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Ahlsell – partner till
Svenska Golfförbundet
från norr till söder

DIN CADDIE

Hos Ahlsell finns det mesta material
din golfanläggning behöver för bana,
klubbhus och personal. Allt genom din
egen kontaktperson som löser problem
och ger maximal service.

Vårt jobb är att göra ditt enklare
Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment inom personlig skyddsutrustning, kläder,
skor, verktyg, el, VS, VA, bygg och förnödenheter. Mer än 100 butiker, en webbutik med
över 120.000 lagerlagda artiklar och en leveransprecision i världsklass. Med oss har du en
samarbetspartner med siktet inställt på framtiden. Välkommen till Ahlsell! www.ahlsell.se

Golfnyttan
Ledare:

Innehåll.
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Verksamhetsseminarierna
på ny turné
Nu ger sig Golfförbundet ut på
en ny resa med Verksamhetsseminarierna. 23 platser under
två månader – från Malmö i
söder till Luleå i norr..

Tufft år öppnar
för möjligheter!

Hållbart!
13:

FN:s mål och golfens

22:

Checklista
kommunkontakter

FN:s 17 mål för en hållbar värld,
Agenda 2030, är också golfens
mål. I alla fall sex av dem, bland
annat Mål 11: Hållbara städer
och samhällen.

Efter valet är det viktigt att
uppdatera golfklubbens kommunkontakter. Golfnyttan har
checklistan som är en självklarhet på varje golfklubb.

>

Check!

32:

Partners stöttar
sociala satsningar

Huvudpartnern Folksam och
EnterCard erbjuder lyckade
lösningar för golfklubbar och
enskilda golfare – och stöttar
sociala satsningar.
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Ett tufft år för golfen läggs snart till handlingarna, där extrem
torka påverkade sporten negativt både avseende anläggningsskötsel och minskat spel. Scenarier för framtiden indikerar mer
extremt väder, vilket försvårar investeringar. Torka ena året ger
fokus på bevattningssystem, dammar och vattendom. Regnar det
sedan ihållande året efter kommer avvattning och dränering att
behöva prioriteras.
I allt detta finns en möjlighet och det är att lära känna sina lokalpolitiker. Bjud in dem och visa verksamheten. Prata om utmaningarna men också om möjligheterna och vad golfen kan bidra
med. Något som utmärker golfen är att vi
äger våra egna anläggningar. Diskussionen
»Diskussionen
med beslutsfattare behöver därför inte
präglas av vad vi kräver, utan mer av vad
behöver inte
vi kan tillföra inom miljö, folkhälsa och
präglas av
besöksnäring.

vad vi kräver,
utan mer av vad
vi kan tillföra
inom miljö, 		
folkhälsa och
besöksnäring.

I våras genomförde Svenska Golfförbundet
den nionde resan med verksamhetsseminarier på 23 platser i Sverige. Nytt för i år
var att vi bjöd in kommunala politiker och
tjänstemän. Ett 70-tal kom, lyssnade och
bidrog. Jag upplevde ett stort intresse, med
många positiva kommentarer om initiativet
och ambitionen till nytänkande.

Jag vet nämligen att de flesta kommunpolitiker funderar mycket
över hur de ska kunna upprätthålla service gentemot kommuninvånarna. I tider när fler människor än tidigare flyttar till större
städer behövs också nya lösningar lokalt. Här kan golfen bidra
med ett mer multifunktionellt tankesätt, där det till exempel redan
finns omklädningsrum, restaurang och ytor för samvaro på en
golfklubb. Då kanske det inte blir nödvändigt för kommunen att
rusta upp skidklubbens stuga en kilometer bort?
Vi behöver bli bättre på denna typ av samtal och
därför driver vi processen Golfnyttan i samhället.
GUNNAR HÅKANSSON
Generalsekreterare Svenska Golfförbundet

Oavsett
vad ditt hjärta
klappar för
Börja spara långsiktigt för att få ett skönt liv lite längre fram!
Hos oss sparar 1,3 miljoner svenskar till sin pension. Vi hjälper
dig att hitta rätt trygghet och gör allt för att dina pensionspengar
ska växa så mycket som möjligt.
Kom igång och spara du också
Vi bjuder på en rådgivning för din tjänstepension eller ditt privata
sparande! Ring 0771-950 950 eller besök folksam.se/sparande

Börja spara!

folksam.se/sparande
0771-950 950

Golfnyttan.
Miljö

Hållbarhet!
Sverige bäst på att möta
FN:s globala mål
Sverige toppar listan över länder som är bäst på att
möta FN:s globala hållbarhetsmål, Sustainable
Development Goals index, enligt Aftonbladet. Listan
har skapats utifrån FN:s 17 globala mål som ledare
för världens 193 nationer i FN:s generalförsamling
satt upp inom ramen för Agenda 2030. Svenska
Golfförbundet konstaterar att golfen i Sverige
verkar inom åtta av de 17 målen och gläds åt att
Folksam – en av Golfförbundets huvudpartners – är
verksamt inom sex stycken. FN:s globala mål berör
ekonomisk utveckling, social integration samt miljöhållbarhet och demokrati. Läs mer om Agenda 2030
och de globala målen på sidan 13.
golf.se
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Golfnyttan.
Inspiration:

Golf?

Ja!

Utbildning:
Björkhagen
satsar på
Golfäventyret
Nu vill Björkhagens Golfklubb locka
fler unga och barnfamiljer till golfen,
bland annat genom att anlägga en
enklare golfbana med inriktning på
utbildning och lek, Golfäventyret:
sex hål, greener och bunkrar där spelarna använder andra bollar än golfbollar, exempelvis tennis- eller innebandybollar.
- Det ska se ut som en riktig golfbana,
fint arrangerad. Det är bra att börja
lära sig med en större, mjukare boll så
att ingen gör sig illa, säger Erik
Karlsson, styrelseledamot i
Björkhagens Golfklubb till tidningen
Hammarby/Skarpnäck.
Läs mer om Björkhagens GK och
klubbens miljöarbete på sid 18.
golf.se

Jämställdhet:
Hållbarhet:
Golfen är en
miljardindustri
Golfens bidrag till ekonomisk hållbarhet sker bland annat genom välutbildade yrkesgrupper: administratörer, banarbetare, tränare/pro och
restaurangpersonal. En miljardindustri som jobbar med folkhälsa,
besöksnäring och den gröna miljön
– professionella, ideella och konsulter. Kompetensutvecklingen sker
bland annat i Svenska Golfförbundets regi, i samarbete med
Sveriges kommuner.
Är du en kommun som satsar på
sådan kompetensutveckling?
Hör av dig till Golfförbundet.

Fler och fler!

