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September 2018
Inledning
En märklig golfsäsong med en lång och kall vår följt av en torr och rekordvarm sommar går
mot sitt slut. Vi är medvetna om att det varit tufft för många klubbar, med stora skador där
bevattning saknats eller fungerat dåligt. Våra bankonsulenter var tidigt ute med en
checklista på sju punkter för vad som behövde göras för att återetablera gräs där det
behövdes. Nu är det sent att agera inför vintern, men konsulenterna finns såklart tillgängliga
för rådgivning inför våren.
Ett sådant tillfälle blir de höstmöten som planeras i era respektive distrikt med start i
oktober, som ersatt de tidigare styrelseseminarierna. Under en del av agendan försöker vi
adressera aktuella frågor för klubbarna. En annan del av programmet handlar om
spelsäsongen 2018 och hur ni kan agera i frågor kring banskötsel.
Vi kommer också att presentera det nationella utfallet av medlemsundersökningen (Players
1st), bryta ner resultatet lokalt och diskutera hur kunskapen kan användas. Slutligen blir det
en orientering bland de nya golfreglerna 2019 genom en serie lättillgängliga filmer.

Banvärdering
Banvärderingsteamet är i slutskedet av årets värderingar av golfbanor, hittills 53 stycken.
Försöken med att använda digitala uppmätningar har varit positiva och vi utökar dem till
2019. Föregående helg arrangerades ett ERFA-möte där vi utvärderade året och fastställde
verksamheten för 2019 tillsammans med de regionansvariga.

Golfnyttan
Nyligen lanserades Golfnyttanpodden på Spotify, Acast och iTunes i syfte att synliggöra
golfens samhällsnytta. Den ger perspektiv på de tre huvudområdena i Golfnyttan, men även
Vision 50/50 och andra ämnen i verksamhetsinriktningen. Ambitionen är att ge bra och
handfasta tips till lyssnaren, som vi tror är människor engagerade i distrikt eller golfklubbar.
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De första avsnitten handlar om åtgärder efter sommartorkan på banorna, uppvaktning av
beslutsfattare efter valet, golfens jämställdhetsarbete Vision 50/50 samt arbetsmiljö där jag
själv deltar i samtalet. Fler avsnitt är på väg, bland annat om hållbarhet och Agenda 2030
samt de nya golfreglerna och vad de kan göra för Golfsverige.

OnCourse Sverige (golfens miljöcertifiering)
Nästan 80 golfklubbar är nu registrerade i GEO OnCourse Sverige. Vi har pågående
studiecirklar i Skåne, Östergötland, Dalarna, Västergötland och Medelpad där vi träffas 4–5
gånger och går igenom, diskuterar eller sammanfattar programmets olika sektioner. Senare
under hösten drar vi igång ytterligare cirklar i andra distrikt.
Ett annat positivt steg i arbetet är att de två första klubbarna i världen att genomgå
recertifiering i nya OnCourse är svenska – Ljunghusens GK och Mjölby GK.

Miljötillsynsprojekt på golfbanor
11 september inleddes det första nationella miljötillsynsprojektet med fokus på IPM och
hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Projektet är initierat av Jordbruksverket,
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.
SGF är involverade i projektgruppen, främst med fakta och hur det ser ut på våra svenska
banor, och har anordnat två informationsträffar för de inspektörer från kommunernas
miljökontor som ska genomföra besiktningen. På första träffen i Stockholm medverkade 50
kommuner och i Göteborg drygt 30 kommuner.
Alla golfanläggningar behöver nu förbereda sig inför besiktningen som pågår mellan
september och november 2018. Det finns starka skäl att vara noggrann då vissa enkla fel och
detaljer kan leda till anmärkningar, ålägganden och miljösanktionsavgifter.
SGF:s bankonsulenter har sammanställt allt klubben behöver göra inför besiktningen i en
checklista på golf.se. Där finns också checklistan och lathunden som samtliga
miljöinspektörer utgår ifrån vid sina besök.

