För dig som vill veta mer om golfens roll för friskvård, turism och miljö.
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Golf är
friskvård!

203

Historiskt beslut skapar
mervärden på klubben

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
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Affärsnätverk ska
locka golfare

I Dalsland skapar golfklubbarna
nya intäkter för alla i nytt
affärsnätverk.

Äntligen!
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Äntligen erkänd
som friskvård!

Golf är friskvård

Nu omfattas även golfen av
friskvårdsbidraget. Och Urban
Rydin drev igenom det.

Urban Rydin
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Tre kreativa klubbar
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Årstafältet viktigt
för Stockholm

Carlskrona Golfklubb,
Göteborgs Golf Klubb och Umeå
Golfklubb agerade snabbt och
har skapat nya fiskvårdspaket.

Årstafältet med 140 000 besök
per år är viktigt för ett aktivt
Stockholm, enligt Karin
Ernlund, gruppledare för
Centerpartiet i Stockholm.
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E

nligt ett beslut av Skatteverket den 15 januari
2018 omfattas golfen numera av friskvårdsbidraget, något som är ett erkännande för golf som
idrott och våra stora samhällsvärden avseende
hälsa och friskvård. Beslutet skapar en rad nya
möjligheter, främst för golfklubbarna. Dels bör det
leda till att befintliga golfspelare inspireras till att träna och
spela mer, vilket ger både ökade färdigheter och nya pengar till
golfen. Dels bör det leda till att nya grupper hittar till golfen
genom att deras arbetsgivare nu också kan
ge friskvårdsbidrag för golf.
Från SGF försöker vi nu inspirera golfklubbarna till aktiviteter kring friskvårdsbidraget, där ett råd är att samtala med
arbetsgivare på orten om deras behov av att
få personalen att röra på sig. Uppstår
intresse kan klubben skapa skräddarsydda
lösningar i form av golfspel som erbjuds till
alla anställda. Några klubbar som lyssnat på
det rådet är Carlskrona GK, Göteborgs G K
och Umeå GK, som du kan läsa mer om i det
här numret som vi till stor del ägnar åt friskvårdsbidraget.
Den stora vinnaren är ändå samhället. Vi är en halv miljon
svenskar som redan spelar golf, vilket resulterar i att vi promenerar allt från några kilometer till flera mil i veckan under
säsong. Potentialen är dock betydligt större än så, och enligt
undersökningar från Orvesto och United Minds är ytterligare
en miljon svenskar positiva till att börja spela golf om »förutsättningarna är de rätta«. Detta gäller inte minst gruppen äldre, där
golfen nu med friskvårdsbidraget kan få fler i rörelse hela livet.
Golfens dag den 26 maj var ett utmärkt tillfälle för en golfspelare att ta en kompis i hand och följa med till närmaste klubb,
prova på och förhoppningsvis bli en del av en av Sveriges
största friskvårdsrörelser. Golfens dag är även nästa år ett
utmärkt tillfälle för golfklubben att bjuda in lokala
beslutsfattare, för att visa upp vilken nytta golfen
gör i samhället vad gäller miljö, hälsa och ekonomi.

»Den
stora
vinnaren
är ändå
samhället

GUNNAR HÅKANSSON
Generalsekreterare Svenska Golfförbundet

Oavsett
vad ditt hjärta
klappar för
Börja spara långsiktigt till dig själv eller dina närmaste!
Hos oss sparar 1,3 miljoner svenskar till det som ligger dem
varmt om hjärtat. Vi hjälper dig att hitta rätt trygghet och gör
allt för att dina sparpengar ska växa så mycket som möjligt.
Kom igång och spara du också.
Vi bjuder på en privatekonomisk rådgivning!
Ring 0771-950 950 eller besök folksam.se/sparande

Börja spara!

folksam.se/sparande
0771-950 950

FOTO: LINA HOOF

Golfnyttan.
Footgolf:

Footgolf!
Premiär för
footgolf i
SM-veckan
I år får publiken vara med om något
historiskt under Riksidrottsförbundets SM-vecka i HelsingborgLandskrona. Första SM i footgolf
arrangeras då i Svenska Golfförbundets
regi. Svenska mästaren och mästarinnan koras 5–6 juli över 36 hål
under två dagar på en bana runt
Citadellet i Slottsparken i centrala
Landskrona. Svenska Golfförbundet
hoppas på ett hundratal deltagare i
respektive klass för damer och herrar.
SVT direktsänder två timmar.
Samtidigt avgörs SM i handigolf, som
ingår i en deltävling på Handigolf
Tour, över 2x18 hål på Vasatorps
Golfklubb utanför Helsingborg.
golf.se
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Inspiration:

Utmärkelse:

Nytt material!

Utbildning:

Årets klubbchef
vill ha nära
relationer

Barnens väg till Grönt kort
Stefan Leskinen, klubbchef i Lindesbergs GK, har tilldelats utmärkelsen
Club Manager of the Year 2017 av
Golf Administratörernas Förening
(GAF). Han beskriver en klubbchefs
viktigaste egenskaper: »Att vara
flexibel, på tå, uppvisa entreprenörskap, vända problem till möjligheter,
ha en nära relation med medlemmar,
gäster och partners – och generera
intäkter!«
golf.se

Föreläsning:

Nu ska det bli ännu enklare för barn under tolv år att komma
igång och spela golf och ta Grönt kort tack vare Golfäventyret.
Det är ett pedagogiskt gratishäfte med förord av världsstjärnorna Anna Nordqvist och Henrik Stenson. Barnen tar sig igenom
tre nivåer på enklare och kortare banor innan de är mogna att gå
ut på stora banan.
– Vi har skickat mejl till föräldrarna till alla drygt 10 000 barn
som är medlemmar i en svensk golfklubb, att gå in på klubben och
plocka sitt eget exemplar. Golfäventyret-häftet kan också fungera
för andra än barn som vill ta Grönt kort, säger Ulrika Jorsell,
ansvarig för Golfäventyret på Svenska Golfförbundet.
golf.se

Riksdagsseminarium om golf
Golfanläggningen kan ha många
funktioner i framförallt det urbana
landskapet. Det framkom på ett seminarium som Miljöpartiets riksdagsledamot Emma Hult, tillika partiets
idrottspolitiska talesperson, arrangerade i Riksdagens lokaler i april.
– Jag tycker att det blev oerhört
spännande diskussioner. Det var
inspirerande att höra vilka olika
funktioner en golfanläggning kan ha,
6 GOLFNYTTAN

summerade Emma Hult.
Talade på seminariet gjorde Maria
Strandberg, direktör för Sterf (de
nordiska golfförbundens forskningsstiftelse), Mårten Wallberg,
ordförande i Naturskyddsföreningen
Stockholms län och Anders Esselin,
företaget Man & Nature som leder en
pilotstudie om golfens kopplingar till
FN:s mål i Agenda 2030.
Bland ett 40-tal deltagare fanns

Michael Andersson, förenings- och
anläggningschef i Södertälje kommun.
– Det var intressant att höra alla
exempel på nyttan med en golfanläggning. De ska vi använda i våra
samtal i Södertälje kommun. Kraven
på oss som kommun vad gäller miljöarbetet ökar. Det talar till golfens fördel,
säger han.
golf.se

Friskvård:

Golfen
vill få fler
i rörelse

Folkfest!
World of Golf i Västra Frölunda
i Göteborg har 260 000 besök per år.

Framåt för fler i rörelse är ett projekt
initierat av Riksidrottsförbundet och
Svenska Spel, och där specialförbunden i RF är med. Golfförbundet också,
förstås. Att få fler i rörelse hela livet
är en av golfens grundstenar vilket
märks extra tydligt tack vare Golfens
dag, footgolf och tävlingsverksamheten, bland annat i Lag-SM och riksfinalen för ungdomar, Teen Cup.
Ambassadörer är tidigare tourspelaren Caroline Larsson och förbundskapten Katarina Vangdal.
golf.se

Anläggning

Boom!