Bokskogens
jämställdhetsarbete på film
Jämställdhetsarbetet Vision
50/50 på Bokskogens Golfklubb
får extra uppmärksamhet. Det
är Idrottens Kraft som arbetar
med att visa upp allt det goda
idrotten gör för inkluderingen
av människor i samhället – och
därmed motverkar utanförskap
– som spelat in en film på
Bokskogen. Klubben är en av
elva idrottsföreningar som
Idrottens Kraft uppmärksammar under sin Sverigeresa med
Hector Valeria, till vardags fotbollstränare i Solväders FC i
Biskopsgården, Göteborg, som
ambassadör. Resultatet kan ses
på Folkspels sida Årets Eldsjäl
på Expressen.se i mellandagarna, samt på Golf.se.
golf.se

Idrottens Krafts ambassadör
Hector Valeria besökte
Bokskogens Golfklubb för att få
veta mer om Vision 50/50.
6 GOLFNYTTAN

Nytta!
Friskvård:
Snart 100 000
till Nyckelfonden

Anläggning

FOTO: BJÖRN ANDERSSON

Burvik Golf bidrar till en
levande landsbygd
I nr 2/2017 berättade vi om
bostadsboomen i Golfsverige,
bland annat Burvik Golf som satsar vidare – på äldre. Tillsammans
med Property Development &
Design AB skapas ett unikt projekt för äldreboende med naturen
och golfbanan inpå knuten.
Rådgivning, sjuksköterska,
fysioterapi, spa, föreläsningar,
utställningar och trivselaftnar
blir en del av konceptet – tjänster
som alla i Burvik med omnejd kan
ta del av.
»Vi vill skapa ett äldreboende

med god trygghet och omsorg och
samtidigt ge de boende och deras
barn och barnbarn unika möjligheter till fritidsaktiviteter«, skriver Burviks Golf i ett pressmeddelande.
Tack vare satsningen skapas
även arbetstillfällen för boende i
närområdet, till exempel i Edsbro
och Knutby. Det innebär i sin tur
bättre underlag för affärer, skolor
och vårdcentraler vilket bidrar
till en mer levande landsbygd.
golf.se

Örebro läns golfförbund har genom
styrelseledamöterna Ann-Charlott
Sundh-Persson och Liselott
Abrahamsson initierat välgörenhetstävlingen Nyckelhålet, Det är en
damtävling till förmån för Nyckelfonden, en lokal stiftelse för medicinsk forskning i länet. Målet är att få
fler damer att tävla och därmed bidra
till den lokala forskningen genom
startavgifterna. Alla klubbar i
distriktet har deltagit samt även
Arboga GK, där kvaltävlingar till
finalspelet arrangerats. Finalspelet
avgjordes på Degerfors Golf i strålande solsken. Tävlingsledningen
kunde överlämna 35 000 kronor till
Nyckelfonden. Totalt har tävlingen
samlat in 90 000 kronor – och räknar med att spränga 100 000-kronorsvallen nästa år.
golf.se
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Golfnyttan.
Inspiration:

Landslag:

Foto: Futebol dá forca.

FOTO: FUTEBOL DÁ FORCA

Ledare:

17–18 november samlades golfledare från hela landet för
en konferens på Bosön för att få fler barn och ungdomar i
golfen. Temat var »Golf som barnidrott – fler barn i bra
verksamhet«. En av föreläsarna var Cecilia Safaee, grundare av organisationen Futebol dá forca (Fotbollen ger
styrka) som försöker förändra världen genom fotboll och
genom att stärka unga tjejers självkänsla. Hon är på god
väg. Hennes organisation har gått från ett par ideella ledare till en världsomspännande som erbjuder utbildning av
unga ledare på distans.

Integration:

Ola Lindgren
ny headcoach
Den tidigare herrlandslagscoachen
Ola Lindgren blir övergripande
ansvarig för herrverksamheten från
pojklandslag till proffsverksamhet
inom ramen för Swedish Golf Team.
Lindgren tar över rollen efter
Rickard Lindberg som valt att gå
vidare i sin karriär. Ola Lindgren
har varit anlitad av Svenska Golfförbundet sedan 2005 och jobbat
med framtids-, pojk- och herrverksamhet. Parallellt med sitt nya uppdrag som headcoach för herrverksamheten i Swedish Golf Team kommer han att fortsätta sin tjänst som
ansvarig för elit- och juniorverksamhet på Göteborgs Golf Klubb. Där
har Ola Lindgren ansvarat för träning och utveckling av bland andra
Linnea Ström – som från och med
2019 har full kategori på LPGAtouren.
golf.se

Satsning på
nyanlända i
Skåne
Nu storsatsar Skånes Golfförbund
på ett projekt för nyanlända.
Förbundet får drygt 3,7 miljoner
kronor från Allmänna Arvsfonden
för att skapa en modell för inkludering av nyanlända genom
idrottsliga aktiviteter med social
samvaro på golfklubbar i Skåne –
med målet att föra ut det i övriga
Sverige. Läs hela artikeln på golf.se
golf.se
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Nytänk!

Styrelse:
Inkluderingsarbete lockar
nya partners
Dalsjö Golf, mellan Falun och
Borlänge, har länge drivit klubben
med stort hjärta och tydlig inkluderingsprofil, bland annat jämställdhetsarbetet Vision 50/50, handigolf
och satsning på juniorer i allmänhet
och unga tjejer i synnerhet. Det har
skapat flera nya partnersamarbeten. Bland annat har NRC Group gått
in som partner i Lilla Banan tack
vare klubbens arbete med de mjuka,
inkluderande frågorna.
golf.se

Handigolf:
Demodag med
handigolf
Demodagar för utrustning har vi
hört talas om, men demodag för handigolf? Det är Dalarnas Golfförbund
som tillsammans med golfklubbarna
Dalsjö, Hagge och Samuelsdal som
bjudit in människor med fysiska och
psykiska funktionsnedsättningar.
Premiären skedde på Dalsjö den 11
augusti där fem handigolfare från
Dalarna, bland andra Henrik Sundell
från Aspeboda och Jonas Willman från
Borlänge, inspirerade med sina färdigheter på golfbanan. Klubbarna
arbetar inte bara tillsammans, de är
även aktiva var för sig. Dalsjö har varit
med som en av sex pilotklubbar i ett
utvecklingsprojekt inom handigolf
samt byggt en särskild handigolfbana.
golf.se

Evenemang:

Gratis golf mitt i stan
När resenärerna rullar in med tåget i Söderhamn
gnuggar de sig i ögonen. Nämän, är det inte en…? Jo, det
är en golfbana – mitt i stan där vem som helst kan spela
– gratis dessutom. Ett outnyttjat grönområde längs
spårområdet blev till en korthålsbana för Söderhamns
Golfklubb, som ligger en knapp mil utanför Söderhamn.
Så kan det gå när en golfklubb och en kommun gör
gemensam sak utifrån »Think outside the Box«. Se filmen om Söderhamn på golf.se.
GOLFNYTTAN 9

Golfnyttan.
Verksamhetsseminarierna:

Unikt initiativ
stärker kommunala
kontakter
70 kommunala beslutsfattare på 23 platser.
Intresset för golfens samhällsnytta är stort visar golfens
nionde Sverigeresa med Verksamhetsseminarierna.
Nu är siktet inställt på ännu fler beslutsfattare 2019.
TEXT: THOMAS BJÖRN ILLUSTRATION: BJÖRN ANDERSSON

För välmående klubbar!

Verksamhetsseminarierna 2019
Arrangör: Svenska Golfförbundet i samarbete med
golfdistriktsförbunden.
Genomförs: 15 januari–13 mars 2019
Antal orter: 23, från Kristianstad till Luleå.
Vänder sig till: Ideella och anställda beslutsfattare
på landets golfklubbar samt politiker och tjänstemän i kommuner, främst inom områdena miljö,
hälsa, fritid och besöksnäring. 80 procent av delta10 GOLFNYTTAN

garna från kommunerna under 2018 års
Verksamhetsseminarier är kommunalråd, övriga
förvaltningschefer eller ordförande i nämnd.
Sista anmälningsdag: Öppnade i slutet av oktober.
Ett antal platser på turnén 2018 blev fulltecknade
före sista anmälningsdag, var ute i god tid!
Kostnad: 350 kr inkl lunch och fika med tilltugg.
Anmälan: Golf.se/verksamhetsseminarier.

