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Juni 2018
Det sprudlar av händelser och aktiviteter som vi gärna vill berätta om, så vi passar på att
skicka en sommarhälsning i det soliga vädret. Och på tal om vädret först och främst - härligt
på många sätt såklart, men tyvärr har det för Sverige ovanliga vårvädret också skapat en del
bekymmer.

Arbetsmiljön på klubbarna
Den långa och torra våren har lett till att många golfbanor har haft svårt att få vinterskadorna
att läka ihop. Många golfare sätter i det läget större press på golfklubbens personal, oavsett
ekonomisk situation eller dignitet på klubb. Alla som jobbar på klubben vill rimligen inget
annat än kunna leverera bra spelytor men grundförutsättningarna är svåra. Läget har ökat
övertidsuttaget och många sliter med att få sitt privat- och familjeliv att fungera när det är
tidiga morgnar, sena kvällar och mycket helgarbete.
Tyvärr får vi signaler om att många inte mår bra just nu och personalen får återkommande
gliringar från missnöjda golfare. Vi behöver därför alla komma ihåg att stötta personalen på
klubbarna med positiva tillrop i denna påfrestande tid. Sannolikt är arbetsmiljö också en av
golfens viktigare framtidsfrågor som vi behöver återkomma till.
Mer arbetsmiljö samt inbjudan till en heldagsutbildning med SGF och SLA.

Bristfälliga bevattningsanläggningar
Den rekordvarma våren och försommaren synliggör också ett av Golfsveriges största
underliggande problem. Väldigt många av Golfsveriges bevattningsanläggningar är
omoderna och slitna, med ojämn spridning av vattnet. Många anläggningar installerades på
1970–1980-talet, och ofta är dimensionen på ledningar och pumpar alldeles för klen, vilket
inte matchar dagens krav på prestanda. Behovet av framtida investeringar i
bevattningsanläggningar kommer därför att vara en stor framtidsfråga.

Vision 50/50

2(6)

Sju regionala kick-off träffar är genomförda, där vi startat upp rond 3 för de klubbar och
distrikt som påbörjade programmet 2017. De flesta är i fas och utifrån sina nulägen påbörjat
arbetet med att formulera mål, handlingsplaner, mätpunkter och rutiner. Syftet med att
programmet ska hjälpa klubbar i utvecklingsarbetet upplevs fungera bra. Utmaningen är
dock att få arbetet hållbart över tid där hög omsättning av personal och ideella och låg
uthållighet med krav på snabba resultat gör att arbetet ständigt behöver startas om.

Golfens dag 26 maj
Golfens dag genomfördes på cirka 320 klubbar, och utvärderingen sker på tre nivåer –
besökare, klubbar och styrgrupp – där resultatet ska vara klart vecka 26. Vår upplevelse är
att fler klubbar hittat rätt i sina format och att Golfens dag 2019 har förutsättningar att bli
ännu bättre med de lärdomar och insikter vi får efter årets utvärdering.

OnCourse Sverige
För att få spridning på vårt nya miljöverktyg OnCourse Sverige genomför SGF utbildningar i
form av ”studiecirklar” uppdelat på fyra träffar med distrikt och anslutna klubbar. Hittills har
vi genomfört detta i sex distrikt och i plan ligger ytterligare tre. Hittills har cirka 30 klubbar
medverkat, ofta med flera personer per klubb. Mer om verktyget.

Banvärdering och dokumentation
De regionala banvärderingsteamen kommer under säsongen att värdera cirka 60 banor, där
hälften redan är genomförda. I Mellansverige jobbar vi för fullt med att GPS-mäta
golfbanorna inför banvärderingen. Det innebär att vi sparar tid men framför allt kan vi
dokumentera på ett bättre sätt. När vi gör inmätningen av golfbanan inför en banvärdering
kan klubbarna välja att även mäta in bevattningsanläggningar, dräneringar m m för att ha
koll på var allt finns i marken.