FOTO: BJÖRN ANDERSSON

260 000 besök per år
World of Golf i Västra Frölunda i
Göteborg har 260 000 besök per
år, varav cirka 160 000 kommer
för att träna och spela golf. Inte
undra på med 132 utslagsplatser i
två våningar, varav 72 under tak,
korthålsbana och Europas största
puttinggreen. Allt belyst för spel

och träning kvällstid. På området
finns också Dormy golfvaruhus,
gym, restaurang, resebyrå och
hälsoklinik. World of Golf fungerar också som matarklubb till de
32 golfklubbarna i Göteborgsdistriktet.
golf.se
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Inspiration:

Utmärkelse:

Zachrisson hyllad med
eget stipendium
Den 14 maj fyllde Göran Zachrisson 80 år. Under Svenska Golfförbundets (SGF)
förbundsmöte uppvaktades och överraskades han av SGF och MTG Sport med ett
eget stipendium, Göran Zachrisson-stipendiet som årligen ska gå till en pojke
och flicka som vill förkovra sig i golf och dess traditioner på de brittiska öarna.

G

öran Zachrisson är en av svensk
golfsports främsta ambassadörer.
Hans allmänbildning och djupa kunskaper om golfsporten och dess traditioner återspeglas i hans unika sätt att
berätta, oavsett sammanhang. Hans egen nyfikenhet lägger grunden till att skapa intresse hos de
som lyssnar eller läser det han så skickligt förmedlar. Svenska Golfförbundet och MTG Sport har
instiftat Göran Zachrisson-stipendiet för att uppmuntra ungdomar att testa sina färdigheter på de

Utmärkelse:

brittiska öarna. Syftet är att stimulera fortsatt spel
på de internationella golfscenerna. Att uppleva
och skaffa kunskap om spel på linksbanor samt att
lära känna den historia och kultur som präglar de
banor och platser där golfen har sitt ursprung. Ett
ämne som Göran Zachrisson själv så skickligt
behärskar.
Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar,
flicka och pojke. Summan är 20 000 kronor till
varje stipendiat. Stipendiaten måste minst fylla
15 år och äldst vara 20 år.

Årets turismföretag

Lundsbrunns GK blev Årets Turismföretag
Lundsbrunns Golfklubb har lokalt
utsetts till »Årets turismföretag«, en
utmärkelse som delas ut årligen av
Destination Läckö-Kinnekulle. Priset
delas ut för att lyfta företagandet
inom turismnäringen och inspirera
fler till företagande inom turism.
Företaget som får utmärkelsen ska
kunna representera Läckö-Kinnekullebygdens kärnvärden som handlar om attraktivitet, hållbarhet, samverkan, positiv anda och handlings8 GOLFNYTTAN

kraft. Utmärkelsen delas ut i samband
med den årlig bolagsstämma för
Destination Läckö-Kinnekulle AB
och består av 5 000 kronor i stipendiepengar.
Motiveringen: »Lundsbrunn verkar i en bransch som ibland ej räknas
till besöksnäringen men i högsta grad
skapar reseanledningar såväl i
Sverige som i världen. Svenska golfbanor har hög kvalité och borde vara
en självklar del i marknadsföringen

av Destination Sverige. I Destination
Läckö Kinnekulle har vi flera aktörer
som verkar för detta och vill särskilt
uppmärksamma en som arbetat för
ständig utveckling, brett samarbete
med branschkollegor men framförallt
för ett gott värdskap. Till skillnad från
att jobba med värdskapet i ett företag
med anställda är det betalande medlemmar som står bakom värdskapet
på en golfbana. Det är de som gör att
tillresta gäster trivs.«

Ny i styrelsen!

Styrelse:
Anneli
Samuelsson
ny i förbundsstyrelsen
Vid Svenska Golfförbundets årsmöte omvaldes Maria Möller till
ordförande på ett år och Anders
Sjögren, Norrköpings GK och Martin
Karlsson, Göteborgs G K omvaldes
som ledamöter. Anneli Samuelsson,
Ingarö GK valdes till ny ledamot på
två år och ersätter Maivor Isaksson.
Anneli Samuelsson har mer än 25 års
erfarenhet från management consulting och IT inom två stora globala
konsultorganisationer, både som
konsult, partner och CEO. Hon har
dessutom gedigen idrottsbakgrund

Anneli Samuelsson

som spelare, ledare och tränare inom
tennis.
»Det känns otroligt kul och jag
tackar för förtroendet. Jag ser mycket
fram emot att tillsammans med resten
av styrelsen och Golfsverige arbeta
för och stötta genomförandet av verksamhetsstrategierna på resan Svensk
golfidrott mot 2022. Att arbeta med
att växa golfen genom att öka golfens
attraktionskraft, både attrahera men
framförallt behålla fler golfspelare, i
synnerhet juniorer kommer vara en
stor hjärtefråga för mig. Hur vi kan
dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att nå ut till fler, få nöjdare
golfare i livets olika faser och samtidigt välmående golfklubbar är ett viktigt område, säger Anneli Samuelsson.
golf.se

Personal:

Therése Larsson, tidigare proffs på LETAS-touren och
tävlandes för Lanna Lodge GK och Halmstad GK, ska
arbeta med juniorutveckling på Svenska Golfförbundet
under Johanna Ericssons föräldraledighet.
– Det ska bli hur kul som helst. Framförallt kul att
vara tillbaka i golfen igen, jag har haft ett annat jobb
i två år, säger Therése Larsson som slutade med
tävlingsgolf 2016.

Therése Larsson

FOTO: BJÖRN ANDERSSON

Från proffs till juniorutveckling

Ålder: 26 år Utbildning: Riksidrottsgymnasium,
Kandidatexamen i Idrottspsykologi på
Högskolan i Halmstad. Brinner för:
Att utveckla andra inom idrotten golf.
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Golfnyttan.
Nätverk:

Affärsnätverk
ska locka
golfare till
Åmål och Årjäng
Bra banor, hög tillgänglighet samt bra och billigt boende.
Med de tre argumenten ska klubbarna Forsbacka och
Årjäng med hjälp av lokala näringslivet locka bland andra
norrmän, göteborgare och stockholmare under namnet
Affärssamverkan Golf.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: DALSLANDS TURIST OCH THOMAS BJÖRN
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F

orsbackas golfbana ligger
nyvaken denna tisdagseftermiddag i slutet av april i väntan på att golfsäsongen ska
börja. En efter en börjar de
trilla in i det ståtliga klubbhuset, en träbyggnad från
1800-talet, representanterna
från Årjängs Golfklubb, Åmåls Stadshotell, bed
& breakfast-stället, kommunens turistenhet,
hotellet i intilliggande Bengtsfors, kommunikationsbyrån, marknadsföringskonsulten samt
lokala bilhandlaren med tillhörande verkstad.
Tillsammans utgör de Affärssamverkan Golf,
en sammanslutning av företag i Åmål och
Årjäng som gått samman för att hjälpa varandra att bättre ta vara på möjligheten med golfturism till gagn för alla i det lokala näringslivet.
Forsbacka Golfklubb i Åmål och Årjängs
Golfklubb i Årjäng är naven i den satsningen.
– Varje greenfeespelare som kommer utifrån
berör upp till sex företag i närheten i form av
hotell, bed & breakfast, bensinstationer, mataffärer, taxibolaget och till och med bilverkstaden förklarar Birgitta Hansen, pro på Forsbacka
GK som tagit initiativ till och driver affärsnätverket tillsammans med Örjan Gustavsson,
ordförande i Årjängs GK.
– Vi ligger bara tre mil från norska gränsen

Affärssamverkan Golf
Vad: Samverkan mellan golfklubbarna och
lokala näringslivet för att öka golfturismen.
Var: Åmål (Forsbacka GK) och Årjäng
(Årjängs GK).
Hur: Samarbete i produktutveckling,
marknadsföring och försäljning mellan alla
som berörs av golfturismen, förutom golfklubbarna även hotell, bed & breakfast,
mataffär, taxi och bilförsäljare med tillhörande verkstad och fler.
När: En förstudie är klar och nu inleds det
praktiska arbetet.

