder ofta en mycket god
puttyta. För att vitgröe ska ge en god
puttyta krävs att fröproduktion är i
det närmaste obefintlig så att bollen
kan hålla sin linje utan att hoppa. De

övriga funktionskraven uppfyller vitgröe dåligt.
Att erbjuda bra vitgröegreener
under säsongen utan att använda
växtskyddsmedel är i det närmaste
en utopi. Ett exempel på detta är vitgröegreenerna på Södertälje GK där
det råder förbud mot användning av
växtskyddsmedel. Som bankonsulent
har Tomas Näselius under ett antal
år följt och dokumenterat utvecklingen på Södertälje GK som i våras
tog ett beslut att bygga om samtliga
av sina greener. På många golfbanor
norr om växtzon två övervintrar inte
vitgröe utan drabbas ofta av skador
förorsakade av låga temperaturer, is
och snö, uttorkning samt svampsjukdomar. Utvintrar delar av eller hela
vitgröegreener tar det ofta fram till
midsommar eller längre innan
greenerna blir bra. I Mellansverige
har skador orsakade av långvarigt
istäcke varit vanliga de senaste vintrarna. Enligt forskare Jim Ross vid
Prairie Turfgrass Research Centre,
Alberta, Kanada klarar vitgröe att
överleva under permanent istäcke
maximalt 50–60 dagar och krypven
hela 100–120 dagar.
Vid sådd av greener på golfbanor
i tempererade områden över hela
världen används fleråriga gräsarter.
Främst krypven, Agrostis stolonifera, men även blandningar av rödsvingel, Festuca rubra commutata
och rödven, Agrostis capillaris eller
rödsvingel, Festuca rubra commutata och brunven Agrostis canina.
Krypven är det dominerande gräset
på nya greener i USA och Europa.
De nya krypvensorterna, Penn Aoch G-gruppen, ger ett gräs som är
mer upprättväxande och ger ett
mycket tätt och jämnt underlag för
golfspelet. Härdigheten hos dessa
sorter är ännu oprövad i mellersta
och norra Skandinavien. Oftast

rekommenderas krypven av den näst
senaste generationen, t.ex. Providense och Bueno för sådd i Mellansverige och norrut. Dessa fleråriga gräsarter är inte bekymmersfria
men medger oftast en mer miljövänlig skötsel och bättre spelunderlag.
Ett exempel på snabb oönskad
etablering av vitgröe på krypvensgreener är Upsala GK:s 9-hålsslinga.
Innan banan öppnades kontaktades
Tomas av klubbens greenkeeper
Owe Johansson som var bekymrad
över det stora inslaget av vitgröe på
några greener. Vid besöket upptäcktes att jordmassor infekterade av vitgröefrö från gamla treans vitgröefairway använts till bl.a. greenområden på 9-hålsbanan. Misstag som
detta i samband med anläggningen
måste givetvis undvikas (Banbesöksrapport daterad 2001-07-05).
I Skandinavien (Landvik och
Apelsvoll) pågår art- och sortförsök i
projektet ”Utvärdering av gräsarter
och -sorter för användning på skandinaviska golfgreener”. Ansvarig för
projektet är forskare Trygve Aamlid,
Planteforsk, Norge. Inom SGF följer upp vi resultat och erfarenheter
från projektet för att kunna använda
detta i vår rådgivning. Vi rekommenderar också Upsala GK att ta del
av dessa resultat inför valet av gräsart. Förutom gräsförsöken i Norge
finns intressanta resultat från försök
i USA och Canada att läsa om på
www.ntep.org. Även sortförsöken
som genomförs av STRI (Sports
Turf Research Institute) i England
bör beaktas vid val av gräs.
Tomas Näselius, Bankonsulent
Maria Strandberg, Banutvecklingschef
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Hej Klubbkamrater!

Ett år har gått sedan jag började min
anställning på Upsala GK. Det har
varit ett roligt och lärorikt år med
många nya ansikten och namn att
lära känna. Fortfarande finns det
dock massor av medlemmar som jag
inte träffat och som inte vet vem jag
är. Jag hoppas att får träffa fler av er
under säsongen.
Just nu sitter jag med planeringen
inför säsongen där jag försöker hitta
attraktiva utbildningar som förhoppningsvis kan vara av intresse för
många medlemmar på klubben.
I min värld så behöver en lektion
inte betyda att man måste göra om
hela svingen, det kan vara ett samtal
om spelarens svagheter och styrkor
och hur spelaren kan utnyttja dem
på bästa sätt eller, hur kan jag
utveckla mitt spel utan att behöva
ändra min teknik? Kanske räcker det
med att ändra hur man tänker inför
ett slag. Andra saker man kan se över
kan vara om spelaren har ”rätt”
44

