
Välkomna!



• Inledning
• Nuläget i Golfsverige
• Vad är en verksamhetsinriktning?
• Förslag på kompletterande utmaningar
• Diskussioner 
• Redovisning och fortsatta diskussioner

Agenda



Nuläget i Golfsverige



#metoo
• Var uppmärksamma
• Ha en plan, stöd hos SGF och RF
• Agera utifrån planen, Dokumentera
• SGF uppdaterar dokument och policy, bestraffningsregistret, 

info GDF-möten, verksamhetsseminarier, FM



#golfenökar

+5 137
491 768







Golfspelarens ålder
• Medelålder 49,4 år

• Kvinnor 53,6 år

• Män 47, 7 år



Golfspelarens handicap
• Medelhandicap 24, 4

• Kvinnor 32,1

• Män 21,6



• Friskvårdsbidraget 2 ggr ja hos Skatterättsnämnden
• Ligger hos HFD för avgörande
• Skatteverket ska vid ja utverka regler

#Golfärfriskvård
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2.3 Banutveckling



3.1 Juniorverksamhet
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3.3 Handigolf



3.5 Elitverksamhet



4.1 Ideella ledare



4.3



5.1 Golfnyttan



Vad är SGF:s 
verksamhetsinriktning?



• Är SGF:s långsiktsplan (perspektiv 5 år). 
• Är SGF:s samlade dokumentet för Vision, Värdegrund, Verksamhetsidé och Uppdrag m.m.     
• Planen beslutas vartannat år vid FM (i praktiken sker en uppdatering).
• Nästa uppdatering sker vid FM 2018.

SGF:s verksamhetsinriktning



Styrning av SGF
Organisation

430 golfklubbar

Förbundsmötet

Förbundsstyrelsen

SGF:s kansli

75 mandat fördelat på 21 GDF

45 golfbolag



Styrning av SGF
Viktiga dokument

Stadgarna
FM beslutar

Verksamhetsinriktningen
FM beslutar

Verksamhetsplanen
FS beslutar



Förslag på nya eller 
förändrade utmaningar som 

SGF behöver jobba med



• Vad tycker ni om förslagen till kompletteringar av gällande plan?

• Är det något som saknas helt och behöver läggas till?

Frågeställningar



• Ekonomi i balans är den överordnade utmaningen
• Golfen behöver bli bättre på digital medvetenhet/digitalisering.
• Målformuleringarna för GIT borde handla om mer än svarstider.
• Målet med GEO borde breddas till klubbar som registrerat sig i systemet.
• ”Tillväxtprogrammet” bör ändas till generell klubbrådgivning för golfklubb.
• Behålla- och rekrytera målet (3.2) bör ligga under golfklubben.
• Rubriken på (1.4) borde vara Vision 50/50.

Golfklubben



• Fler alternativ behövs för kortare ronder, som t.ex. 6-hål och 12-hål.
• Fortsätt verka för fler utslagsplatser på alla banor och att de används.
• Jobba mer med hektometersystemet och förtydliga värdet av förändring.
• Jobba mer med konkreta idéer på roligare golfupplevelse med verktyget Players1st. 
• ”Kampanjarbete” behövs för att etablerade golfare ska förstå behovet av förändringar.
• Fler klubb-och distriktsanpassade tävlingar behövs för barn.

Golfspelet



• Utveckling behövs av spel- och träningsformer för ”vanliga” golfare.
• Golfen behöver tydligare formuleringar om att vi vill inkludera fler.
• Det behövs planer om golfspelarnas spelförmåga ska förbättras
• Målet med klubbar med handigolfborde breddas till att antalet handigolfare ska öka?
• Mät andelen (%) av nybörjarna som tar grönt kort (hcp 54).
• Förtydliga barnrättsperspektivet när det gäller idrott för barn.
• Elitmålen med 5 spelare på topp 100 i världen (samtliga kategorier) är inte realistiskt. 

Golfspelarna



• Termen golfledare avskräcker, bör delas upp i olika roller som t.ex. funktionär.
• Konkreta ”beskrivningar” behövs för ideella uppdrag, för ökad attraktivitet.
• Det behöver ”mallar” för en långsiktigt hållbar ideell organisation.
• Det behövs ökad tydlighet i hur många ledare/roller som behövs för en klubb.
• Alla klubbstyrelser (nya ledamöter) ska erbjudas en introduktionskurs.
• Det behövs en översyn av framtidens tränarförsörjning inom svensk golf. 

Golfledarna



• För att lyckas med våra utmaningar, behöver fler beslutsfattare få kunskaper om golfen.
• Det behövs förstärkning i hur vi generellt använder sociala media inom golfen.
• Kanske ska alla klubbar ha ansvariga för ”golfnyttan i samhället”?
• SGF gör en del omvärldsbevakning, men det saknas i planen.
• Agenda 2030 (Riksdagens 17 miljökvalitetsmål) behöver kopplas till planen. 

Golfnyttan i samhället



Tack!