» Varje
greenfeespelare som
kommer
utifrån berör
upp till sex
företag

så det är många norrmän som
kommer och gästspelar hos oss.
Det är en naturlig grupp att vända
sig till, men även göteborgare och
stockholmare är förstås välkomna.
Vi har bra banor, hög tillgänglighet
samt bra och billigt boende, säger
Örjan Gustavsson och Birgitta
Hansen fyller i:
– Och vacker natur! Det finns
mycket att göra som att vandra,
paddla kanot och åka på Dalslands
kanal. Därmed kan vi locka även
familjer där kanske inte alla spelar
golf. Det finns något att göra för alla i familjen.

Tack vare 800 000 kronor från EU (Leaderprojektpengar) har en förstudie gjorts om förutsättningarna för de båda orterna att hävda
sig på golfturismmarknaden i Sverige som
omsätter cirka två miljarder kronor om året.
Studien tar fasta på möjligheterna för det lokala
näringslivet att jobba tillsammans och ge varandra affärer. Idéerna flyger och far i luften.
Möjligheten för andra än golfklubbarna att boka
starttider i GIT, Golfens IT-system, verkar vara
frågan som ska få Pandoras ask att öppna sig.
Lasse Orava är ny ägare av Åmåls Stadshotell.
Han har just flyttat till den i filmsammahang
kända orten (Lukas Moodyssons »Fucking
Åmål«) tillsammans med hustrun Elisabeth.
Med sig i bagaget har han bland annat 29 år
som sälj- och marknadsansvarig inom besöksnäringen på olika hotell på Gotland.
– När jag kom till Gotland började jag med att
försöka sälja hotellet. Det gick sådär. Då gick jag
över till att sälja Gotland istället. Det gick
mycket bättre för det skapade en positiv känsla
och därmed också ett intresse att komma på
besök och bo på vårt hotell. Jag tror vi behöver
tänka likadant här. Att försöka sälja upplevelsen Åmål och Årjäng, säger Lasse Orava.
Vad tror då affärsnätverket om framtiden,
låt oss säga på tre års sikt?
– Då är vi i full gång med samarbeten. Vi cyklar på golfbanan och det seglar optimistjollar på
sjön. Knappt någon pratar svenska och alla säljer golfen som har blivit en besöksanledning.

Birgitta
Hansen

Örjan
Gustavsson
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Vill du ha mer tid ute?
Välkommen in.

Granngården Cylinder

Stihl RMA 235

ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET
Besök oss i någon av våra 112 butiker eller på
12 GOLFNYTTAN
granngården.se.
Kundtjänst 0771-222 444.

Granngården Combi 50SE

Stiga Rider Villa 12

Gardena Sileno City 500

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

Med en bra gräsklippare blir klippningen
roligare, oavsett om du vill låta en robot
göra jobbet eller föredrar att klippa själv.
Combi-, multi-, cylinder-, hand-, åk- eller
robotgräsklippare – vi har alla typer och
storlekar som passar oavsett om din tomt
är mellanstor, gigantisk eller en liten,
kär plätt.
Vår servicetjänst Grannhjälpen hjälper
dig med installation, service och
reparation av din maskin.
Välkommen in i någon av våra butiker
eller titta in på granngården.se

Golfnyttan.
Friskvårdsbidraget:

En seger
för golfen!
Efter flera års kamp är det klart. Golfspel omfattas
av friskvårdsbidraget! Det historiska beslutet togs av
Högsta förvaltningsdomstolen den 12 januari och gäller
från och med 1 januari i år.

Sidan 14

Sidan 17

Sidan 23

Urban Rydin
gjorde golfen
avdragsgill

Hon ger sig
ut på turné
för golfen

Sidan 18

Envis, nogrann
och uthållig gav
resultat till slut.

Riksdagsledamoten
ger sig ut på turné för
att visa golfnyttan.

Allt klubben behöver
veta för att göra
nya friska paket.

Gemensamma
drag i Karlskrona,
Göteborg och Umeå.

Så funkar
friskvårdsbidraget

Tre klubbar
med fokus på
friskvård
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Golfnyttan.
Friskvårdsbidraget:

.Mannen som.
fixade friskvårds-.
.bidraget.
14 GOLFNYTTAN

Golf är friskvård!
En envis, tennisspelande skåning som gillar att
släktforska och har rötterna i en av Göteborgshistoriens
mest framgångsrika industrifamiljer. Det är mannen som
fixade friskvårdsbidraget till golfen.

U

TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: OVE ELLEMARK, BJÖRN ANDERSSON

rban Rydin, näringspolitisk skatteexpert på Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF) och boendes i Lund,
slår fast följande direkt:
– Det är nog bra att vara
lite envis om du ska driva
en sådan här process.
Det började våren 2016. Urban Rydin fick en
fråga på sitt bord att utreda och skicka in till
Skatterättsnämnden, en myndighet under
Finansdepartementet. Den tennisälskande
skåningen, med flera SM-matcher i veteranklassen på sitt samvete, passade på att skicka
med en fråga som rör golf – efter att ha konsulterat en golfande kollega.
– Det har alltid retat mig att golf, ridsport,
segling och utförsåkning varit exkluderade
från friskvårdsbidraget. Vi gjorde en liten
luring och frågade bara på en del av golfen, spel
på pay and play-bana och drivingrange. Att
fråga om allt spel kändes inte meningsfullt,
förklarar Urban Rydin.
Skatterättsnämnden gav ett positivt förhandsbesked, som dock överklagades av

» Vi gjorde en
liten luring
när vi frågade

Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.
HFD:s dom i slutet av 2016 gav Skatterättsnämnden bakläxa med motivering att det »inte
avsåg någon konkret situation eller något avtal
som avsåg viss varaktighet«.
Urban Rydin gick då tillsammans med
Svenska Golfförbundet in med en ny förfrågan
i början av 2017. Där hänvisades till tre konkreta fall på två golfbanor i Skåne, Örestads
Golfklubb och Vallgårdens Golfklubb Åkarp.
Även denna gång gav Skatterättsnämnden ett
positivt förhandsbesked, och även denna gång
överklagade Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.
Den här gången gick dock HFD på Skatterättsnämndens linje och därmed blev golf, tillsammans med ridsport, segling och utförsåkning en del av friskvårdsbidraget.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut kom
fredagen den 12 januari i år. På kvällen låg
Urban Rydin i familjens övernattningslägenhet
i Göteborg och vilade. Då ringde telefonen.
Det var Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på
Skatteverket. Hon ville diskutera hur domen
skulle tolkas.
– Skatteverket har varit positivt till både mig
och LRF under hela den här processen, trots
överklaganden. Det visar inte minst det snabba
agerandet när domen kom. Skatteverkets tolkning skickades ut redan några dagar senare.
– Skatteverket är en av Sveriges absolut bästa myndigheter. Jag vet, för jag har arbetat där i
åtta år, säger Urban Rydin.
Att familjen Rydins övernattningslägenhet
ligger i Göteborg är ingen tillfällighet. Dels
arbetar den ene av två söner med utveckling