utrustning, d.v.s. har klubborna rätt
lie? Är greppen tillräckligt tjocka?
Har du tillräckligt med loft på din
driver för att få ut maximal längd?
Har jag ett bra sammansatt set?
O.s.v.
De bästa lektionerna sker där vi
spelar golf, alltså på golfbanan.
Därför vill jag slå ett slag för
spellektioner. Exempel på
saker man kan titta på där är
vilka typer av slag skall jag
använda när? Från vilket
avstånd till green är jag
som bäst? Är min teknik
lika bra på banan som på
rangen, om inte, hur kan
jag förändra min träning
så att den blir det?
Strategi och regler är andra delar vilket gör sig bra att lära sig på banan
och som kan hjälpa dig att utvecklas.
Att lära sig slå olika typer av golfslag,
såsom låga, höga eller med olika
skruvar kan vara roligt och förbättrande för ditt golfspel. Är det däremot din teknik du vill förbättra så
kommer jag i år att jobba med ett
dataprogram, där man analyserar
svingen med hjälp av videokamera
och dator. Vi kommer även att få tillgång till ett enklare gym till nästa år.
Det är det gamla omklädningsrummet och nuvarande juniorrummet
som kommer att byggas om så att
medlemmarna kan träna sin fysik på
klubben året runt. Där kommer medicinbollar, mattor, swissbollar och
lättare vikter m.m. att finnas.
Vi syns i vår!!

”Efter var och ens kropp
och ambition”

Exempel på
UTVECKLINGSALTERNATIV

under sommaren:
Privatlektioner
Coachningpaketet. Där ingår tre
30 minuters lektioner och en 9 håls
spellektion, vilket sedan följs upp
med upp till tjugo 15-minuterslektioner under säsongen. Detta för att
göra det möjligt att föra en dialog
och följa spelarens utveckling under
säsongen.
Datalektion. En lektion där vi analyserar svingen med video och dator.
Utefter det lägger vi upp en åtgärdsplan. Mycket bra för de som är visuella. Lektionen är minst 45 min lång.
Spellektioner, vilka är ett bra sätt
att förbättra sig utan att behöva
ändra teknik.
30 minuterslektion, vilket är den
klassiska golflektionen. Med eller
utan videokamera.
55 minuterslektion, singel eller i
grupp.
Utöver dessa vilka bara är förslag så
kan man kombinera och sätta ihop
egna program efter vad som passar
individen bäst.
Medlemsträning
Träningen sker i två tvåtimmarspass
i grupp med max sex deltagare, därefter två privatlektioner på 30 minuter vardera per person. Privatlektionerna bokas individuellt efter önskemål. Det finns tre olika hcp-gupper
5–14, 15–24, 25–36, detta för att lättare kunna lägga instruktionerna på
rätt nivå.

+36 träning
Sker på samma sätt som ”medlemsträning” men är skräddarsydd för att
kunna erhålla officiellt handicap. Utbildningen sker på övningsområdet
såväl som på banan.
Seniorträning
Under säsongen kommer vi att ha
återkommande träningar var tredje
vecka.
Varje pass är två timmar långt och
har ett tema med start den 3 maj
klockan 15–17.
Alla datum finns på hemsidan (seniorkommittén) från och med februari. Där finns även mer information
angående priser och andra möjligheter till träning så som träningsdagar
där vi har ett litet miniträningsläger
under en dag där spellektion och
lunch även ingår.
Rabatterat pris vid anmälan till
både vinter- och sommarträning.
Vardagsgolfarna
Två träningsdagar finns bokade
under säsongen, det är den 25 maj
och 24 augusti. Där tränar vi allt från
chippar och bunkerslag till spel på
banan med avbrott för lunch och
fika. Vidare information finns på
hemsidan under fliken vardagsgolfen
och på anslagstavlan.
För återkommande träningar se
seniorträning.
Damträning
Träning kommer att ske tisdagar
varannan vecka under sommaren
med start den 3 maj klockan 18–19.
Vidare finns två träningsdagar inplanerade, den 1 juli och den 19 juli.
Mer info finns på hemsidan och
på anslagstavlan
Rabatterat pris vid anmälan till
både vinter- och sommarträning.

Juniorträning
Sommarträningen sätter igång vecka
18. Det kommer att finnas två olika
dagar att välja mellan. Några grupper tränar på torsdagar och andra
grupper tränar på söndagar. Alla
juniorer med handicap och som är
medlemmar i klubben är välkomna
att anmäla sig. Under sommaren
kommer träningsläger att anordnas
på klubben.
Golfskoj
För de knattar som ännu inte skaffat
sig handicap är golfskoj inkörningsporten till golf.
Här är glädjen och skrattet ledstjärna, men etik, golfvett och golfteknik smygs in under tiden. Golfskoj sker i gruppträning på söndagsförmiddagar som vanligt med start
andra veckan i maj. Ett av målen är
att nå + 36 (grönt kort) under säsongen.