Golfnyttan
Årets första tidning är distribuerad till cirka 8 500 personer på klubbar och beslutsfattare på
olika nivåer. Tidningens tema är friskvårdsbidraget – hur det fungerar, vad klubbarna kan
göra, tre goda exempel på klubbar som redan agerat m m. Golfnyttan nr 2 har planerad
utgivning sista veckan i oktober och kommer att ha två huvudämnen. Dels tips på hur
klubbarna ska agera efter valet för att öka kontakterna med (nya) beslutsfattare, dels golfens
roll i Agenda 2030. Läs tidningen digitalt.
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Golfmuseet i Landskrona
Arbetet med att utveckla golfmuseet i Landskrona går bra. Det finns stor samsyn mellan
hyresvärden Landskrona GK och museet. Stiftelsen golfmuseet i Landskrona, vars
intressenter är SGF, Landskrona GK och Golfhistoriska sällskapet, planerar nu för en intern
flytt där museet kommer att få en ny lokalisering. Samtidigt projekterar klubben för en stor
utbyggnad av den fastighet där golfmuseet ska inrymmas, något som kommer också kommer
att gynna museet.
När det gäller själva verksamheten har stiftelsen enats om en ny inriktning. Museets roll och
mål ska omformuleras för att mer ligga i linje med perspektiv på dagens verksamhet och hur
den förhåller sig till golfhistorien.

Handigolf
I maj var det premiär för Handigolf Tour på Torslanda GK med totalt 60 deltagare. För fjärde
året i rad ingår Handigolf i SM-veckan som arrangeras av Riksidrottsförbundet i
Helsingborg/Landskrona. SM-tävlingen på Vasatorps GK räknas också in som en av
deltävlingarna på Handigolf Tour. Tävlingsprogrammet för 2018 hittar du här.

SM i Footgolf
5–6 juli sker det första officiella svenska mästerskapet i footgolf under SM-veckan i
Helsingborg/Landskrona. För att locka spelare till de cirka elva klubbkvalen har vi tagit fram
kommunikationsmaterial inklusive filmer som vi sprider via en sociala medier-kampanj.
Där berättar andra sportjournalisten Ola Wenström, fotbollsspelaren Jonas Olsson och f d
golfproffset Karin Sjödin om att de kommer att vara med och spela footgolf-SM.
Kampanjsidan på golf.se är uppdaterad med filmerna samt all information om tävlingen.

Golfreglerna 2019, en lägesrapport
SGF är klara med översättningen av ”Full Rules”, som nu läggs in ord för ord i ett verktyg på
nätet för att R&A ska kunna granska översättningen och för att det sedan bl a ska bli en app.
Under juni/juli översätts ”Players Edition”. Mer om nya golfreglerna.

Golfens Ledarutbildning
Fram till 1 juni är 198 ledare och tränare från 40 olika klubbar utbildade i GL1 och 23 ledare
och tränare utbildade i GL2. Arbetet med att uppdatera materialet för GL1 och integrera i
Golfäventyret för ledare har påbörjats.
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SGF Juniortävlingar
Två omgångar av Teen Tour har spelats och allt har fungerat som det ska. Vi gläds åt den
positiva inställningen klubbarna har, framförallt till Teen Tour First, där det ibland kan vara
väldigt små startfält. Klubbarna är trots detta väldigt välvilligt inställda och ger järnet för att
tävlingen ska bli så bra som möjligt. Det som dock är oroväckande är att tjejerna är färre på
Future i år än tidigare år, där väldigt få av de sju spelplatserna i varje omgång är fyllda.

Golfäventyret Cup
Sex Golfäventyret Cup-dagar är genomförda och ytterligare cirka 20 är inplanerade under
sommaren. Filmning är gjort på Haverdals GK och ska leda till en inspirationsfilm för att
sprida konceptet och intresset på golfklubbarna.

Swedish Golf Tour
Säsongen på Swedish Golf Tour rullar på, och vi får mycket positiv feedback från spelare,
arrangörsklubbar och partners. Fem tävlingar har genomförts på herrtouren och fyra på
damtouren. Utmaningar är fortfarande antalet deltagare på damtouren och att nå ut bredare.
Vi tar dock steg i rätt riktning med Bo Steffensen som presschef, SGT-bloggen på Svensk Golf
och tourens sociala medier som är mycket uppskattade.