Hälsa

Att röra på sig
är bra för kroppen och knoppen och under
en golfrunda
går man cirka
10 000 steg.
Det är också
positivt att
idrotta tillsammans. Sveriges
nära 490 000
golfare går
sammanlagt
tio miljoner
mil per år och
studier från
Karolinska
Institutet har
visat att
golfare lever
upp till fem
år längre.
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av bilar på numera Kinas största biltillverkare
Dongfeng, dels har Urban Rydins stora intresse
för släktforskning visat att han är släkt i rakt
nedstigande led med Carl Wilhelm Röhss,
industriman i Göteborg som gjorde sig en förmögenhet på trä, järn och järnväg i slutet av
1800-talet. Carl Wilhelm Röhss gifte sig aldrig,
men det hindrade honom inte från att skaffa
fem barn under 20 år med fröken Amalia
Rydin. Att det aldrig blev giftermål får förmodligen tillskrivas att fröken Rydin inte hade den
ställning som krävdes för att äkta en framstående industriman. Tiderna förändras.
Dessbättre.
– Man kan säga att jag är förlängningen av
en skandal, säger Urban Rydin med en blandning av ironi och stolthet i rösten.
Carl Wilhelm Röhss förmögenhet lade grunden till en donation år 1901 på 250 000 kronor
till Göteborgs stad, som använde pengarna som
en grund till ett nytt museum med inriktning
på mode, design och konsthantverk, Röhsska
museet.
En skandal är det också att golf, liksom ridsport, segling och utförsåkning inte varit en del
av friskvårdsbidraget som infördes 1988, enligt
Urban Rydin.
– Det är både omodernt och diskriminerande.
Att ingen riktigt seriöst drivit frågan i domstolarna tidigare har Urban Rydin en teori om.
– Det kanske har saknats både kunskap och
energi. Och som jag sa tidigare, du måste vara
ganska envis…
Vad det betyder för golfen som idrott och
bransch är dock rådgivaren Rydin mer säker på.

» Du
måste
vara
ganska
envis
för att
driva
frågan

– Att förutsättningarna för att få fler att
börja spela golf ökar, dessutom delvis finansierat av arbetsgivaren. Det borde innebära flera
golfare i Sverige.
Processen med att få golf som avdragsgill
friskvårdsaktivitet till trots, Urban Rydin
kommer att bli tennisen trogen.
– De flesta sporter är en utmaning att lära sig
när du är ny. Golfen är inget undantag, tvärtom.
Han är 63 år och närmar sig pension. Kanske
ett bra tillfälle att börja spela?
– Nej, jag ingår i rörelsen VP – Vägra Pension.
Jag vill fortsätta att bidra till att göra skillnad på
arbetsmarknaden ett bra tag till. Det är en del
av glädjen med den här processen. Den har gett
oss chansen att visa hur vi på LRF arbetar, långsiktigt, seriöst och med stort tålamod. Det är
också värt en hel del för både mig och företaget.
Som tack för väl uträttat förvärv blev Urban
Rydin och hustrun Ewa bjudna till Svenska
Golfförbundets årsmötesmiddag i Stockholm i
slutet av april, tillsammans med LRF:s näringspolitiske chef med hustru. På middagen fick
Urban Rydin en överraskning. Han tilldelades
Tumbastipendiet.
– Den inbjudan och middagen uppskattar jag
oerhört mycket. Det är en stor ära att få Tumbastipendiet. Det stärker mig i mitt arbete att göra
skillnad i skatterätten, säger Urban Rydin.

Golf är friskvård!

Urban Rydin
Namn: Urban Rydin Ålder: 63 Bor: Lund Arbetar som: Skatteansvarig inom
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, samt chef för skattebyrån inom dotterbolaget LRF
Konsult. Aktuell: Drev processen att göra golf till en del av friskvårdsbidraget, liksom
ridsport, segling och utförsåkning. Främsta egenskaper: Erfaren, envis och engagerad.
Om jag fått göra om processen: »Då hade jag tagit med tre konkreta fall redan i första
frågan till Skatterättsnämnden. Det hade förkortat processen.«
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Hallå där!
… Helena Bouveng, moderat riksdagsledamot som besökte
Hässelby Golf i Stockholm i mitten av april i samband med
en golfträning för människor med funktionsnedsättning.

Ger sig ut på turné för
att visa golfens nytta
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON

Varför besökte du Hässelby Golf?
– Jag ville slå ett slag för att människor med funktionsnedsättning också ska känna sig välkomna till
golfklubben. Hässelby Golf gör ett fantastiskt arbete
med den här gruppen. Det vill jag se på fler golfbanor
i Sverige.
Du planerar en turné på ett 15-tal golfbanor
i år med filmfotograf och stillbildsfotograf.
Hur kommer det sig?
– Jag vill visa vad golfen kan åstadkomma i samhället och lägga upp det på sociala medier och sprida
vidare. Att golfen är till för alla oavsett vem du är eller
vad du har med dig i bagaget. Den glädje jag fick uppleva tillsammans med dessa underbara handigolfare
på Hässelby Golf borde alla golfare få uppleva.
Vad betyder golfen för dig?
– Att jag fortfarande kan utvecklas och bli bättre,
trots att jag fyllt 55. Det är inte många idrotter som
kan erbjuda det. Golfen är en idrott där mycket som
jag tycker är viktigt finns med, som mötet med
människor, att få vara ute i en vacker miljö och emellanåt tävla. Det är en härlig kombination!
Golfen omfattas av friskvårdsbidraget sedan januari
i år. Hur delaktig känner du dig i det?
– Jag känner mig mycket delaktig! Jag lade min första motion när jag kom in i riksdagen 2006 både vad

gäller golfen och ridningen, och jag säger »äntligen«. Det
var hög tid nu – och svenska folket har fått vad de vill ha.
Varför dröjde det så länge?
– Jag tror att det har funnits fördomar mot de här
idrotterna. Men nu har man insett att de är folksporter.
Ditt råd till dina politikerkollegor i kommunerna när
det gäller kontakter med golfklubbarna?
– Jag tänker tvärtom, att golfklubbarna borde kontakta kommunerna. Jag tror att det finns otroligt
mycket att göra tillsammans för exempelvis nyanlända, funktionsnedsatta och Märta, 68.
Se filmen på golf.se/handigolf

Helena Bouveng
Yrke: Riksdagsledamot
(M) som motionerat
flitigt om att golfen
borde omfattas av
friskvårdsbidraget.

GOLFNYTTAN 17

Golfnyttan.
Friskvårdsbidraget:

Så tar klubben
ett nytt grepp
18 GOLFNYTTAN

Friskvårdsbidraget kopplat till golf blev
ett välkommet beslut. Se vad som är tillåtet och vad
som inte är det – och vilka nya möjligheter
det innebär för din klubb.

Ja som skattefri
personalvårdsförmån.

ja!

• All form av golfspel. Beloppsgränsen är
5 000 kronor på årsbasis och 1 000 kr för
enskild aktivitet.
• Lektioner och utbildningar inklusive nybörjarkurser. Även andra former av utbildningar
kopplat till golf.
• Egen träning på rangen.
• Individuell inriktning i kost- och motionsfrågor.
• Spelrättsavgiften.
• Greenfeeavgiften.

Nej till det som

inte är skattefri
personalvårdsförmån.

•
•
•
•
•

Medlemsavgiften.
Personlig tränare.
Tränings- eller motionsredskap.
Deltagaravgifter i tävlingar.
Lyxpaket (innehåller annat än sådant som kan
kopplas till motion eller friskvård av enklare slag).