Vision 50/50
Vi har just avslutat åtta inspirationskvällar runt om i landet för de golfklubbar och
golfdistrikt som påbörjat sina utvecklingsresor enligt Vision 50/50. Formatet har varit en
tretimmars workshop med syfte att förmedla energi in i förändringsarbetet genom
kunskapspåfyllnad och tid för erfarenhetsutbyte.
Vi ser tydligt att det börjar hända positiva saker i de klubbar som kommit en bit på väg i sitt
förändringsarbete. Genom att dokumentera några av dessa exempel i en artikelserie bidrar vi
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till kunskapsspridning samtidigt som vi lyfter fram de klubbar som kommit en bit på väg i
sin strävan mot en mer jämställd och inkluderande klubbmiljö. Fem reportage är skrivna och
fyra är än så länge publicerade på golf.se under Goda exempel – Eksjö GK, Nyköpings GK,
Lyckorna GK och Åkersberga GK.
Golfdistrikten har också en viktig roll i arbetet. Som ambassadörer för Vision 50/50 stöttar
de sina klubbar, och flera av distrikten har börjat arbeta med sina egna interna processer i
syfte att uppnå målen. Vi behöver stödja deras processer på samma sätt som vi stöttar
klubbarna, genom klubbrådgivarna och de lokala SISU Idrottskonsulenterna.

Bidrag från allmänna arvsfonden
En golfklubb som tvingats till konkurs i höst har uppmärksammat oss på ett möjligt problem,
då klubben fått stöd för ett juniorprojekt från Allmänna arvsfonden. Ett återbetalningskrav
på 2,4 mkr riktas nu mot konkursboet. Tänker man vidare är det klart att golfen i sin helhet
kan komma att granskas mer ingående efter detta.
Enligt Allmänna Arvsfondens sammanställning finns 31 projekt relaterade till
golfverksamhet. 17 av dem rör handigolf och resterande 14 riktar sig till barn och ungdomar.
Hela 27 av dem innehåller byggnationer av något slag, t ex ett övningsområde.
Klubbrådgivarna kommer att kontakta berörda klubbar för att säkerställa att alla jobbar
aktivt med den verksamhet som beskrivits i respektive projektansökan. Investeringen i
byggnader och markanläggningar har säkerligen gjorts, men sen gäller det också att driva
verksamheten aktivt, som att verkligen rekrytera juniorer och personer med
funktionsnedsättning till golfen.

Handigolf
Inte något tidigare år har vi haft så mycket handigolfaktiviteter ute på klubbar och distrikt,
och antalet klubbar med verksamhet ökar. Distriktens handigolfansvariga har skapat fyra
regionala tävlingstourer under året med totalt tjugo tävlingstillfällen (inkluderat Handigolf
Tour och internationella tävlingen Swedish Open for Disabled). Utöver detta har distrikten
och golfklubbarna regelbundet skapat träningstillfällen och läger för handigolfare.

Elitverksamheten
Efter en mycket bra start på 2018, där Pernilla Lindbergs majorseger sticker ut och där
svenska framgångar följde i flera veckor, har även sommaren varit bra ur ett svenskt
perspektiv. Med två herrspelare i Ryder Cup når vi ett av de långsiktiga målen för
elitverksamheten, men mycket behöver göras i nutid där skörden kanske kommer om tio år.
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För att vi som land ska nå framgångar krävs stora insatser från många under lång tid.
Landslaget genomför kontinuerligt och under hela året samlingar och läger för att ”ligga tätt”
på spelarna och följa deras arbete i de fem processerna – tekniskt, fysiskt, mentalt, socialt
och strategiskt. Detta gäller alla team – flick, pojk, dam, herr samt unga proffs
(Utmanarsatsningen). Det genomförs också en stor internationell tävlingsverksamhet, där
spelarna i landslagen får den matchning och utmaning de behöver för att kunna ta nästa steg.
Tack vare mycket goda resultat från vårt flicklandslag under 2017 fick vi en inbjudan till
Korea, dit två spelare – Beatrice Wallin och Linn Grant – fick inbjudan att tävla och träna
med koreanska landslaget under totalt tre veckor. Både spelare och medföljande
landslagsledare fick mycket kunskap och insikter med sig från världens främsta
damgolfnation. Läs gärna reportaget från resan som publicerats i Lifestyle Golf.