C

irka 2 000 personer slöt upp
på de 22 orterna när Svenska
Golfförbundet arrangerade
turnén med Verksamhetsseminarierna 16 januari–22
mars i år. 70 av dessa är
beslutsfattare i landets kommuner som för första gången
bjudits in att träffa golfens beslutsfattare på
klubb-, distrikts- och förbundsnivå.
Syftet med seminarierna är att diskutera
golfens framtidsfrågor, bland annat golfens
nytta i samhället inom framför allt miljö, folkhälsa och besöksnäring.
– Ingen har ritat upp den stora bilden för
beslutsfattarna, vad golfen bidrar med inom
miljö, folkhälsa och besöksnäring. Därför har
golfen och golfanläggningen varit en oprioriterad fråga i landets kommuner. Att vi fick
chansen att träffa beslutsfattarna i en del av
landets kommuner på Verksamhetsseminarierna har gett många positiva effekter, säger
Johan Kannerberg på Svenska Golfförbundet.
En sådan är att golfklubbarna i Kungsbacka
– där var tionde invånare spelar golf – kontaktade fyra kommunalråd i kommunen och bad
om en träff för att diskutera ett ökat samarbete
mellan golfklubbarna och kommunen.
– Det är oerhört positivt att fyra kommunalråd från fyra olika partier tar sig tid att träffa
kommunens golfklubbar för att diskutera ett
förbättrat samarbete och hur golfen kan
utveckla den kommunala verksamheten. Det
var ett mycket bra möte, säger Johan
Kannerberg som hoppas på liknande initiativ
runt om i landet.
Nu tar Svenska Golfförbundet sats mot
nästa turné med verksamhetsseminarier. 23
platser mellan 15 januari och 13 mars är inplanerade. Målet är att nå ännu fler golfklubbsledare och kommunala beslutsfattare. Den här
gången med koppling till FN:s globala mål för
hållbar utveckling inom ramen för Agenda
2030.
– Golfens företrädare behöver blir bättre på
att berätta om golfens nytta och de kommunala
beslutsfattarna på att lyssna men också att se

Tips från
Johan
Kannerberg
för lyckade
kontakter med
kommunala
beslutsfattare:

1.
Agera istället
för att reagera.

2.
När du
agerar, gör det
tillsammans med
grannklubbarna.

möjligheterna med golfen. Jag anser att det är
ett gemensamt ansvar för golfklubbsledare och
kommunala beslutsfattare att stärka golfens
roll i samhället. It takes two to tango och
Verksamhetsseminarierna är en sådan plattform, säger Johan Kannerberg.
Ett distrikt som redan bjudit upp till dans är
Göteborgs golfdistriktsförbund. Göteborgarna
har tagit initiativet till inledande samtal med
beslutsfattare i alla åtta kommuner i distriktet
för att beskriva golfens utveckling de senaste
20–25 åren, och golfens roll i samhället i dag.
Steg två är att de 32 klubbarna i Göteborgsdistriktet kontaktar beslutsfattarna i sina respektive kommuner, på egen hand eller tillsammans med klubbkollegor.
– Det viktiga är inte bara att träffas, utan att
få kvalitet i mötena. Det är en fråga om kompetens. Där behöver vi i golfen höja oss.
Göteborgs golfdistriktsförbund är ett bra
exempel på hur ett distrikt och dess klubbar
kan arbeta för att stärka samarbetet med kommunerna, säger Johan Kannerberg och avslutar:
– Den stora utmaningen är att hitta fler eldsjälar på golfklubbarna som brinner för frågorna
om golfens nytta i samhället. Vi behöver en större spridning av kompetens och engagemang för
att stärka golfen – och landets kommuner!

3.
Be gärna om
stöd och råd
från exempelvis
SGF:s bankonsulenter och
klubbrådgivare
och juniorutvecklare.

Johan Kannerberg arbetar med
projektet Golfnyttan.
GOLFNYTTAN 11

Proffsgräs i trädgården? Vi har kunskap och produkter
som gör din gräsmatta lika fin som golfbanan!

ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET
Besök oss i någon av våra 111 butiker eller på
12 GOLFNYTTAN
granngården.se.
Kundtjänst 0771-222 444.

Vi reserverar oss mot slutförsäljning och eventuella tryckfel. Mer produktinformation, se granngården.se

LÅT OSS BLI DIN
GREENKEEPER

Golfnyttan.
Agenda 2030

En skönare
värld med en
grönare golf
Nu gör FN:s 17 globala mål för en hållbar värld ekonomiskt,
socialt och miljömässigt sitt intåg på allvar i golfen.
Golfklubbarna ställer om till ett hållbart tänkande och agerande
genom att öppna upp och göra sina anläggningar multifunktionella.
Här kan du läsa om varför, hur det går till, klubbar som ligger
i framkant och hur andra aktörer kan hjälpa till.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON

Sidan 14

Sidan 16

Sidan 18

Sidan 22

Detta är målen
i FN:s Agenda
2030

Klubbarna ställer om
till multifunktionella
anläggningar

Drömmer om ett
samarbete med
Botaniska sällskapet

Så bör din
klubb agera
efter valet

17 mål för
en bättre
värld

Så bidrar
golfen till
målen

Björkhagen
Golfklubb
gillar grönt

Checklista
för kommunkontakter

GOLFNYTTAN 13

Golfnyttan.
Agenda 2030

mål för en bättre värld
Nu tar golfen sats framåt med utgångspunkt i FN:s
Agenda 2030 och de 17 globala målen. Men vad är det för
något – och varför har de tagits fram?
Golfnyttan reder ut begreppen.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON

Vid FN:s toppmöte den 25
september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och
Agenda 2030 för hållbar
utveckling.
Världens länder har åtagit
sig att från och med den 1
januari 2016 och fram till
2030 leda världen mot en
hållbar och rättvis framtid.

14 GOLFNYTTAN

FN:s 17 globala mål i
Agenda 2030 ska hjälpa
till att:
• Utrota hunger och fattigdom i världen.
• Förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla.
• Uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla flickor
och kvinnor.
• Säkerställa ett varaktigt
skydd för planeten och
dess naturresurser.

De globala målen hänger
samman och balanserar de
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
Golfnyttan presenterar
här de 17 målen och dess
rubriker:

Golfnyttan.
Agenda 2030

Vision 50/50, ett
jämställdhetsarbete för
fler flickor och kvinnor
i styrelser och på banan.

Gröna ytor och kilar
där alla kan utöva golf
för träning och spel
som också skapar
hållbara samhällen.

Aktiv miljövård utifrån
FoU av de nordiska
golfförbundens
forskningsstiftelse,
Sterf.