Att tänka på…
•
•
•
•

Skilj tydligt på medlemsavgift och spelrättsavgift.
Maxbeloppet är 5 000 kr/år.
Arbetsgivaren måste erbjuda golf till alla anställda.
Arbetsgivaren bestämmer vilka aktiviteter som företaget
accepterar samt maxbeloppet inom 5 000 kr/år.

Så tycker förbundet

nej!

»Svenska Golfförbundet förordar
att klubbarna arbetar för att friskvårdsbidraget används till mer
träning och spel. Det ökar spelupplevelsen och skapar nya intäktsmöjligheter för klubbarna.
Frågor om hur friskvårdsbidraget får användas inom golfen, rekommenderar vi klubben att hänvisa till skatteupplysningen«, säger Bo
Bengtsson, biträdande generalsekreterare i Svenska Golfförbundet
och den som ansvarar för implementeringen av friskvårdsbidraget.

Nya idéer ger nya pengar
• Bygg 30/50/100/150-metersbanor.
• Bygg om 27 hål till 18+9.
• Bygg korthålsbanor.
• Arrangera fler nybörjarkurser och
inkludera spel på banan.
• Skapa verksamhet året runt som
golfträning, fysträning och teoripass om exempelvis kost.
• Jobba på att friskvårdsbidraget
läggs ovanpå vad medlemmarna
redan betalar för sin golf, det vill
säga skapa mer aktivitet för
pengarna.
• Samarbeta inom klubben, både
klubb och tränare tjänar på mer
aktivitet för golfarna.
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Tålamod gjorde
golfen avdragsgill
TEXT: THOMAS BJÖRN KÄLLA: GOLF.SE FOTO: BJÖRN ANDERSSON

Vägen till att få golfen som en del av friskvårdsbidraget
går 30 år tillbaka i tiden och har varit både krokig
och tålamodskrävande.
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F

riskvårdsbidraget infördes 1988 och
regleras i inkomstskattelagen. I själva
lagtexten finns ingen idrott nämnd,
vare sig positivt eller negativt. I regeringens proposition från 1987 stod dock
att »Sporter som kräver dyrbarare
anläggningar, redskap och kringutrustning och som oftast utövas skilt från
arbetet både i tid och rum som t.ex. golf, segling, ridning och
utförsåkning på skidor bör inte omfattas av skattefriheten«

2003:
Regelverket förändrades via en ny proposition, men formuleringen tydde på att regeringen ville fortsätta på tidigare linje: »Gränsen för vilken typ av motionsutövning
som skall utgöra personalvårdsförmån har bestämts till
att det skall vara fråga om enklare motionsidrott. /…/
Regeringen anser att denna gränsdragning alltjämt bör
vara vägledande.«

1988–2016:
När Skatteverket under nära 30 år har tolkat lagen har
de lutat sig mot regeringens förarbeten, det vill säga
ovanstående propositioner. Därför har de inte godkänt
friskvårdsbidrag för golf.

Juni 2016:
Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult (ett dotterbolag till
Lantbrukarnas Riksförbund) skickade under våren 2016
en förfrågan till Skatterättsnämnden om inte delar av golfverksamhet borde kunna godkännas för friskvårdsbidrag.

Skatterättsnämnden lämnade
ett positivt förhandsbesked att
spel på pay and play och träning
på drivingrange ska klassas
som godkända aktiviteter
enligt friskvårdsbidraget.

Golf är friskvård!

Juli 2016:
Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade dom i ärendet i december
2016: Skatterättsnämnden gjorde fel som meddelat ett
förhandsbesked på en ansökan som inte avsåg någon
konkret situation eller något avtal som är av viss varaktighet. Priset och upplägget för till exempel spel på en pay
and play-bana kan variera stort och i vissa fall vara inom
ramarna för skattefri förmån, men i andra fall ligga väl
utanför. Förhandsbeskedet undanröjdes och golfen var
fortsatt undantagen friskvårdsbidraget.

2017:
En ny ansökan upprättades i början av året till
Skatterättsnämnden av Urban Rydin på LRF Konsult i
samråd med Svenska Golfförbundet. Denna gång baserad
på tre konkreta exempel från Golfsverige – greenfeespel
på pay and play-banorna på Örestads GK och Vallgårdens
GK Åkarp samt säsongskort på träning på Örestad GK:s
drivingrange. Åter biföll Skatterättsnämnden och gav ett
positivt förhandsbesked, och åter överklagade
Skatteverket till HFD.

12 januari 2018:
HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.
Genom en historisk dom blev det »ja« till att enklare form
av golf i enlighet med den konkreta ansökan från LRF
Konsult ska vara berättigat till skattefritt friskvårdsbidrag.

15 januari 2018:
Skatteverket går ut med sin syn på domen och fastställde
i ett pressmeddelande att all typ av golfspel är godkänt
som skattefri friskvårdsförmån, samt även andra idrotter
som tidigare varit undantagna som ridning, segling och
alpin skidåkning. De nya reglerna gäller från den 1 januari
2018.
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Lycka är
att få spela
mer golf.
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å
Ume

rg
o
b
e
Göt

Carlskrona

Tre kreativa
friskvårdsklubbar
I Karlskrona, Göteborg och Umeå agerade
klubbarna snabbt och erbjuder nya träningspaket
till golfare och nya grupper.
TEXT: THOMAS BJÖRN ILLUSTRATION: BJÖRN ANDERSSON
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För Göteborgs Golf Klubb passar friskvårdsbidraget som
hand i handske. Klubbens medlemsundersökning visar att området
spelutveckling hade stor potential – och nu förverkligas det .

Utveckling bäst i väst
rg
ebo
Göt

Direkt när domen från
Skatterättsnämnden
kom, 12 januari, och
Svenska Golfförbundet
tolkat domen någon
vecka senare, skred
Göteborgs Golf Klubb till
verket. Fyra friskvårdspaket togs fram och
lades upp på klubbens hemsida:
Att paketen har fokus på träning är
naturligt. I klubbens medlemsundersökning
från förra året, Players First, visade svaren att
området spelutveckling hade störst potential
att utvecklas.
– Intresset för friskvårdspaketen har
varit positivt och vi har också sålt ett antal,
mestadels Friskvårdspaket 4. Det var ganska
väntat att våra medlemmar skulle gilla just det,
säger Ola Lindgren, idrotts-ansvarig i
Göteborgs Golf Klubb och fortsätter:
– Det var superbra agerat av Svenska
Golfförbundet att tolka beslutet så snabbt,
och skicka ut tolkningen bara någon vecka
efter beslutet. Det gav oss chansen att skapa
paket, och marknadsföra dem, direkt.
Göteborgs Golf Klubbs idrottsansvarige
tror dock att 2018 blir ett »prövoår« för
friskvårdsbidraget vad gäller golfen.
– Intresset kommer säkert att vara stort,
men jag tror att de flesta redan har intecknat
sitt gymkort av gammal vana. Nästa år däremot kommer det att lossna, så vi provar oss
fram till september, oktober då vi sätter in alla
resurser på att marknadsföra paketen inför
2019. Ola Lindgren tror också att beslutet att
24 GOLFNYTTAN

Friskvårdspaket 1:
Träningskortet
(klippkort
grupplektion),
1 000 kr.

Friskvårdspaket 2:
Lektion 3x45 min
2 000 kr.

Friskvårdspaket 3:
Lektion 5x45 min
3 000 kr.