Representationslag (t.ex.
H55, D 40)
Ett antal träningar kommer att ske
under säsongen. De kommer att
samordnas med kaptenen för varje
lag. Ett specifikt program finns för
de som är med i lagen innehållande
två gruppträningar och 2 privatlektioner.
Alla anmälningar sker via mail
tranare@upsalagk.com
eller till kansliet på telefon
018-46 12 70
Mer information finns på hemsidan
och anslagstavlan. Där finns även
ytterligare information om föreläsningar, priser och överraskningar.
Jonnie Eriksson

Gymmet!
Vi håller just nu på att inreda ett
rum för fysiska aktiviteter. Vi behöver
hjälp med att inreda rummet med
hantlar, testcyklar o.s.v.
Har ni något som skulle passa att skänka
eller sälja så hör av er
till kansliet på 018-46 12 70
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INOMHUSTRÄNING I KÅBOTÄLTET
Damer
Följande tider är bokade i Kåbotältet under våren.
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

15 feb
22 feb
1 mars
15 mars
22 mars
5 april

20–21
20–21
20–21
20–21
20–21
20–21

Pris för alla träningar inklusive bollar och instruktion är 350:–. Det är möjligt att anmäla sig
till enstaka gånger i mån av plats. Pris per gång 100:–. Anmälan görs till Jonnie på
mail tranare@upsalagk.com eller telefon 018-46 12 70. Begränsat antal platser…

Seniorer
Följande tider är bokade i Kåbotältet under våren.
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

15 feb
16–17, alt.17–18
22 feb
16–17, 17–18
1 mars
16–17, 17–18
15 mars
16–17, 17–18
22 mars
16–17, 17–18
5 april
16–17, 17–18

Pris för alla träningar för alla träningstillfällen inkl. bollar och instruktion är 350:–. Det finns även
möjlighet att anmäla sig till enstaka tillfällen dock i mån av plats. Pris per tillfälle 100:–.
Anmälan görs till Jonnie på mail tranare@upsalagk.com
eller telefon 018-46 12 70. Begränsat antal platser…

Juniorer
Inomhusträningen startar vecka 7 tisdag/onsdag. Begränsat antal platser. Först till kvarn…
Anmälan till Jonnie. tranare@upsalagk.com

Privatlektioner
Är ni en grupp vänner eller är du bara sugen att komma igång så står jag gärna till tjänst med privata
grupplektioner eller singellektioner. Vid bokning av privatlektioner ring Jonnie så lägger vi upp det efter
ert önskemål. 0708-58 40 49 eller 018-46 12 70
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Hur ändrar jag min hcp, min adress, min E-postadress?

Jo, på www.golf.se under fliken
”Min golf”
I och med det nya golfprogramet
GIT (Golfens IT-system) som startade under 2004, finns möjligheten
att, om du har tillgång till en dator,
själv gå in på www.golf.se och ändra
din hcp, adress, telefonnr, e-post
adress och skriva ut handicapbevis
etc.

För att ändra t.ex din E-post går Du
in på ”Mina uppgifter” och klickar
på ”ändra” och Du kan ändra adress,
telefon och E-post. Obs! Du kan
också ändra Ditt lösenord nu.
När Du gjort Dina ändringar så
klickar Du på ”Bekräfta” och kansliet får då också uppgift om ändringarna. Tack för hjälpen!

Hur gör jag?
Gå inpå www.golf.se, klicka på ”Min
golf” och du kommer till inloggningen. Till Din hjälp finns det
hjälptexter.
Vid inloggningen behöver Du
ditt Medlemskort som du kunde
hämta på klubben under 2004.

Du slår in ditt Golf-id och ditt
lösenord första gången Du är inne,
ditt lösenord är de 4 sista siffrorna i
sifferserien på kortet. Du kan byta
lösenord senare. Hjälptext finns på
vänstersidan.

Om Du får problem ring oss på
018-46 12 70 så hjälper vi Dig.
En önskan är nu att alla medlemmar
med e-postadress skriver in den på
”www.golf.se – Mina uppgifter”. Då
kan vi nå dig snabbt och enkelt, t.ex.
att banan är öppen, information om
något möte, möjligheterna till kommunikation är många.

Du kan även ändra Din hcp under
fliken ”Min HCP”, följ bara instruktionerna. Obs! Du kommer inte att
få något officiellt Hcp-kort för år
2005 utan Din Hcp skall skötas via
webben, terminal på golfklubben
eller via reception/kansli/tävlingsledare. Under ”Min HCP” kan Du
också få ut ett hcp-bevis som Du kan
använda när du åker utomlands. I
Sverige använder Du ditt Medlemskort (se ovan.)

Tack på förhand
Kansliet
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Posttidning A
Upsala Golfklubb
Håmö gård, Läby
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Gissa var
bilderna är tagna!
På sidorna 32, 33, 35 och 37
finns bilder som är tagna på Håmö
den 31 januari av Birger Svensson.
Kan du gissa var dessa är tagna,
maila svaret till info@upsalagk.golf.se

Först inkomna
rätta svar
belönas med
ett dussin
golfbollar.

Håmöbladet kommer v 16,

skicka gärna synpunkter eller uppslag till info@wikstroms.se, tel 018-15 62 90

Manusstopp 1 april

Wikströms, Uppsala 1050068
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