GOLFNYTTAN 15

multi
Så blir din golfklubb

funk
tionell

Golfen kan bidra till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål utifrån
begreppet multifunktionella anläggningar. Så här kan din golfklubb
bli mer multifunktionell, locka nya medlemmar och samtidigt bidra
till en bättre värld – med hjälp av Golfnyttans checklista.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON
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Golfnyttan.
Agenda 2030:

G

runden i arbetet med multifunktionella golfanläggningar är en studie
som genomförts av Anders Esselin på
företaget Man & Nature, på uppdrag
av de nordiska golfförbunden inom
ramen för Scandinavian Turfgrass
and Enviroment Research Foundation
(Sterf). Studien har genomförts på tre
nordiska golfklubbar – Asserbo Golfklubb i Danmark,
Larviks Golfklubb i Norge och Linköpings Golfklubb i
Sverige – och fokuserar på att visa upp golfklubbens
många möjliga funktioner och nyttor i ett landskapsperspektiv: sociala, ekologiska och ekonomiska.
Studien visar bland annat att golfklubbar som sköts
ansvarsfullt och korrekt bidrar till flera av de 17 mål som
FN satt upp för en hållbar värld, exempelvis:
Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 15: Ekosystem och ekologisk mångfald.
Golfklubbar som dessutom har multifunktionella ambitioner och engagerar sig i samarbeten med andra grupper
i det lokala landskapet, kan bidra till ytterligare mål, inte
minst Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Agenda 2030
Den svenska pilotklubben Linköpings Golfklubb är ett
exempel på detta. I workshopen under studien deltog 20
personer. 18 av dem kom från andra organisationer i
samhället, bland annat kommunen, näringslivet, handikapporganisationer, Naturskyddsföreningen och olika
idrottsföreningar.
– Studien tittar på golfanläggningar utifrån ett landskapsperspektiv där de är en del av ett större pussel. Dessa
pusselbitar, det vill säga golfanläggningar, bidrar redan i
dag med många samhällsnyttor och de har stor potential att
bidra ännu mer. Den sociala delen, det vill säga att använda
golfen som ett medel för att få folk att må bra i form av hälsa, välbefinnande och sociala kontakter, har stor potential.
Den delen går att utveckla med exempelvis golf för funktionsnedsatta och nyanlända. Även golfanläggningarnas
bidrag till ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan med
enkla medel utvecklas, förklarar Anders Esselin som betonar att alla inte behöver, eller ens kan, göra allt.
– Det handlar om att hitta sin profil och utveckla den.
Jag hoppas att golfklubbarna ser det här som en stor chans
att ytterligare öka sitt bidrag till de globala hållbarhetsmålen och därmed bidra ännu mer till samhället än vad de
redan gör i dag, säger Anders Esselin.
Läs mer om multifunktionella golfanläggningar 		
och handboken som tagits fram på golf.se och sterf.org

Checklista.
Öppna upp spår för allmänheten för promenad, ridning och längdskidåkning.
Skapa en välkomnande atmosfär, exempelvis informativa skyltar som
		 välkomnar snarare än varnar.
Bjud in elever från närliggande skolor att prova på golf, gärna gratis.
Erbjud kurser, boende och till och med jobb för nyanlända.
Utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning.
Utveckla anläggningen för annat än golf, exempelvis musikfestival.

multi
fu

Så gör du g
olfklubben

n
tionek
ll

Utveckla partnerskap och samarbeten med företag och organisationer i närområdet.
Arbeta med jämställdhet, Vision 50/50.
Arbeta med GEO-certifiering (Golf Environment Organisation).
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Drömmer om
samarbete
med Botaniska
sällskapet
I Nacka-reservatet i södra Stockholm arbetar
Björkhagens Golfklubb med att vårda och utveckla sin
anläggning – med målet att arbeta sida vid sida med
Botaniska Sällskapet i Stockholm.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: SUSANNE PERSSON
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» Golfen har en viktig roll i att vara en aktiv
naturvårdare, verka för biologisk mångfald

Så ökar du
den biologiska
mångfalden :

1. Sköt ruff och skogsbryn som bonden skötte
ängs- och hagmarker (ger en öppnare ruff).
2. Ringbarka istället för att avverka. Det ger
livsutrymme för många hotade livsformer.
3. Om ni väljer att avverka, lägg veden i solbelysta lägen. Borra gärna hål i veden för att

Golfnyttan.
Agenda 2030:

M

ikael Madenteg är
ordförande i
Björkhagens
Golfklubbs banoch miljökommitté. Han började
spela golf för fem
år sedan. Han
drivs inte bara av att få bollen i hål, utan lika
mycket att få naturvårdsarbetet i mål.
- Golfen har en viktig roll i att vara en aktiv
naturvårdare, verka för biologisk mångfald
och fungera som en multifunktionell anläggning där vi kan arbeta tillsammans med olika
naturvårdande organisationer, säger Mikael
Madenteg och berättar om sin stora dröm:
– Att få arbeta sida vid sida med Botaniska
sällskapet i Stockholm och inventera samt
utveckla flora och fauna på och kring banan.
Han har kallat till ett medlemsmöte mitt i
juni för att sprida kunskap om golfanläggningens roll i det ekologiska systemet. 20 personer
närvarar, lyssnar intresserat och ställer frågor.
Initiativet behövs för Björkhagens Golfklubb
har historien emot sig. Klubbens planer på att
bygga ut från 9 till 18 hål i slutet av 90-talet
orsakade ett ramaskri i närområdet med protestlistor i den lokala mataffären som följd. Det
var också en tid när politiker i Stockholms
stadshus ville återta marken för att »panassen
inte ska ha den« (banan ligger i Nacka kommun men arrendet hanteras av Stockholms
stad).
Mycket har hänt sedan dess, inte minst i
golfbanornas naturvårdsarbete. Dessutom har
kunskapen höjts om nyttan med golfen – inte
minst vad gäller som en plats för biologisk

underlätta för etablering av t ex solitärbin.
4. Anpassa skötsel av dammar till livet i dem.
Rensa eller gräv bara en tredjedel av dammen
per år. Skapa flacka stränder på solsidan.
5. Lägg löv och hö från slåtter i sydvända
komposter tillsammans med lite ris. Då får

Agenda 2030
Björkhagens
Golfklubb:
Bildad: 1958
Medlemmar:
650
Läge: I Nackareservatets
västra utkant.
Marken:
Arrenderas från
Stockholms
stad. Nuvarande
arrendeavtal
löper till år 2035.
Prio i miljöoch naturvårdsarbetet:
Att skapa en
win-win-situation mellan
golfen som
idrott och naturvården, samt
utveckla klubben
till en multifunktionell
anläggning med
ännu mer aktivitet året om till
gagn för alla
som rör sig i
Nackareservatet.

mångfald. Tonläget har också sänkts hos politiker och tjänstemän.
Mikael Madenteg vill sköta ruffen som bonden skötte sin slåtteräng: gå med lie och slå det
täta och näringsrika gräset som sedan tas bort.
– Då tar vi samtidigt bort näringen ur jorden.
Det gör att blommor som Evert Taube sjöng om
får ökat livsutrymme. Det gillar både miljörörelsen och golfarna som får en öppnare och
spelvänligare ruff.
Ett annat exempel är att ringbarka träden.
Träden transporterar vatten och näring genom
stammen upp till kronan där den med solens
hjälp skapar näring som sedan transporteras
till rotsystemet genom barken. Genom ringbarkning hindras roten från att få näring och
så småningom dör trädet.
– Stående, döda träd behöver inte fällas och
blir hemvist för fladdermöss, spillkråkor, skalbaggar och hackspettar. I en död asp kan upp
till ett tusen femhundra arter leva, och i en död
ek ännu fler. Behöver vi fälla träd kan dessa
ligga och bli död ved, och ändå göra nytta. Brist
på död ved är en av de främsta orsakerna till att
antalet insekter minskar, vilket i sin tur
påverkar antalet blommor på grund av minskad pollinering.
Förutom ett samarbete med naturvårdsorganisationerna i allmänhet och Botaniska
Sällskapet i Stockholm i synnerhet är Mikael
Madentegs stora dröm och långsiktiga mål att
göra Björkhagens Golfklubb till en anläggning
där det är liv och rörelse året om – samt få in 200
nya, fullbetalande medlemmar. Då kan klubben
anställa en banarbetare till och sköta banan
ännu bättre till gagn för flora, fauna, medlemmar, gäster och besökare i Nackareservatet.

många arter boplats under vintern.
6. Plantera häckar och bärträd till fromma
för fågel.
7. Bygg gärdeskog som outmarkering.
Det är vackert, omfamnande och bra för
hotade vedlevande mossor och lava.
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Lika bra i ruffen
som på fairway.

