Verksamhetsberättelse för Uddevalla GK 2018
Veteranerna
Veteranerna har som vanligt haft en mycket omfattande verksamhet.
Under hösten och vintern har de sedvanliga puttävlingarna i Golfhallen, på måndagar
och onsdagar, ägt rum med som vanligt många deltagare.
Under ledning av veteranmedlemmar har söndagsputten och KM i simulatorn
genomförts, med deltagare i alla åldrar.
Under utesäsongen har det tävlats på onsdagarna med möjligheten att spela
antingen 9 eller 18 hål.
Klubbutbyte med andra klubbar har skett genom 4-BoDal och genom klubbmatcher
mot Lyckorna och Dagsholm.
Tre golfresor har gjorts under året till Skogaby/Laholm, Omberg och Aix-les-Bains i
Frankrike.
Utöver dessa har även dam-, herr- och kick-offresor anordnats.
/ Veterankommittén, gm Peder Elisson
Tävlingskommittén
Under 2018 arrangerade Tävlingskommittén 19 olika tävlingar inklusive seriespel för
H22, H75, H80 och en juniortävling. Vi arrangerade både KM i matchspel och vanliga
KM. Klubbmästare i matchspel blev Petra Jansson i damklassen, Hugo Lantz i scratch
och Lennart Jonsson i hcp-klassen. Under höstens stora KM segrade återigen Hugo
Lantz och Petra Jansson i Open-klasserna med Hugo som ganska klar segrare i
herrklassen. Petra däremot hade en riktig holmgång mot Erica Lundberg där
damklassen fick avgöras efter särspel. På det andra särspelshålet avgjorde Petra med
en birdie och kan återigen, liksom Hugo Lantz, titulera sig som klubbmästare i
Uddevalla GK. Petra vann också dam hcp och i herr hcp segrade Joel Eksell.
Under sommaren arrangerade TK de numera traditionella tävlingarna Golfhäftet
Trophy, Volvo World Golf Challenge, Bistrogolfen och Lindblads Sommarkamp. Vi
hann också med några scramble-tävlingar och singeltävlingar under året. Säsongen
avslutades med Hummergolfen och Tre Klubbor, även dessa två tävlingar numera en
tradition.
I och med den här summeringen av tävlingssäsongen vill Tävlingskommittén passa på
att rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör det möjligt för oss att kunna
genomföra dessa tävlingar. Vi har fått mycket ros för våra tävlingar så också ett stort
tack till våra medlemmar och gäster som deltar i tävlingarna plus våra banarbetare
som inför varje tävling iordningställer banan på bästa sätt. Det är tack vare er alla
som vi kan hålla hög kvalitet på våra tävlingar. Vi hoppas på samma fina gensvar och
resultat under 2019.
/ Tävlingskommittén, gm Kenneth Ivarsson

Damkommittén:
Under säsongen 2018 har damkommittén träffats på torsdagskvällar - klubbdagen. I
snitt har vi varit 12 damer, som spelat antingen de fösta 9 eller de sista 9 hålen.
Utifrån säsong 2017:s positiva respons fortsatte vi med att ”prova-på-spela-tävling”
ett par gånger under våren och hösten. Dessa tillfällen har återigen varit var
uppskattade.
Nytt för säsongen var att man skulle anmäla sig i GIT om man skulle komma och
spela. Det har slagit väl ut. Vi har kunnat spela mer sammanhållande bollar och att
ingen har fått spela själv. En positiv effekt med detta blev att vi kunde släppa tider till
övriga klubbmedlemmar som inte valt att vara med på herr- resp. damgolfen.
Inför denna säsongen behöver damkommittén förstärkas av andra damer eftersom
några av oss inte kommer att fortsätta.
En utmaning som vi fortfarande ställs inför är; Hur får vi mer damer till att komma och
spela golf med andra damer samt bli aktiva i klubben?
Hälsningar Damkommittén/ Helen Eksell
Herrkommittén
Här kommer en kort sammanfattning av 2018 för Herrkommittén.
Vi spelade 9 gånger på våren och 7 gånger på hösten.
Det var färre som var med i år och ett snitt på 33 spelare är det lägsta på länge.
I Eclectiken var det också färre som deltog, 15 spelare i A-klassen och 9 spelare i Bklassen var det som fullföljde.
Vi gjorde två resor till Öijared. Under våren var vi 18 personer och på höstresan åkte
16 gubbar med.
Vi avslutade sista omgången med mat som alla som spelat
varit med och betalat med den extra 10:an som vi la till för att
Annika skulle få ett tillskott på sitt sista år hos oss.
Vårresan 2019 blir återigen till Öijareds GK.
/ Herrkommittén, gm Kent-Owe Johansson
Gröna Gruppen
Vi har haft 17 st. arbetstillfällen under 2018
Varit i snitt 8 pers/gång och det har blivit 745 timmar
Vi har:
• Trimmat och krattat
• Grusat vägar
• Spolat dräneringar
• Lagt igen bunkern på hål 2 och sått i densamma.
• Bytt sand i bunkern på hål 4 och spolat dräneringen.
• Grävt dräneringar på hål 11, 16 och vid vägen mellan 17 och 18.
• Grävt upp stenar och stubbar på hål 15 och 16.
• Planerat diket på hål 15 och sått i.

