
        Nya Miljöresan - GEO OnCourse 

Få hållbarhet, kunskap och trovärdighet med GEO OnCourse 

Intresset för miljöfrågor ökar och det blir allt viktigare att kommunicera golfens samhälls-

nytta ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ställer krav på golfklubbarna att dokumentera sitt 

miljöarbete, något golfens nya internationella miljöverktyg GEO OnCourse kan hjälpa till 

med. Under 2017-2018 har verktyget översatts till svenska och kompletterats med nationella 

lagar och bestämmelser. 

Det här är GEO OnCourse® 

GEO OnCourse är framtaget av Golf Environment Organization (GEO), en oberoende 

internationell organisation som grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, 

miljöförbättringar och socialt ansvar. Verktyget är webbaserat och väl etablerat och används 

av golfanläggningar över hela världen. OnCourse stöds av de flesta stora golforganisa-

tionerna, av branschsammanslutningar och av industripartners. 

Ersätter miljödiplomet 

OnCourse Sverige ersätter SGF:s miljödiplom som fasas ut efter över 15 år. De klubbar som 

har miljödiplomet har en fördel då många av uppgifterna enkelt kan föras över till det nya 

verktyget. Svenska Golfförbundet har som mål att 100 golfanläggningar ska vara 

miljöcertifierade genom OnCourse till år 2020.  

Fördelar för klubben 

• Minskade kostnader - Full kontroll på verksamheten, främst på förbrukningen av 

vatten och el, ger stora möjligheter att minska anläggningens utgifter. 

• Spara tid - Även mindre förändringar i verksamheten kan förenkla driften, vilket 

frigör tid för anställda till andra projekt. 

• Skapa trovärdighet - Med strukturerad miljödokumentation i ett etablerat system 

skapas trovärdighet mot myndigheter och en möjlighet att marknadsföra klubben mot 

medlemmar, allmänhet och media. 

• Bättre bana - Förbättrad upplevelse för medlemmar och gäster genom högkvalitativa 

grönytor i en naturlig och hållbar miljö.  

• Ny kunskap - Användare av OnCourse blir uppdaterade på ny kunskap baserad på 

forskning inom Sterf och andra institutioner. 

 

UGF ger stöd till klubbarna 

Under hösten kommer alla klubbar att bjudas in till en informationsträff med genomgång av 

GEO OnCourse. Sedan jobbar vi i studiecirkelform med några gemensamma träffar under 

vintern/våren då vi går igenom en del av GEO OnCourse i taget.  

 

UGF har som mål att ge alla klubbarna i distriktet möjlighet att bli certifierade under 2018/19. 

Idag är Sigtuna GK, Uppsala GK och Öregrunds GK certifierade. Burviks GK och Grönlunds 

GK har påbörjat arbetet.   

 

Bo Thyselius 

UGFs kommitté för Bana & Miljö 