Den är lite som den bästa caddie du kan tänka dig: nya Touareg
hjälper dig hela vägen fram – enkelt, säkert och underhållande.
Den kan se i mörkret och lysa upp vilda djur på och vid vägen.
Den kan se runt hörn. Den har fyrhjulsdrift med specialprogram
för olika underlag. Den kan styra med alla fyra hjulen. Den har
extra hög skärmfaktor med den digitala förarplatsen, Innovision
Cockpit. Och den kan massera din rygg på åtta olika sätt.
Välkommen att upptäcka mer.
En helt ny Touareg.

Touareg 286 hk TDI V6, pris från 579 900 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 6,6 l/100 km, CO2-utsläpp 173 g/km. Miljöklass Euro 6 AG. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.
20 GOLFNYTTAN

Golfnyttan.
Golf i stadsmiljö:

Årsta Golf
blir kvar!
Hallå där: Karin Ernlund, gruppledare
för Centerpartiet i Stockholm stad.
Grattis till arbetet med att rädda Årsta Golf!
– Tack, tack!
Varför är det viktigt att rädda Årsta Golf?
–Därför att det är en idrottsanläggning
som vänder sig till alla: barn, ungdomar, äldre… Och för att du kan promenera, cykla,
åka buss och spårvagn, och snart även åka
tunnelbana till anläggningen. Det är viktigt.
Vad avgjorde till Årsta Golfs fördel?
– Det var ingen stor strid ska jag börja
med att säga. Vi inom Alliansen har under
en längre tid varit överens om att Årsta Golf
ska få vara kvar. Det som verkligen avgjorde

var att vi kunde bilda en koalition där vi är
överens om att rädda Årsta Golf.
Vad vill du säga till de tusentals stockholmare
som tillsammans gör 140 000 besök per år
på Årsta Golf?
– Tack för att ni röstade på oss, framför
allt Centerpartiet, så att vi kunde få ett
mandat att genomföra detta! Det spelar
roll vad du röster på.
– Jag ska också säga att Årsta Golf kan
räddas under förutsättning att det sker
inom rådande detaljplan och att det inte
försenar bostadsbyggandet på Årstafältet.

Karin
Ernlund
Ålder: 32.
Yrke:
Gruppledare
för Centerpartiet i
Stockholms
stad.
Fritidsintressen:
Cykla och
umgås med
familjen.
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Golfnyttan.
Klubbrådgivning:

Klubbens checklista.
efter valet.
Valet är över. I vissa kommuner har det blivit maktskifte.
Nu gäller det för golfklubben att analysera och agera hos
kommunens beslutsfattare, bland annat gå igenom relevanta
beslutsdokument och vilka nyckelpersoner det finns bland
politiker och tjänstemän.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON

D

et är viktigt att ha koll på
vilka beslut som tas i kommunen, och av vilka, inte
minst för den klubb som
arrenderar sin mark av
kommunen.
Stora beslut som påverkar
klubbens verksamhet kan vara bra att känna
till i god tid. För att underlätta för din klubb att
hamna rätt i relationerna med kommunens
beslutsfattare har Golfnyttan tagit fram en
checklista för klubbens »efter-valet-arbete«,
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tillsammans med Robert Noord, seniorkonsult
på kommunikationsbyrån Kreab.
– Många klubbar underskattar beroendet
av politiska beslut och vaknar många gånger
när beslutet redan är fattat, det kan inte nog
understrykas hur viktigt det är att göra ett
gediget förarbete och ta reda på vilka beslut
som påverkar klubben, vilka personer som tar
de besluten och att klubben tar tidig kontakt
med beslutsfattarna, säger Robert Noord, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab.

Checklistan!
1. Identifiera vilka politiska beslut som
kan påverka vår klubb:
Detaljplaner
Arrendeavtal
Hyresavtal
Miljötillstånd
Föreningsstöd
2. Gå igenom alla relevanta
beslutsdokument i kommunen:
Mål & Budget
Översiktsplan
Gällande detaljplan
Miljöpolicy m m
3. Vilka nämnder/förvaltningar påverkar
klubbens verksamhet:
Kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen
Miljönämnd – miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsnämnd –
stadsbyggnadsförvaltningen
fritidsnämnd – fritidsförvaltning
4. Vilka politiker/tjänstemän är nyckelpersoner som påverkar vår klubb:
Kommunalråd
Nämndordförande/vice ordförande
Kommundirektör
Planchef
Fritidschef
Miljöchef
Fastighetschef

5. Identifiera aktiviteter och arenor som finns i
kommunen där klubben kan möta beslutsfattare:
Frukostmöten
Näringslivets dag
Föreningsdagar
Idrottsgalor
Festivaler
Rådslag
6. Vilka egna arrangemang har golfklubben
där beslutsfattare kan bjudas in?
Årsmötet (gäst och/eller årsmötesordförande)
Golfens dag
Ungdomstävlingar/träningar
Frukostmöten och/eller lunchmöten
med partners/sponsorer
Årliga personliga möten med klubbledningen (frukost och/eller lunch)
Sätt upp mål för klubbens samhällskontakter
7. Vilka frågor vill vi påverka och vad vill vi
att det ska bli för resultat?
Vilket informationsmaterial/kanaler kan
vi använda i klubbens kommunikation?
Faktablad
Bilder
Sociala medier (hemsidan, Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat,
Youtube, podd)
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Golfnyttan.
Players 1st

Gagnef
ett riktigt gott
exempel
Gagnefs Golfklubb i Dalarna har lyckats med konststycket att
få sin golfrestaurang att gå runt, och dessutom att öka
omsättningen. – Vi tog över golfkrogen i egen regi våren 2017,
berättar klubbchef Micke Norman.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON
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A

tt driva golfrestaurang är
oftast en utmaning, inte
minst för små klubbar i
glesbygd. Men Micke
Norman på Gagnefs GK
såg inte det som ett hinder, snarare tvärtom.
– Det finns ingen annan
restaurang eller pub i området så egentligen
var förutsättningarna att lyckas bra, säger
Micke, som anställdes som klubbchef på
Gagnefs GK i januari 2017, hans första jobb
inom golfen.
Omsättningen i restaurangverksamheten på
klubben har ökat med ungefär 600 000 kronor
under 2018 jämfört med i fjol och kan öka ännu
mer innan året är slut. I medlemsenkäten
Players 1st med 50 deltagande klubbar hittar
man Gagnefs restaurang i absoluta toppskiktet. Men hur kan Gagnefs GK lyckas med
konststycket få andra klarar?