Elitverksamheten
De svenska framgångarna i resultatlistorna fortsätter och det har varit en fantastisk vår
sedan Pernilla Lindberg vann ANA Inspiration. Det som är glädjande och bra för svensk golf
är att det är både tjejer och killar som levererar internationellt och det är ”nya” namn i toppen
av resultatlistorna.
Vi ser bland annat att den satsning vi gör i USA genom Elitmiljö USA har bidragit till att vi
idag har 25 svenska spelare med kategori på LPGA:s undertour Symetra Tour. Det i sin tur
ger oss större chanser att få in fler spelare på allra högsta nivå, LPGA. Vi ser även på
herrsidan att många unga killar via CT närmar sig ET och därigenom kan etablera sig på
högsta nivå i Europa.
Tolv veckor lång blev den internationella segersviten som inleddes med Pernillas majorseger
i april:
10/6 Julia Engström – Viaplay Finnish Open – LETAS
2/6 Ingrid Lindblad – German Girls Open – WAGR
26/5 Louise Ridderström – Valley Forge Invitational – Symetra Tour
19/5 Jenny Haglund – Symetra Classic – Symetra Tour
13/5 Joakim Lagergren – Rocco Forte Sicilian Open – European Tour
12/5 Malcolm Kokocinski – AB Bank Bangladesh Open – Asian Tour
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6/5 Oscar Lengdén – Challenge de España – European Challenge Tour
29/4 Alexander Björk – Volvo China Open – European Tour
22/4 Jenny Haglund – Lalla Meryem Cup – Ladies European Tour
15/4 Kajsa Arwefjäll – Irish Girls Open Stroke Play Ch. – WAGR
8/4 Victor Hagborg Asp – Duncan Putter – WAGR
2/4 Pernilla Lindberg – ANA Inspiration – LPGA/ Major

Fokus på fortbildning i GIT
När vi summerar årets genomförda utbildningar visar det sig att vi har genomfört 30 klubboch distriktsutbildningar, tre heldagar i Idrottens Hus med ”Ny kanslist”, ”Ny Receptionist”
samt ”Statistik och beläggning”. Till detta ska vi lägga 22 dagar med verksamhetsseminarier,
några andra träffar samt ett 40-tal webbutbildningstillfällen.

GIT Tävling
Tävlingssystemet går varmt utan stora problem. De supportfrågor som kommer in rör i
princip inte fel i system utan beror på låg kunskap om systemet eller tävling i stort. Trots
stora utbildningsinsatser gör den stora omsättningen på personal att frågorna är många.

Nya Min Golf
Något försenat kom nya Min Golf ut i betaversion den 25 juni. Lite teknikstrul kring
betalfunktionerna gjorde att vi avvaktade någon vecka längre än planerat. Att få upp
betaversionen med feedbacksystemet för första gången är det som tar längst tid. När den väl
finns på plats går det betydligt snabbare att lägga på nya funktioner allt eftersom de blir
klara.

Appen Min Golf Bokning
Bokningsappen har nu även släppts i Androidversion och appen som helhet har mottagits väl
av golfare och klubbar. Funktionen med push-notiser för påminnelse av starttider har varit
extra populärt bland klubbarna då eventuellt spel som inte kommer bli av hinner avbokas i
tid och platsen kan lämnas till någon annan.
Dynamisk prissättning är lanserad även om appen just nu enbart inhämtar data för att fatta
rätt beslut. Att visa dynamiska priser i app/GIT och Min Golf kommer att smygas igång i
mitten av juli för de klubbar som väljer att arbeta med det.
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GDPR-uppdatering av GIT
Den 22 maj genomfördes en uppdatering för att GDPR-säkra GIT, där det mesta gick enligt
plan. Microsoft genomförde dock en uppdatering dagarna innan som ökade säkerheten för
nedladdning av program. Detta ställde till problem för många klubbar som enbart har
Windows egna brandväggar och virusskydd. Telefonerna gick varma hos vår support och vi
fick bemanna upp inför helgen för att hjälpa till att få programmet installerat. När vi
summerar hade vi totalt 288 ärenden inrapporterade kring detta mot normalt ett tjugotal.
Trevlig golfsommar!
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