Friskvårdspaket 4:
Lektion 10x45 min
5 000 kr.

låta golfen omfattas av friskvårdsbidraget
kan få positiva effekter på längre sikt.
– Det här är ett centralt beslut som har
alla möjligheter att spilla ned på politikerna
på lokal nivå, som då kan upptäcka fördelarna med golfen inom en rad olika områden. Det kommer vi golfklubbar att kunna
ha nytta av.
Friskvårdsbidraget ger också golfklubbarna en chans att bearbeta företagen ännu mer.
Göteborgs Golf Klubb skräddarsyr paket
för företag och deras anställda med bland
annat gruppträning.
– Om jag var chef på ett företag skulle
jag tycka att det är bra att personalen får en
friskvårdsaktivitet där de också kan umgås
tillsammans under trivsamma former.
Där är golfen perfekt!
Ola Lindgrens råd till klubbar som inte
kommit igång ännu med att paketera och
marknadsföra träning och spel i olika former är lika enkelt som rakt:
– Det är inga konstigheter, det är bara
att skapa ett eller flera erbjudanden och
köra igång!

Tre tips för att komma igång
1. Analysera vad medlemmarna vill ha, gärna med hjälp av 		
Players First. Det är inte självklart att svaret är låg avgift!
2. Paketera och presentera en enkel lösning.
3. Marknadsför i olika kanaler till medlemmar, sponsorer
och externa företag.

Carlskrona Golfklubb använder friskvårdsbidraget till att erbjuda friskvårdspaket med
variation – och att satsa på nybörjarna.

Nybörjarna i fokus
Carlskrona

Small, Medium och
Large är Carlskrona
Golfklubbs benämning
på de paket som grundar
sig på friskvårdsbidraget.
Small: Rangekort 1
100 bollar, uppmätning
slaglängd (TrackMan) och temakurs närspel,
500 kronor.
Medium: Årskort rangen med obegränsat
antal bollar eller rangekort 1 100 bollar och
gruppträning 3x1 timme eller rangekort 1 100
bollar och lektionspaket 3x25 minuter privatlektioner, 1 500 kronor.
Large: Årskort rangen obegränsat antal
bollar och lektionspaket 3x25 minuter privatlektioner eller årskort på rangen med obegränsat antal bollar och gruppträning 3x1
timme eller rangekort 1 100 bollar, Sänk din
score vår- eller höstblock och coaching på
banan 4 hål, 2 500 kr.
– Vi gjorde en minienkät bland våra medlemmar redan efter Skatterättsnämndens
positiva förhandsbesked förra året, så vi låg i
startblocken och kunde lansera våra frisk-

vårdspaket dagen efter Skatteverkets tolkning, berättar Henrik Swärdh, PGA Head
Professional på Carlskrona och fortsätter:
– Minienkäten visade att de flesta har som
högst 2 500 kronor i friskvårdsbidrag, och
vissa fall som landstingsanställda endast
500 kronor. Därför är våra friskvårdspaket
prissatta lite lägre. Det är ingen idé att ta
fram ett friskvårdspaket på 5 000 kronor när
ingen får ersättning för det från arbetsgivaren. Genom att satsa på spelutveckling, istället för att sänka spelavgiften som en del av
medlemsavgiften, ökar chansen att få in nya
pengar till både klubben och golfen i stort.
Carlskrona GK gör en extra satsning på
nybörjare, utifrån friskvårdsbidraget – både
ordinarie utbildningspaket och skräddarsydda där företag kan utforma ett »eget«
paket som passar de anställda.
– Här märker vi ett stort intresse, men det
är ändå upp till arbetsgivaren att bestämma.
Det gäller för oss som klubb att arbeta med
prissättning, innehåll och rätt argument,
säger Henrik Swärdh.

»De
flesta har
högst
2 500
kronor
i friskvårdsbidrag

Tre tips för ett lyckat friskvårdspaket
1. Gör en undersökning bland medlemmarna: Hur mycket i friskvårdsbidrag tillåter arbetsgivaren?
2. Integrera drivingrangen i paketen. Extraträning utvecklar spelarna som gör golfen än roligare.
3. Satsa på gruppträning. Dels är det enklare att administrera, dels stimulerar det till social aktivitet vilket
gynnar utbildningen. Se på fitnessbranschen – nästan all träning sker i grupp med träning för en PT
(Personlig Tränare) som komplement. Här kan golfen lära!
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Klubbarna i Umeå upplever en golfboom sedan ett år
tillbaka med rekord i antal nyutbildade. 2018 ser ännu ljusare
ut tack vare friskvårdsbidraget.

Bidrag ger ökad boom
å
Ume
Umeå Golfklubb utbildade över 200 golfare
inklusive ungdomar
förra året.
– Anledningen till
golfboomen är svår att
säga, men det kan vara
en kombination av en bra ungdomsverksamhet, Henrik Stensons framgångar och
det faktum att vi syns mycket i lokalpressen
efter att herrlaget deltagit i Lag-SM för första gången sedan 1999 och att vi efter flera
års uppehåll har ett damlag i seriesystemet,
säger Mathias Ferry, tränare/pro i Umeå
Golfklubb.
Siffrorna i grannklubbarna Umeå Sörfors
GK och Norrmjöle GK är inte riktigt lika höga,
men nära nog och rekordsiffror även för dem
sedan »det glada 80-talet«. Nu gnuggar Umeåklubbarna händerna och hoppas på en fortsatt golfboom tack vare friskvårdsbidraget.
Umeå GK satsar på tre paket i olika nivåer, 2 500–3 500 kronor bestående av privatlektioner och rangekort, och i två av
paketen även spellektion på banan.
– Vi har väntat på att golf ska omfattas av
friskvårdsbidraget, legat i startgroparna för
att kunna erbjuda olika paket och försökt
vara proaktiva. Vi vill öka intresset för spelet golf. Att bara dela upp medlemsavgiften i
en medlemsavgift och en spelavgift, varav
medlemmarna kan använda den sistnämnda för friskvårdsbidraget, är ingen bra väg
framåt för golfen. Fler lektioner och mer
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Varit redo:
Umeå GK har
legat i startgroparna för att
kunna erbjuda
olika paket.
Från vänster:
Jonas Larvia,
Michaela
Bordeianu, Maria
Swärdsudd,
Mathias Ferry

utbildning är bra för spelarna, tränaren och
klubben.
Därutöver erbjuder Umeå GK även speciella paket till företag.
– Vi började med det redan förra året och
märkte ett visst intresse. Vi tror att intresset kommer att öka under året och att vi får
se en ännu större ökning nästa år. I år har
många redan hunnit köpa sitt traditionella
gymkort, men från och med nästa år hoppas vi att det bara är golf som gäller, säger
Mathias Ferry.

Tre tips för friskvårdsbidraget
1. Uppfinn inte hjulet igen. Plocka de goda exemplen från 		
andra klubbar, bland annat de som träder fram här i 		
Golfnyttan.
2. Stirra er inte blinda på medlemmarna och medlemsavgiften, paketera träning och utbildning för att nå nya
grupper och få in nya pengar.
3. Våga ta betalt!

Naturen tur och retur.
Av Sveriges alla mil med vägar är mindre än en femtedel asfalterade.
Så när du ska ta dig hela vägen ut till dina naturupplevelser kan det
vara bra med en bil som har framkomlighet, avancerade säkerhetssystem och uppkoppling som standard. Tiguan Allspace, till exempel,
en ännu större version av Tiguan med plats för sju om det behövs.
Se mer på volkswagen.se

Tiguan Allspace TDI 190 hk GT 4MOTION. Pris från 341 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 153 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden
är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.
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Golfnyttan.
Samhällsnytta:

Rädda Årstafältet!