Köpte krögarens aktiebolag

Det hela började med att den tidigare krögaren
sa upp avtalet förra våren. Micke Norman, som
var ny, hade drivit en hotell- och restaurangverksamhet i Karlshamn under fem år och fick
styrelsen och årsmötet att gå med att på driva
restaurangen i egen regi.
– Vi ville inte riskera föreningens pengar,
förklarar Micke.

Aktiva
medlemmar:
582
Andel kvinnor:
26,6 %
Tillhör:
Dalarnas GDF
Antal hål:
18 hål

– Vi la oss prismässigt lågt och hade räknat
på att vi skulle gå precis jämnt upp. Men det
var viktigt att ha ett attraktivt pris för att locka
gäster.

Använder Facebook

Kvällen blev en succé och därefter ordnades
en temakväll varje månad hela säsongen,
som avslutades med en oktoberfest.
– Och då hade vi så många gäster att vi
var tvungna att hyra in ett partytält, säger
Micke Norman och nickar mot ett tält som står
till vänster om verandan. I år har det
permanentats.

»Det var viktigt att ha ett
attraktivt pris för att
locka gäster.

Radarpar

Steg två var att hitta en bra kock. Efter två
månaders förhandlingar anställdes Crister
Olsen och sedan dess har de varit ett radarpar.
– Vi gör det här tillsammans. Micke är bra på
papper, skriver menyer och sådant, säger
Crister, eller Crille, som han kallas.
Mickes erfarenhet av att driva restaurang
och hotell har kommit väl till pass. Han insåg
snabbt att köksutrustningen behövde bytas
och hans erfarenheter av att arrangera event
kom till nytta redan första säsongen på
klubben.
Första eventet var en skaldjursbuffé för
endast 175 kronor inklusive ett glas vin.

Crister Olsen, kökschef på Gagnef Golfklubb.
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Golfnyttan.
Players 1st

Gagnefs framgångsfaktorer:
Erfarenhet från event och marknadsföring
Klubben kör krogen i egen regi med anställd kock och kökspersonal
Restaurangen drivs i klubbägt aktiebolag
Nära samarbete mellan klubbchef och kock i planeringen av verksamheterna.
Övrig personal rycker in där, och när, det behövs.

– Vi har marknadsfört oss i det lokala
annonsbladet men framför allt använder vi
oss av Facebook, där får vi en bra spridning.
Där kan man också annonsera mot exakt rätt
målgrupp, säger Micke.
Från verandan blickar man ut över
18-hålsbanan som ligger vackert på en halvö i
Västerdalsälven. Micke Norman säger att
klubben jobbar för att uppnå tre saker; ett gott
bemötande, en bra golfkrog och en schysst
bana.

600 gäster på julbord

– Vi kan aldrig ha en mästerskapsbana, men vi
ska ha en helt OK bana. Har man dessa tre
saker på plats, då återvänder människor gärna
hit.
Golfkrogen serverar dagens lunch som en
buffé, alltid med en hemlagad rätt samt veckans
pasta. Öppettiderna under juli är ungefär från
9-18. Sedan starten våren 2017 har antalet
lunchgäster stadigt ökat.
– Därför fortsatte vi att ha öppet under hösten, även när banan hade stängt, och till slut
började gästerna efterfråga julbord. Så vi tänkte varför inte och hade till slut 600 julbordsgäster. Folk pratar om julbordet än så det fortsätter vi med även i år men då ska vi börja
annonsera redan i september, säger Crille.
På fredagar kör golfkrogen grillbuffé till lunch
och då blir det riktigt fullsatt. Nästa steg
är att börja med pizza.

Hjälps åt

– Det tror vi på stenhårt, säger både Crille
och Micke. Det låter som en framgångssaga,
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men både kocken och klubbchefen är noga
med att poängtera att det inte bara varit en
dans på rosor. Det har varit mycket hårt arbete
och många långa timmar, säger de och berättar
att de också varit tvungna att investera stort i
en ny ugn, en dubbelfrys och ett nytt kassasystem.
– Jag är inte rädd för att ställa upp om det
behövs. Jag står i kassan, fyller på eller diskar,
viktigast är att vi hjälps åt. Simon, en av banarbetarna, hoppar också in som kökspersonal
ibland., säger Micke Norman.

golf.se

»Klubben jobbar
för att uppnå
tre saker;
ett gott bemötande,
en bra golfkrog och
en schysst bana.
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Golfnyttan.
Statistik

Tufft år för
landets golfklubbar
50 717 golfare anslöt

57 883 golfare slutade

Ett tufft år vädermässigt följs nu av negativa siffror i Svenska
Golfförbundets medlemsutveckling samt antal spelade ronder.
Trots 51 728 nya medlemmar är tappet netto cirka 7 395 medlemskap.
Det finns dock ljus i mörkret – och det kommer från norr.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON
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Året i siffror!

-7 395

-2 329

-5 066

-2 638

-4 757

Juniorer

Seniorer

Kvinnor

Män

Medlemsutvecklingen 2017–2018

Alla

B

land de drygt
50 000 som sökt
sig till golfen i år är
71 procent män
och 29 procent
kvinnor.
80- och 90-talisterna är de som
mest »kommer och går«. Orsaken är
att de är minst nöjda. Missnöje med
bana, ledning och klubbkänsla gör att
mer än var fjärde medlem (28 procent)
under 30 år svarar att de kommer att
lämna den egna klubben inom två år,
enligt Svenska Golfförbundets enkätundersökning på landets golfklubbar
via verktyget Players1st.
Genomsnitt för samtliga medlemmar som inte räknar med att vara
kvar i hemmaklubben om två år är
14 procent.
80- och 90-talisterna ställer inte
bara högre krav på medlemskapet. De
förhandlar ibland även i grupp för att
få ned medlemsavgiften.
Annat är det med 40-talisterna. De
är mest nöjda. Bara en av tio kan tänka sig att lämna den egna klubben
inom två år. Deras betyg på ledning,
bana och klubbkänsla ligger
också tio poäng högre på en
100-gradig skala, än 80- och
90-talisterna.
Medlemsminskningen skiljer sig mellan regionerna. På
nationell nivå handlar det om
en minskning med
1,5 procent. Upplandsdistriktet
ökade med tolv procent, eller
över 2 400 medlemmar.
Ökningen kan tillskrivas
Sparrens Golfklubb, tidigare
Lisinge GK, som med sitt nya upplägg
lockat många golfare från
Stockholmsområdet. Upplands uppgång har inte bara blivit Stockholms
nedgång – även Östergötlands golf-

klubbar har sett en del medlemmar
byta distrikt till Uppland och
Sparrens GK.
Även distrikten Småland och
Göteborg kan uppvisa en ökning i
medlemsantalet, mellan en och två
procent.
Övriga distrikt uppvisar dock
större tapp. Bältet Värmland, Dalarna,
Närke, Västmanland och Gästrikland
drabbas av både minskat antal medlemmar och minskat antal spelade
ronder. Dalarna har exempelvis tio
procent färre spelade ronder 2018
jämfört med 2017. Orsakerna kan
vara flera. Den främsta är förmodligen en ofördelaktig vinter följd av en
torr sommar där många av klubbarna
inte kunde vattna på grund av kommunala bevattningsrestriktioner.
Skåne minskar med två procent.
Ljuset i mörkret hittar vi norrut,
inte minst vad gäller antalet spelade
ronder. Klubbarna i Norr- och Västerbotten redovisar närmare tolv procent fler spelade ronder – trots att
även dessa klubbar drabbats av en
ovanligt varm och torr sommar med
minskat spel under juli.