Torvat av och planerat hål 15.
Rensat diket på vänster sida på hål 16 och lagt i dräneringsslang fram till
samlingsbrunn.
Vi tycker att vår grupp fungerar fantastiskt bra tack vare att så många duktiga
ställer upp. Vi tar gärna emot flera som vill hjälpa till.
•
•

/ Gröna Gruppen gm Bertil Svanberg och Lennart Tausson
UGK:s representationslag (H22)
Uddevalla GK representationslag 2018
Totalt har vi haft 12 spelare som representerat klubben i H22.
Vi deltog med 2 lag i seriespel.
Av 15 lag kom lag 1 på 5:e plats och lag 2 på 11:e plats.
-Lag-SM deltog vi i för att lära. Till 2019 är målet att placera oss på övre halvan för att
2020 fajtas om placeringarna där uppflyttning till Div. 1 står på spel.
/ Gm Andreas Samuelsson

Banan
Under det gångna året fokuserades arbetet på att få till bättre grönområde runt
greenerna. Efter möten med SGF`s bankonsulent inleddes året med att hålpipa och
stödså dessa områden, tyvärr blev sommaren extremt varm och det lyckades inte fullt
ut. Efter ytterligare hjälp från både bankonsulenten och leverantörer av frö och
gödsel gjordes ett nytt försök under hösten som vi hoppas skall ge ett bra resultat nu
till våren. Det första nu i vår är att fokusera på dessa områden med hålpipning och
gödsling. För att detta skall lyckas måste vi alla respektera avspärrningarna så gräset
får en möjlighet att växa till.
Banarbetarna gjorde ett fantastiskt jobb under denna varma sommar med helt nya
utmaningar med torkan och spara vatten och samtidigt hålla uppe bra kvalitet under
rådande omständigheter.
Greenerna och fairway`s fick UVGK mycket beröm för under året.
/ Kent

Juniorerna
Golfåret 2018 inleddes med träning i inomhushallen i januari på söndagar.
Juniorgruppen (8–15 år) har förfogat över hallen två timmar varje söndag, kl. 09-11
före ”Söndagsputten”. Antalet deltagare har varierat, men ett snitt har varit ca. 4–5
deltagare. Träningen har mestadels bestått av puttning och spel i simulatorn. I
simulatorn har de korta par 3-banorna samt ”målgolf” spelats med hjälp av ledare
eller förälder. Men även driving-rangefunktionen har provats för att få en känsla av
hur långt olika klubbor går.

I april startade juniorkommittén upp en sida på laget.se för att underlätta
informationsflödet i verksamheten. Via laget.se hanteras kallelser till träningar,
närvarohantering (underlag till LOK-stöd) samt all övrig information. Detta har
förenklat administrationen avsevärt.
Utesäsongen 2018 inleddes 17:e april med tisdagsträning som klubbens pro Lennart
Härdner hållit i tillsammans med Joel Eksell, Johan Granat och Joakim Jacobsson.
Även ett antal föräldrar har varit behjälpliga. Träningen har startat kl. 17 för de yngsta
och sedan kl. 18 och 19 för de äldre juniorerna. Efter sommaren slogs grupp 1 och 2
ihop och tränade tillsammans. Träningarna har varierat mellan rangen, övningsfältet
och puttinggreen. Även ”Golfkul-bana” har använts. Vid något tillfälle har spelträning
på banan provats och detta kommer troligtvis öka under 2019.
Totalt genomfördes 10 träningar fram till midsommar och 9 träningar mellan juliseptember.
21:e augusti gjorde vi en utflykt till Stenungsunds GK, där vi spelade deras par3-bana.
Höjdpunkten denna kväll blev Adam Granats hole-in-one på sista hålet, vilket var
riktigt roligt.
Inomhusträningen startade upp 10: november i hallen, nu mellan kl. 09 -12 på
lördagar. Tyvärr har de äldre juniorerna inte deltagit i hallen, men vi hoppas de
kommer tillbaka under våren. Totalt har 7 träningar hållits i inomhushallen under
hösten.
Spel på vår egen bana har provats i samband med en träning under 2018. Planerna
för 2019 är dock att spel på banan ska öka, vilket vi tror är ett måste för att behålla
intresset. Här är det givetvis viktigt att föräldrar eller anhöriga kan ställa upp och gå
med, då nästan hela gruppen är nybörjare.
Juniorkommittén har under 2018 letts av Joakim Jacobsson. Övriga i kommittén har
2018 varit Johan Granath, Joel Eksell samt klubbens tränare Lennart Härdner.
Målsättningen för 2019 är att behålla de juniorer vi har i verksamheten, att fler
juniorer ska hitta till vår klubb och att få igång spel på banan.
Ytterligare ett mål är att våra juniorer ska vilja och våga tävla i BDGF:s juniortour, där
klass 3 spelar från röd tee. Detta kommer kräva att vi tränar på vår egen bana och slår
ut från röd tee. Förra året arrangerade BDGF totalt 6 tävlingar i vårt distrikt och de
hålls på samma bana där SGF:s juniortävlingar arrangeras.
För juniorkommittén i Uddevalla GK.
Uddevalla 2019-02-05
Joakim Jacobsson