Årsta Golf
viktigt för
ett aktivt
Stockholm
Bostäder som byggs på höjden samt parker som utvecklas
aktiverar människor till att förverkliga sina intressen och
drömmar. Det är Karin Ernlund och Centerpartiets
vision för Stockholms stad. Där har Årsta Golf sin givna plats.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: CENTERPARTIET STOCKHOLMS STAD
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Å

rstafältet genomgår just nu en förvandling från ett delvis »passivt«
grönområde till en aktivitetspark
med möjlighet till bland annat
spontanidrott, samt 6 000 bostäder i fyra etapper med inflyttning
2020–2023. Årsta Golf, med 140
000 besök om året, utgör till ytan
cirka tre hektar. Den tilltänkta aktivitetsparken planeras
till 30 hektar. Ändå får inte Årsta Golf plats enligt den plan
som arbetats fram av stadsbyggnadskontoret samt klubbats i kommunfullmäktige.
– Stadsbyggnaden i Stockholms präglas av tradition och
feghet, och av Socialdemokraternas tro på att aktivitet och
folkliv skapas av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret. Så är det inte. Det görs av människorna i staden. Vi
politiker ska skapa förutsättningar för människor att utöva sina intressen, slår Karin Ernlund fast och fortsätter:
– Jag har varit på Årsta Golf ett par gånger och sett vilken härlig blandning av människor det är. Barn och unga
från den intilliggande skolan, folk som slår bollar på rangen på väg till och från jobbet, äldre… Jag blir lika glad varje
gång jag cyklar dit – och slås av hur nära det är till city.
Resursteamet i Globen (Stockholm), Täby och Sollentuna
ser dessutom till att barn och ungdomar med funktionsnedsättning får chans att träna golf på Årstafältet.
Äldre är en grupp som Centerpartiet vurmar extra för.
– Vi talar ofta om barn och ungdomars idrottande, och
det är bra och viktigt. Gruppen äldre och deras idrottande
talar vi mer sällan om. Det är synd. Här spelar golfen,
Sveriges näst största idrott sett till antalet utövare, en stor
och viktig roll, inte minst ur folkhälsosynpunkt. Golf är en
populär idrott för äldre.

Karin Ernlund
Ålder: 32.
Födelseort: Vittinge i Heby
kommun utanför Uppsala.
Yrke: Gruppledare för Centerpartiet i Stockholms
stad sedan 2015. Fritidsintressen: Cykla och
umgås med familjen. Det driver mig som politiker: »En stark övertygelse om att alla kan och vill
bidra – och att alla ska få chansen att förverkliga
sina drömmar. Tänker börja spela golf: »När jag
slutat med politiken och får mer tid. Eller förresten, kanske inte. Jag har nog inte tillräckligt bra
bollsinne…«

» Jag blir lika glad
varje gång jag cyklar
dit – och slås av hur
nära det är till city
Men varför driver en ung centerpartist frågan om golfens rätt att få vara kvar på Årstafältet när hon inte ens
spelar golf?
– Jag brinner inte för golfen, jag brinner för Stockholms
stad, invånarnas rätt till aktiva grönytor och chans att få
utöva sina intressen. Vi bygger Stockholm underifrån,
utifrån invånarnas vilja. Om jag får bli lite filosofisk ligger
det faktiskt i Centerpartiets DNA. Partiet bildades för
drygt hundra år sedan som ett uppror från bönderna
gentemot politikerna, om rätten att få styra sina liv utan
alltför mycket inblandning.
Stockholms stad är på väg till en miljon invånare och
regionen till tre.
– Behovet av att utveckla grönytor där många grupper i
samhället verkligen vill vara och utöva sina intressen
ökar när staden växer. Att ta bort en plats som har över
hundra tusen besök om året är fel. Dessutom har dagens
Årsta Golf redan färdiga faciliteter som omklädningsrum
och toalett, inget behöver byggas, och kan användas för
skidåkare på vintern när rangen och banan är stängd. Det
blir därmed en plats för aktivitet året om.
Men bostäder då, är det inte viktigt att folk har
någonstans att bo?
– Jo, men i det här fallet står inte golfanläggningen mot
bostäder. Det handlar om att låta golfanläggningen vara
kvar för att skapa en aktiv park och ge fler chansen att
spela golf. Den är tillgänglig för alla tack vare cykelvägar,
tvärbana och buss, och om några år även tunnelbana.
Centerpartiet har tillsammans med sina allianskollegor
motionerat om att utreda frågan om det är juridiskt möjligt
att låta Årsta Golf vara kvar utifrån den detaljplan som antogs
av kommunfullmäktige 2015. Svaret kom nyligen från
exploateringskontoret. Det var inte positivt. I höst är det val.
– Om jag kan garantera att Årsta Golf blir kvar om det
blir maktskifte i Stadshuset i höst? Tyvärr inte, men jag
kan garantera att jag kommer att fortsätta jobba för det.
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Friskvårdsbidraget:

Golfen arbetar för
friskvård för alla
Friskvårdsbidraget är välkommet för att det uppmärksammar
både anställda och arbetsgivaren på att golf är friskvård.
Men det gäller inte bara anställda utan alla i samhället.
Därför tänker golfen brett i sitt folkhälsoarbete.

A

ll form av
golfspel är
avdragsgill
friskvårdsförmån och
omfattas av
friskvårdsbidraget. Det
slog Högsta förvaltningsdomstolen
fast i en dom den 12 januari 2018.
Golfen som en del av friskvårdsbidraget började gälla från den 1 januari
i år. För att kunna omfattas av förmånen krävs att du är anställd.
– Friskvårdsbidraget är bra på
många sätt, bland annat för att det
jämställer golfen med andra idrotter,
men golf är friskvård för alla. Därför
arbetar vi för att alla ska få chansen
att upptäcka vår idrott och komma i
rörelse hela livet, förklarar Annica
Lundström, chef för Svenska
Golfförbundets breddområde.
Svenska Golfförbundet är en av
Riksidrottsförbundets, RF:s, 71 specialförbund och är en del av RF:s
strategi att gå från »triangel till rektangel«. Det innebär att få fler att röra
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sig längre och i bästa fall ägna sig åt
ett livslångt idrottande. Det är en bärande del i RF:s framtidsdokument Strategi
2025 – resan till framtidens idrott.
– Forskning vid Karolinska Institutet visar att golfare lever upp till
fem år längre än de som inte spelar
golf. Vi försöker vara proaktiva och få
viktiga grupper som läkare att tänka
på golf som aktiv friskvård och därmed minska behovet av sjukvård.
Lågintensiv idrott i allmänhet, och
golf i synnerhet, borde skrivas ut på
recept av läkare, säger Annica
Lundström och fortsätter:
– Vi vet också att rehabiliteringen
blir kortare tack vare golf, bland annat
för strokepatienter, efter pilotprojekt i
Malmö, Skövde och Linköping. Det
handlar inte bara om den fysiska
delen, utan minst lika mycket om den
psykiska – att bryta isoleringen och
komma ut och träffa andra i liknande
situation. Det sparar stora kostnader
för landsting och regioner.
En utmaning med friskvårdsbidraget
är normen på arbetsplatsen. En

trendspaning är att främst medelålders personer på chefsnivå satsar på
att bli elitmotionärer, vilket kräver
både mängd och kvalitet i träningen.
– Risken är att lågintensiv aktivitet
som promenad, golf, dans och bowling
inte omfattas av normen om vad
idrott och därmed friskvård är. Mer
elitinriktad träning blir det som gäller.
Margareta Johansson är folkhälsochef på Örebro läns idrottsförbund
som har en överenskommelse med
Region Örebro län.
– I vårt uppdrag ingår att verka för
en god, jämn och jämställd folkhälsa.
Vi arbetar med att stötta idrottsföreningarna i att bedriva ett inkluderande arbete vad gäller fysisk aktivitet, den sociala dimensionen – att
ingå i ett sammanhang och därmed
uppnå psykisk hälsa – samt ett perspektiv av livscykel, att idrotta hela
livet.
– I det sistnämnda ligger fokus i
många idrotter på barn och ungdomar.
Här är golfen ett föredöme med möjligheten att spela golf hela livet

Argument!
Annica
Lundströms tre
argument varför
golf är friskvård

Så når golfen alla i samhället:
Barn- och ungdomar:
Golfäventyret är ett koncept som
uppskattas av barn och ungdomar,
men även äldre i takt med att det fått
fäste på golfklubbarna. Du lär dig
spela golf på 30-, 50-, 100- och
150-metersbanan, innan det är dags
att gå ut och spela på stora banan.