»80- och 90-talisterna ställer inte
bara högre krav på medlemskapet.
De förhandlar ibland även i grupp för
att få ned medlemsavgiften.
VM i fotboll då, påverkade det
något vad gäller antalet spelade ronder och främst då under Sveriges
matcher? Nej, faktiskt inte.
Under VM-perioden spelades
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Spelade ronder gäst och
medlem 2017–2018
På dagen för den avgörande gruppspelsmatchen mot Mexiko onsdagen den 27 juni
spelades till och med fler ronder än onsdagen före
då Sverige inte spelade: 31 000 mot 28 800.
Bosse Bengtsson, vice generalsekreterare på
Svenska Golfförbundet och ansvarig för förbundets sju klubbrådgivare som besöker klubbar för
att utveckla verksamheten, säger:
- Vi håller på att få en situation där de klubbar
som går bra går ännu bättre, och de klubbar som
går dåligt riskerar att gå ännu sämre. De klubbar
som drabbats hårdast av medlemsminskning och
minskat antal spelade ronder har inte ekonomi
att investera i att återställa banan då de tvingas
skicka hem säsongspersonal tidigare – och
anställa dem senare nästa säsong.
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» Vi håller på att få
en situation där de
klubbar som går bra
går ännu bättre, och
de klubbar som går
dåligt riskerar att gå
ännu sämre.

Medlemsutveckling per kategori 2000–2018

2000

1,3 miljoner ronder på landets golfklubbar. Det är
den näst högsta siffran för perioden under
2010-talet. Bara 2017 var bättre med 1,4 miljoner
ronder samma period.
Under öppningsmatchen mellan Sverige och
Sydkorea måndagen den 18 juni i midsommarveckan var 28 300 starttider bokade. Samma
siffra en månad senare, mitt i semesterperioden
som är högsäsong för golfspel, genererade 39 000
spelade ronder.

Året i siffror!

Herrar

Damer

Bokade ronder
juli 2014–2018
2014

1 234 842

4 000 951

2017

-204 307 ronder
-5,1 %

2015

1 314 877

3 796 644

2018

2016

1 353 419

Gäst
2017

1 925 505
-85 003 ronder
-4,4 %

2018

1 840 502

1 473 092

2017

-197 873 ronder
-13,4 %
2018

1 275 219

Golfnyttan.
Banskötsel:

11 tips för en bättre bana 2019
En vädermässigt tuff vinter och vår med kärnis som kvävde gräset följdes av en
ännu tuffare sommar med historisk torka och bevattningsförbud i flera kommuner.
Många av Sveriges golfbanor tog stryk 2018. Nu gäller det att planera för bättre
banor 2019 – och den planeringen börjar med Golfnyttans checklista.
Håkan Blusi är nyanställd bankonsult på Svenska
Golfförbundet. Han är expert på övervintring av banor
och har sin bas i Sundsvall. För tidningen Golfnyttan tar han
fram sin vassaste checklista med elva praktiska tips.
Varsågod, så här säkerställer du en bättre bana 2019!

1. Dagga av: Viktigt för att gräset ska kunna tillgodogöra
sig solen så mycket som möjligt, och för att vattnet ska
transporteras bort ur växten och därmed ladda med energi, kolhydrater, inför vintern. Börja så fort det blir tung
dagg.
2. Balanserat gödslingsprogram: Tillför inte mer kväve
än gräset kan tillgodogöra sig och gödsla endast så länge
gräset växer. Använder du godkända medel för stråförkortning, använd det så länge gräset växer.
3. Stödså: Gäller ytor som behöver fyllas på, främst tee,
green och fairway. Augusti och september är bra månader för det.
4. Sanddressa: Gäller de ytor som inte blivit sanddressade under säsongen, främst fairway. Det ger bättre och
mer välmående turf eftersom thatchen behöver blandas
upp med sand, det vill säga lagret under gräsytan där
döda växtdelar samlas efter bland annat klippning.
Skapar stabilare turf!
5. Gallra skogen: Kan göras när som helst och skapar
bättre ljusinsläpp. Bra för fairway, ännu bättre för tee och
green. Skapar ljusinsläpp även höst, vinter och vår då
solen står lågt.

Håkan Blusi,
bankonsulent

6. Slipa aggregaten: Vassa aggregat ger renare snitt
vilket ger gräset bättre motståndskraft mot bland annat
svampangrepp.
7. Minimera antalet klippningar: Klippning stressar
gräset. Komplettera med vältning enligt metoden »två
dagars vältning, en dags klippning«.
8. Lufta: Gäller de ytor som har behov av det. Helt ok
att göra när gräset är i god tillväxt, så att inget ovälkommet gräs kommer in.
9. Växtskydd: Använd växtskydd när det är torrt och
fint, speciellt sista omgången före vintern. Använd från början av oktober norrut till mitten av november söderut, förutom i Skåne där växtskydd kan behövas även på vintern.
10. Titta över bevattningsanläggningen: När du tömt
anläggningen på vatten, se till att spridarna står rakt
och att inga pumpar läcker. Titta även över dammarna
så att det är täta och fundera på om det inte är dags att
utöka befintliga, eller anlägga fler. Vattenbrist var ett
stort problem 2018.
11. Täckning av greener: Det kanske viktigaste av alla
åtgärder på de platser i landet där det är aktuellt.
Planera och täck när det är torrt och fint, och gräset
slutat växa. Säkerställ att vatten inte kan rinna in under
dukarna! Täck av så snabbt du kan i vår och lägg på en
duk som andas. Åtta av tio gånger är täckning av greener en vinstlott!
golf.se
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Folksam och EnterCard – två partners men
med samma fokus: att erbjuda tjänster som löser golfklubbars
och golfares behov, samt en satsning på idrottens samhällsnytta.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON

Två partners med
gemensamt fokus

Folksam har varit försäkringsgivare för
Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring sedan 2006. EnterCard har varit samarbetspartner sedan början av 2000-talet.
Grunden i samarbetet är MoreGolf
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Mastercard – kortet som fram till 2009
hette Medlemskort Mastercard. Anledningen till namnbytet med ändrat innehåll
var att skapa ett livsstilskort för golfare
med bonus på alla inköp.

Golfnyttan.
Partners:

Folksam erbjuder också alla golfklubbar en specialanpassad försäkring utifrån klubbarnas vardag och de skador
som kan drabba en golfanläggning: Svensk
Golfbaneförsäkring. Lägg därtill en rad försäkringslösningar till medlemmar och anställda på golfklubbar, bland
annat:
• Specialanpassad försäkring för golfanläggningen samt
klubbens alla fordon, både registrerade och oregistrerade.
• Sakförsäkring, till exempel hem-, villa- och bilförsäkring.
• Livförsäkring.
• Långsiktigt sparande, ex till pensionen eller kanske till
barns första bostad.
Vad gäller MoreGolf ger varje spenderad krona poäng,
som i sin tur genererar bonuscheckar. Dessa kan lösas in
för spel på golfklubbar anslutna till Svenska
Golfförbundet eller hos kortets partners, bland annat
Golfstore, Dormy, Hertz, Best Western och SkiStar.
– Vi tjänar pengar på kortet och vi ger tillbaka miljonbelopp till golfen varje år, bland annat tack vare antalet
transaktioner som görs med korten samt de bonuscheckar som kortinnehavarna för tillbaka till golfen genom att
lösa in dem på landets golfklubbar eller hos partners till
kortet, säger Johan Björk, Partner Manager på EnterCard.