Fördelning av tävlingar 2019
Årets TKO-konferens för tävlingskommittéordförande i distrikten genomförs 6–7 oktober.
Deltagarna får information om tävlingsverksamhet både nationellt och internationellt.
Dessutom fördelas 2019 års förbundstävlingar – SGF Juniortävlingar (Teen Tour, Teen Cup,
JSM Klubblag m fl), SM Klubblag, Handigolf Tour och SGF Senior Tour – till distrikten. Totalt
fördelas runt 300 tävlingar med 450 tävlingsdagar.
Ett förslag på fördelningen skickades ut den 20 september och på konferensen fattas
definitiva beslut om vilket distrikt som ska arrangera vilken tävling. 15 december är sista
datum för distrikten att meddela SGF beslut om arrangörsklubbar.

Min Golf
Den första betaversionen av nya Min Golf släpptes i juni. Näst på tur under hösten står
golfkalendern och fortsättning på bokning. I takt med att fler funktioner finns att testa i
betaversionen flaggas dessa för inne i befintliga Min Golf.
Strax under hälften av de som testat betaversionen har gjort det via mobilen. Vi har fått in
både positiv och negativ feedback på nya siten. Några citat från användare är:
”Betaversionen är fräsch, lätt att hantera och modern!”, ”Bokningssidan upplevs som ren och
snabb, kommer nog att bli bra när det blir klart”, samt ”Det skulle vara bättre om vi kunde se
direkt på starttid gula och röda prickar för att identifiera herr och dam”.

GIT Tävling
Antalet tävlingsronder har minskat i år men tävlingsmodulen i GIT har fungerat som den ska.
28–33 är de veckor den frestas på mest ifrån Sveriges håll med många klubbmästerskap,
komplicerade upplägg, tävlingsveckor och dylikt.
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GIT-supporten får mycket frågor kring tävling, där många inte handlar om GIT utan är ren
tävlingskunskap och regler kring tävling. Om det inte blir som klubben tänkt blir det då lätt
”GIT:s fel”, när det egentligen handlar om att de hittar på egna regler som inte riktigt går att
genomföra.

Dynamisk prissättning i GIT
Nu är de första klubbarna igång med dynamisk prissättning av greenfeetider. Vi har spelat in
tre filmer som går igenom vad dynamisk prissättning är och vad golfklubben behöver göra i
GIT samt i klubbportalen. Filmerna finns bland övriga instruktionsfilmer för GIT.

Golfens dag
Utvärderingen av Golfens dag 2018 är klar och finns att läsa på golf.se. Nästa år går Golfens
dag av stapeln den 25 maj och redan nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram
kampanjmaterial som ska kunna användas nationellt, regionalt och av alla deltagande
golfklubbar. Filmer och bilder är tagna och utkast ska presenteras vid ett uppstartsmöte med
styrgruppen i oktober.

Golfäventyret
Det nya häftet Golfäventyret för barn blev klart och distribuerades kostnadsfritt till alla
golfklubbar under våren. Fler finns att beställa för klubbar eller privatpersoner för 20 kr +
porto. Nu tar vi nästa steg i uppdateringen av materialet kring Golfäventyret. Under hösten
görs handboken som riktar sig till tränare, ledare och föräldrar om enligt samma manér och
grafiska profil.

Golfens Ledarutbildning
Under hösten genomförs två Golfens Ledarutbildning steg 2-kurser (GL2) – en i Östergötland
och en i Dalarna. 272 ledare har under året utbildats i Golfens Ledarutbildning 1 (GL1) och 23
ledare i GL2. Arbete pågår också med att uppdatera materialet för GL1, enligt ovan nämnda
ledarhandbok för Golfäventyret.
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