EGR-EN "UDDA" FÖRENING I GOLFSVERIGE
Estniska golfföreningen i Sverige ( EGR ) är en ideell förening för golfspelare med anknytning
till Estland,
Föreningen grundades 1988 när Peter Lee och Jüri Nõmmera började diskutera med letterna om att
anordna en "landskamp" i golf mellan ester och letter. Samma år spelades den första"landskampen"
under namnet "Baltic Cup" i Sollentuna, som letterna vann överlägset med 8-1. Därefter har
vandringspriset skiftat mellan lagen. Tävlingen upphörde dock efter 1993, då letterna inte längre
kunde få ihop något lag. Pokalen har nu överlämnats till Estniska Golfförbundet i Tallinn.
EGR har idag ca 120 medlemmar, alla dock inte aktiva, från Skåne, Göteborgs- och
Stockholmsregionen. Medlemskåren har dessvärre en sammansättning med övervikt av spelare i
seniorgruppen och underrepresentation av juniorer och damer. Det har visat sig svårt att engagera de
senare grupperna i föreningens tävlingsverksamhet.
EGR har spelat sitt tvådagarsmästerskap varje år från 1989 på olika banor i Sverige bl a
Nynäshamn, Mölle, Botkyrka, Kävlinge, Perstorp, Ryfors, Ulricehamn, Vadstena och Omberg.
Deltagarantalet har varierat mellan 30 till närmare 60 spelare. Ibland har även gästspelare från
Estland deltagit.
Föreningen anordnar även ca 20 tävlingar per säsong för medlemmarna på olika banor i Sverige,
Spanien och vissa år i Estland. Tävlingen spelas i två nettoklasser och de tre bästa tävlingsresultaten
utgör slutresultatet.
EGR-medlemmar har ofta deltagit i de officiella Estniska mästerskapen fr o m 1994 på Niitvälja
med stor framgång bl a har drygt 20 guldmedlajer i de olika klasserna hamnat i Sverige. Segrar ha
noterats för Eevi Tamander, Sigtunabygdens GK, Tiit Kask, Saltsjöbadens GK, Rein Sule,
Huvudstadens GK och Raimond Palk, Haninge GK.
Ett flertal representanter från EGR har även på olika sätt varit behjälpliga vid uppbyggandet av den
estniska golfen.
1995 deltog Estland för första gången i Europamästerskapet för amatörer i Belgien med sex
deltagare från EGR i Sverige samt även med "svenska" deltagare vid tävlingar i Italien, Tyskland
och Sverige. EGR-medlemmar har också representerat Estland vid Världsmästerskapstävlingar för
amatörer 1996 på Filipinerna och 1998 i Chile. Bland deltagarna kan nämnas Tiit Kask, Raimond
Palk och Andreas Hiis.
Under 2006 var ett tiotal EGR-medlemmar på lyckat gästspel i Canada och deltog i av Estonian
Golf Club of Ontario(EGO) arrangerad turnering på Mill Run Golf and Country Club med över 80
deltagare. I år har EGR under en sommarvecka arrangerat en tävling"Estonia Sweden tour" med
tävlingar i Sverige och Estland och med deltagare bl a från Canada, USA och Australien.
Avslutningsvis kan nämnas att EGR:s styrelse består idag av fem ledamöter och till sin hjälp har
man tre regionala kommittér bestående av tre ledamöter med ansvar för de regionala tävlingarna
och medlemsfrågorna inom sina resp områden.
Under hösten och vintern pågår arbetet med att fastställa nästa års tävlingsprogram samt planering
av övriga arrangemang.

