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Ordförandebrev april 2018

Förbundsmötet 2018
Årets FM är precis avslutat och vår känsla är att mötet
avhölls i en positiv stämning med samsyn i de viktigaste
frågorna. Till att börja med fastställde FM dokumentet
”Svensk golfidrott mot 2022: Verksamhetsinriktning
2019–2020”. Detta är en långsiktig plan som diskuterats
och förankrats mer än någonsin, där ett utkast till
”populärversion” också delades ut. I anslutning till
beslutet om verksamhetsinriktning fastställdes också en
avgiftshöjning med 2 kr per medlem för säsongen 2019.
Två motioner hade lagts till förbundsmötet, bägge avslogs
av mötet. Baserat på Hofors GK:s motion om
tredjepartsprofitering uppdrogs istället åt FS att belysa
dessa frågeställningar och starta ett aktivt
rådgivningsarbete. Motionen om GIT-utveckling (Ingarö GK och Kungliga Drottningholms
GK) hänvisades till FS proposition om GIT Online, som klubbades igenom. Investeringen är
beräknad till cirka 16,5 miljoner kronor och innebär att SGF kommer att inleda sin största ITsatsning sedan beslutet om att utveckla Golfens IT-system 2002. Även propositionen om
revidering av GIT-bestämmelser inför GDPR bifölls av stämman.
Årsmötet biföll till sist valberedningens förslag till förbundsstyrelsen. Maria Möller omvaldes
till ordförande på ett år och Anders Sjögren, Norrköpings GK och Martin Karlsson, Göteborgs
GK omvaldes som ledamöter. Anneli Samuelsson, Ingarö Golfklubb, valdes till ny ledamot på
två år och ersätter Maivor Isaksson i styrelsen.
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Vision 50/50
2018–2019 har vi glädjen att välkomna 27 nya klubbar in i programmet: Alvesta GK, BroBålsta GK, Carlskrona GK, Dalsjö GK, Glasrikets GK, Holms GK, Ingelsta GK, Kungliga
Drottningholms GK, Kävlinge GK, Ljunghusen GK, Lycksele GK, Motala GK, Ringenäs GK,
Saltsjöbadens GK, Sjöbo GK, Skaftö GK, Sundsvalls GK, Torshälla GK, Torslanda GK, Umeå GK,
Wermdö G&CC, Åkagårdens GK, Billeruds GK samt fyra distrikt: Göteborgs GDF, Stockholms
GDF, Värmlands GDF och Östergötlands GDF.
Processerna i klubbarna utvärderas löpande i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för
att utvecklingsarbetet ska bli kul, inspirerande, lärorikt och långsiktigt hållbart. Därför
förändras formatet och paketeringen någon inför den årskull som nu startar i maj.

GIT och Min Golf
Vårens GIT-release skedde den 17 april, med många efterfrågade funktioner. Bland det som
mottagits med störst jubel är en möjlighet till No show-uppföljning. Vi har även skapat en
årsavgift för uthyrningsartiklar, något som främst används för golfbilsbokning.
När det gäller nya Min Golf rullar utvecklingsarbetet på och designen är i det närmaste klar,
där vi räknar med att kunna släppa den första versionen under maj. Det kommer också att
finnas ett integrerat feedbacksystem vilket gör att vi kommer kunna få golfarnas tankar om
det nya upplägget direkt och får möjlighet att skruva på flöden och funktioner innan vi
ersätter nuvarande Min Golf helt.
Vi är också färdiga med den nya bokningsappen – Min Golf bokning – som precis har släppts i
App Store och kommer till Android senare i maj. Första året ligger fokus på
bokningsfunktionerna, men med möjlighet att arbeta med dynamisk prissättning för de
klubbar som vill, där de behåller hela greenfeeintäkten själva. Redan i år görs också en
koppling mot ett annat golfrelaterat system med många användare, men där får vi
återkomma då det återstår en del detaljer.

Golfreglerna 2019
I mars publicerade R&A och USGA regelboken för 2019. Den följs av en Player’s edition och
slutligen av en Guidebook som preliminärt kommer i september. Först då är de fullständiga
golfreglerna 2019 offentliggjorda.
R&A rekommenderar alla länder att vänta med information och utbildning till årets fjärde
kvartal, och det planerar SGF utifrån. Vi jobbar för fullt med översättningar så att vi är redo
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att utbilda Golfsverige från oktober 2018. All officiell information om reglerna 2018
publiceras och uppdateras efter hand på golf.se.

World Handicap System
Nyligen släppte R&A och USGA mer fakta rörande det kommande World Handicap System
som träder i kraft 2020. R&A och USGA har bestämt att information om det nya systemet
kommer steg för steg, där vissa detaljer kommer vara valfria för de olika länderna. På golf.se
finns en särskild sida om världshandicapen, där vi planerar att fylla på med ”frågor och svar”
i takt med att detaljer faller på plats.

STERF:s årsbok
Som vanligt produceras en årsbok för verksamheten i den nordiska forskningsstiftelsen
Scandinavian Turfgrass & Environmental Research Foundation (STERF). Dels produceras en
fullständig version på engelska och dels en sammanfattning på svenska som bland annat
delades ut på förbundsmötet. Årsboken finns att läsa på sterf.org.

Den nya spellagen
Regeringens förslag till ny spellag innehåller inga överraskningar för dem som följt
utrednings- och lobbyarbetet. Den ideella sektorn fick behålla ensamrätten på bingo och
traditionella lotter. Inget hindrar heller ett idrottsförbund från att starta ett spelbolag på den
konkurrensutsatta marknaden för vadhållning och onlinespel (tex bingo och kasino på nätet).
För golfen och SGF är det reglerna om marknadsföring som är mest intressant. Eller omvänt –
på vilket sätt kan och får spelbolag samarbeta med SGF, något som vi får anledning att
återkomma till när årsskiftet närmar sig.

Till sist …
Läget i allmänhet känns bra och det är med förväntan stora delar av Golfsverige väntar på att
banorna ska öppna denna rekordkalla och snörika senvinter. Medlemsantalet i Golfsverige
släpar efter mot föregående år, där vi i mitten av april ligger efter fjolårets notering. Om detta
beror på den långdragna vintern eller det faktum att rörligheten ökar och därmed tiden när
människor aktiverar sig får vi återkomma till. Underskottet av medlemmar är tydligt kopplat
till de så kallade distansklubbarna som just där är större än tidigare år.
Förhoppningsvis ger Pernilla Lindbergs oväntade majorseger en injektion, då hennes
framgång har speglats stort i media. En annan given inspiration är förstås Golfens dag den 26
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maj. För närvarande har 324 klubbar anmält att man tänker anordna aktiviteter under dagen.
Med detta önskar vi er alla en framgångsrik säsong med mycket verksamhet och glada och
nöjda golfspelare.
Med vänlig hälsning
Maria Möller
Ordförande SGF
maria.moller@golf.se
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