Smarta tjänster och lösningar är en sak som förenar
dessa två stora partners. En satsning på idrottens samhällsnytta, i det här fallet golfens, är en annan.
I Folksams fall handlar det om Svenska Golfförbundets
arbete för friskvård, jämställdhet, handigolf samt bredd–
och tävlingsverksamhet.
– Golfen har gjort en spännande resa de senaste 15–20
åren och gått från att vara en idrott med trösklar till en
idrott som är öppen för alla. Samtidigt har vi på Folksam
gjort en resa inom vår sponsring där vi gått från att ge en
påse pengar för att få synlighet i form av skyltar till att
vara en aktiv partner som vill vara med och utveckla

Golfens partners
idrotten och minska skadorna inom densamma. Det finns
i vårt DNA och gäller även golfen, förklarar Lars–Inge
Svensson, sponsorchef på Folksam som även berättar att
jämställdhetsfrågan är viktig, inte minst därför att den
står högt på dagordningen internt på Folksam.
– Här har Svenska Golfförbundet kommit långt med
Vision 50/50, längre än de flesta andra förbund.
Satsningen har tydliga mål och stämmer också väl överens med Riksidrottsförbundets idrottspolitiska satsning.

Handigolfen är ett annat område där Folksam imponeras
av Golfförbundets verksamhet.
– Vi ser att olika idrotter kommit olika långt i sitt arbete
med parasporten. Golfen ligger absolut i framkant med
sin handigolf, förklarar Lars–Inge Svensson.
Det märker Folksam inte minst genom den positiva
återkoppling företaget fått med anledning av
Golfförbundets stimulansbidrag. Det vänder sig till klubbar som har, eller vill starta, verksamhet för golfare med
funktionsnedsättning.
– Målet är att det ska bli en naturlig del av klubbarnas
verksamhet. Här vill jag passa på att lyfta fram Helena
Brobeck på Svenska Golfförbundet som med enormt
engagemang driver förbundets handigolfverksamhet
framåt och tack vare det stimulerar fler klubbar att engagera sig i frågan, säger Pär Brännström, Key Account
Manager på Folksam.
EnterCard stöttar också Golfförbundets handigolfverksamhet. Johan Björk förklarar:
– Jag var ute och tittade på handigolffinalen på Kallfors
Golfklubb förra året. Jag blev mycket imponerad av både
deltagarna och verksamheten. Det känns bra att stötta
handigolfen!
Läs mer om Folksam och EnterCard på golf.se.
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Golfnyttan.
Krönika:

»Ett besök i naturen
är bra för hälsan«

N

är jag sitter i min kajak och färdas
över stilla vatten omgiven av kobbar
och skär i det yttre havsbandet av
Stockholms arkipelag slås jag återigen av att Sverige har en fantastisk
natur. En natur som dessutom kan
bidra till välmående och påverka
folkhälsan positivt. Man behöver inte bege sig till storslagna och avlägsna miljöer eller ägna sig åt avancerade
aktiviteter för att påverka hälsan i rätt riktning. Det kan
lika gärna vara en utflykt i skogen, ett besök i den närliggande parken eller en runda på golfbanan. Det viktiga är
att faktiskt komma ut.

Naturen har många värden.
Den är betydelsefull för fysisk
aktivitet och stimulerar till
rörelse. Att vara fysiskt aktiv är
bra för kropp och själ. Utövas
den i naturen är det än bättre.
En promenad i ett grönområde
anses vara mer välgörande än
en promenad i urban miljö.
Vi får pluseffekt. Naturen kan i sig påverka vår förmåga
till inlärning, att minnas och dra slutsatser. Våra stresspåslag minskar och blir färre. Vi kan tanka kraft, ladda
hjärnan och våra resurser. Vissa forskare menar till och
med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft
om vi fick en starkare koppling till naturen.
Hur står det då till med folkhälsan? Jämför vi med flera
andra länder har befolkningen i Sverige en god hälsa. Men
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det finns många utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar
och särskilt bland barn och unga. Hälften av befolkningen
i åldern 16–84 år lider av övervikt eller fetma. Bara 11
procent av landets 15-åringar är tillräckligt fysiskt aktiva
och åldersgruppen 16–24 år är de som vistas minst i naturen. Tänkvärt eftersom det är under uppväxtåren som vi
grundlägger goda vanor. Mest problematiskt är ändå att
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ökar och att de
med lägre utbildningsnivå har en ökad risk för ohälsa.
Naturen är en underutnyttjad resurs i arbetet för bättre och jämlik folkhälsa. Och för att bäst fylla sin funktion
måste den vara tillgänglig och nåbar, för alla, i vardagen.
Att naturen har hälsofrämjande effekter är det många
som har erfarenhet av. Jag känner det själv såväl när jag
njuter av lugnet i min kajak som när jag springer mellan
möten och tar vägen genom en närliggande park – för att
tanka kraft till nästa aktivitet.
KAJSA MICKELSSON
Utredare, Folkhälsomyndigheten

Kajsa Mickelsson
Yrke: Utredare Folkhälsomyndigheten.
Gillar: Att vistas i naturen.

Podden om det goda i golfen.
Podden för dig som letar innovativa lösningar, tips och råd kring hur en golfklubb ska
fungera. Miljöfrågor, friskvård och besöksnäring, hur man rekryterar och behåller –
och hur tänker beslutsfattare.
Det görs massor av bra saker i Golfsverige som förtjänar att lyftas fram som goda
exempel, både inom Golfsverige och till beslutsfattare. Som en del av Golfnyttan
i samhället finns podden som riktar sig till dig som jobbar inom golfen, är förtroendevald
eller är allmänt intresserad av hur både du och golfklubben kan utvecklas.

Ladda ned podden på Spotify, Acast eller iTunes
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Golfnyttan.

Tidningsretur:
Svenska Golfförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Delbetala årsavgiften
till din golfklubb.
Dela upp golfklubbens årsavgift på 6 eller 12 månader helt utan
ränta med MoreGolf Mastercard. Det enda som tillkommer är
29 kr/månad i delbetalningsavgift.
Läs mer och ansök på golf.se/moregolf

Ansök
nu!

Första året utan
årsavgift och 9 000
bonuspoäng!*

Fakta om MoreGolf Mastercard: Med MoreGolf Mastercard kan du göra betalningar och ta ut kontanter. Ordinarie årsavgift 295 kr. Kreditränta f.n. 15,14 % (2016-04-06), rörlig.
Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 16,04 % vid betalning med e-faktura ( 19, 17 % med pappersfaktura ) och det sammanlagda belopp som ska betalas är
21 621 kr vid betalning med e-faktura (21 921 kr med pappersfaktura). Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria
dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,5 % på
valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr,
men högst skulden på kontot. Aviavgiften är 25 kr/månadsfaktura, 0 kr om du använder e-faktura. Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäller.
* Bonuschecken betalas ut vid varje 10 000 poäng och ger dig 100 kr.

