
 

Minnesanteckningar Kommunikation och Marknad, Golftinget 2017-11-11 

Närvarande: 
Albert Sjöberg Vassunda Golfklubb 
Anders Lindblad Hallstavik Golfklubb 
Anders Wasberg Upplands Golfförbund 
Barbro Johansson Enköpings Golfklubb 
Classe Göthesson Burviks Golfklubb 
Fredrik Lindeberg Grönlund Golfklubb 
Hans Andersson Arlandastad Golfklubb 
Johan Malmsten Älvkarleby Golfklubb 
Kristina Thern Friiberghs Golfklubb 
Lars Äng Göteborgs Golfförbund 
Malin Lundin Enköpings Golfklubb 
Margaretha Tengdelius Sigtuna Golfklubb 
 

• Göteborg har träffat kommunen, förvaltningarna som sköter idrott&hälsa, samt nämnder 

och några politiker. Använt termen Social Return on Investment. En insats på 10:- blir 12,50 -  

dvs man får tillbaka mer än man satsat. Se artikel i Golfbranchen. 

 

• Lars Äng från Göteborg pratade om de fördomar som finns mot golfen. Miljöfarligt, 

Rikemanssport. Istället är det tvärtom, Miljövänligt, Socialt för alla och Friskvård som är 

verkligheten! Det finns bara en sport som är billigare än golf och det är gymnastik. Dyrast är 

ishockey och därefter ridsport. Golf är en nästan lika stor sport som fotboll med 500000 

medlemmar mot 493000 för golfen. En sida som har intressant information om golfens 

hälsonytta är Golf and Health.org. Lars Ängs presentation kommer att läggas ut på vår 

hemsida. 

 

• Diskuterades Göteborgs presentation som vi får använda som mall för den presentation som 

vi ska ta fram för Uppland. Albert S lovade även att skicka över sin sammanställning som 

presenterats för Vassunda kommun.  

Anders W visade den förslagna enkäten till klubbarna. Insamlade data skall användas för att 

komplettera siffermaterial. På frågan om man kunde tänka sig att klubbarna skulle svara på 

den blev svaret JA. Man ansåg att den skulle bli en bra plattform när varje klubb pratar med 

sina beslutsorgan, såväl som när distriktsförbundet pratar med regionala organ, t.ex. Region 

Uppsala. Tanken är att presentationen skall visa statistik på Riks-, Distrikts- och Kommunnivå. 

Albert Sjöberg Vassunda och Clas Götesson Burvik erbjöd sig att tillsammans med Anders 

Wasberg bilda en arbetsgrupp för att sammanställa våra fakta.  

 

• Albert S föreslog att alla skulle söka på ”Landsbygdsprogram” på varje kommuns hemsida 

och läsa den. Där finns mycket för golfen att referera till. 

 

https://www.golfbranschen.se/ny-forskning-golf-ar-ett-socialt-klipp-bade-utovare-och-samhalle/
https://www.golfandhealth.org/
https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/
https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/


• Upplands Golfförbund har fler följare på Facebook än alla andra golfdistrikt. Skåne och 

Stockholm kommer därefter. Många inlägg och interaktioner. Golf i Uppland är en annan FB-

sida som administreras av UGF. Golf i Uppland är en kanal där upplandsklubbarna kan visa 

upp sig och sina aktiviteter. Anders W uppmanar alla att dela de inlägg som kommer, både 

från UGF och GiU. Delningar genererar fler läsare, som i sin tur kan dela vidare. Vi sprids som 

ringar på vattnet. Upplands Golfförbund administrera dessutom en sluten FB-grupp där 

kommunikationsansvariga i klubbarna kan kommunicera och stödja varandra. Anslut er till 

den och bidra! Mail to: anders.wasberg@gmail.com 

 

• Här finns info om Golfens Dag den 26 maj 2018. Se filmen från premiäråret.  

Utvärdering av Golfens Dag 2017 finns här - Hur gick premiären av Golfens dag 2017?   

 

• Hans Andersson, Arlandastad och Fredrik Lindeberg, Grönlund är intresserade att hjälpa 

Anders W med utvecklingen av vår rapportering till medlemsklubbarna och att 

förhoppningsvis kunna ingå i vår kommitte.  

 

• Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection 

Regulation, i kraft och ersätter därmed personuppgiftslagen. Lagstiftningen kommer att få 

särskilt stor betydelse för kommunikationsintensiva företag. Fredrik L skriver till Bo 

Bengtsson för att få ett klargörande att medlemmar godkänner användandet av sina 

uppgifter i och med att man använder GIT.  

 

• Anders W frågade hur klubbarna jobbar med hemsidan och FB under vintern. Ligger det nere, 

eller om man fortfarande är aktiv. De flesta arbetar mer eller mindre, men påpekar vikten av 

att kontinuerligt och även under vintern kommunicera med medlemmarna. Ett allmänt 

problem är att få in underlag från kommittéer etc i klubbarna för publicering på hemsida 

och/eller FB. Hemsidorna bör uppdateras per 1/1 med de nya uppgifter som gäller från 

nyåret. Kan vara tex greenfee, personaländringar mm. 

 

• Anders W undersöker möjligheterna att ordna utbildning ”Digital marknadsföring” och/eller 

”Sociala Medier”. Kanske kan Tony Kaas, Arenahotellet användas som föreläsare? 

Vid pennan/datorn 

Anders L 

https://www.facebook.com/upplandsgolf/
https://www.facebook.com/golfiuppland/
https://www.facebook.com/groups/451464518536549/
mailto:anders.wasberg@gmail.com
http://www.golf.se/spelet/arrangera-golfensdag/senaste-nytt-om-golfens-dag/#expandable-uppladdningen-infor-2018-har-inletts
http://www.golf.se/spelet/arrangera-golfensdag/#faq-hur-gick-premiaren-av-golfens-dag-2017
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsdagen/
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsdagen/