Pensionärer:
En aktiv grupp inom golfen. Det finns runt 120 000 pensionärer
som är medlemmar i en svensk golfklubb. Lomma kommun och
Skåneidrotten är ett exempel på att locka fler. De driver tillsammans konceptet Senior Sports School där pensionärer är välkomna
att lyssna på föreläsningar om olika idrotter samt prova på.

Funktionsnedsatta:
Golf för funktinsnedsatta ingår som en naturlig del i Svenska
Golfförbundets verksamhet i form av bredd, tävlingstour och läger.
Det senare tillsammans med världsstjärnan Herik Stenson som är
ambassadör för handigolfen.

» Vi vet att rehabiliteringen
blir kortare tack vare golf,
bland annat för strokepatienter

1. Fysisk hälsa:
Golfare lever i genomsnitt upp till
fem år längre, enligt en undersökning gjord på Karolinska Institutet.
15 000 steg under en golfrunda är
inget ovanligt.

2. Psykisk hälsa:
Alla behöver vara i ett sammanhang
och känna delaktighet, inte minst
barn, ungdomar och äldre som riskerar isolering och ensamhet. Golfen
erbjuder en gemenskap där du deltar
på dina villkor – och där du väljer om du
vill tävla eller »bara« spela för att det
är kul och en del av ditt sociala liv.

3. Förebyggande och
rehabiliterande:
Golf motverkar en stillasittande livsstil och skapar därmed förutsättningar för att minska/hålla vikten,
samt sänka blodtryck och kolesterolnivåer – det vill säga förebygga
ohälsa. Golfen är också bra i rehabiliterande syfte, att få människor att
snabbare komma tillbaka till ett värdigt liv, bland annat strokepatienter,
enligt pilotprojekt i Malmö,
Skövde och Linköping.

Annica Lundström, Svenska Golfförbundet
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Golfnyttan.
Hållbarhet:

FN:s mål tar golfen
till nästa nivå
Nu ska golfen beskriva sin samhällsnytta utifrån
FN:s mål i Agenda 2030 – och visa att den bidrar till en
ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.
Därmed tas golfklubbarna till nästa, multifunktionella nivå.

G

TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: MAGNUS BERGSTRÖM

runden är en studie som görs på uppdrag av de nordiska golfförbunden
inom ramen för Scandinavian Turfgrass
and Environment Research Foundation
(Sterf). Linköpings Golfklubb är pilotklubb i Sverige och har sällskap av
Larviks Golfklubb i Norge och Asserbo
Golf Club i Danmark.
– Golfen är så häftig! Jag går hundra rundor per år på min
hemmabana i Sigtuna, tio med syftet att spela golf och resten med andra syften som att springa, gå med hunden, åka
skidor och skåda fågel. Golfanläggningarna har verkligen
stor potential när det gäller att bidra till ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet, säger Anders Esselin, ägare av företaget Man & Nature AB, som leder studien och fortsätter:
– En genomsnittlig golfbana består ungefär av trettio
procent intensivt skötta ytor som greener och fairways
och sjuttio procent övrig mark som skog, snår, vatten och
ruff. Där finns det ofta stora ekologiska värden i form av
insekter, fåglar, växter och gamla träd som ekar. Vet du att
det kan finnas uppemot 800 arter av insekter och svampar i riktigt gamla ekar? Det är ju nästan lika många som
det finns i hela Västerbotten, utbrister Anders Esselin.
Han har bott större delen av sitt vuxna liv i Umeå och
hans första kontakt med golfen var att åka skidor på olika
golfbanor vintertid.
Golfklubbarnas bidrag till ett hållbart samhälle ur ett
ekologiskt perspektiv är en aspekt som Anders Esselin
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och hans medarbetare undersökt i studien. De sociala och
ekonomiska värdena är de två andra. Analyserna av
resultaten görs med hjälp av FN:s 17 globala hållbarhetsmål
(Agenda 2030) som kommit till för att skapa förutsättningar för en hållbar värld. En värld där golfanläggningen

Tre tips för att komma igång med
arbetet enligt Agenda 2030:

1
2
3

Gör en inventering och analys över hur det
ser ut på golfklubben idag. Vilka värden
finns på golfbanan och i landskapet runt
omkring, och vilka samarbeten har ni?
Bjud in andra aktörer till en workshop.
Tänk brett och spåna vilt!
Analysera idéer och förslag på samarbeten som kommer fram och gör en plan för
vart ni vill komma och hur det ska gå till.
Försök inte greppa om allt, utan börja
med »lågt hängande frukter« för att
komma igång. Funkar det bra och 		
känns bra så är det bara att fortsätta.

»Golfanläggningarna
har verkligen stor
potential när det
gäller att bidra till
ekologisk, social
och ekonomisk
hållbarhet
ANDERS ESSELIN

med sina många funktioner kan spela en större roll.
– Vi tittar på golfanläggningen utifrån ett landskapsperspektiv, där golfanläggningarna är en del av ett större
pussel. Dessa pusselbitar bidrar redan i dag med många
samhällsnyttor och de har stor potential att bidra ännu
mer. Störst potential har den sociala delen, att använda
golfen som ett medel för att få folk att må bra i form av
hälsa, välbefinnande och sociala kontakter. Den delen går
att utveckla, exempelvis golf för personer med funktionsnedsättning och nyanlända. På Larviks Golfklubb bjuds
nyanlända från det intilliggande asylboendet in både för
att spela och för att arbeta på klubben, och på den rockfestival som arrangeras på drivingrangen varje sommar
med internationella artister som Elton John.
Vi träffar Anders Esselin en solig torsdag i mars. Hittills
har han hunnit med två workshops, en i Larvik och en i
Linköping. Workshopen på Linköpings Golfklubb samlade drygt 20 personer, varav 18 från andra organisationer i samhället, bland annat kommunen, näringslivet,
handikapporganisationer, Naturskyddsföreningen och
andra idrottsföreningar. På agendan stod att diskutera
var golfklubben står inom de tre områdena av hållbar
utveckling och vilka möjligheter det finns till samarbeten
för att utveckla klubben som en arena för närsamhället,
och på så sätt öka bidraget till FN:s globala utvecklingsmål.
Deltagarna får först en presentation av studiens preliminära resultat, sedan promenerar de på golfbanan för att
diskutera vilka värden som finns. Efter det delas de in i

tre grupper, roterar och får därmed chansen att bidra med
idéer på aktiviteter och samarbeten inom alla delar av
hållbar utveckling. Listan med idéer blir lång. Nu gäller
det för Linköpings Golfklubb att prioritera.
– Att vi kämpade för att få vara kvar, en kamp som vi
vann, var en extra motivation till att bli pilotklubb, men
jag är övertygad om att vi inom golfen behöver fortsätta
öppna upp och hitta nya samarbeten för att nå vidare
framgång. Näringslivet har stöttat oss oväntat mycket.
Det är ingen tvekan om att de ser oss som en viktig pusselbit i rekryteringen av nya medarbetare som vill ha
nära till träning, grönområde och rekreation, vare sig det
gäller golf, promenad eller skidåkning. Att också jobba
med andra värden som jämställdhet, funktionshinder och
GEO-certifiering kommer att bli hygienfaktorer för golfen framöver, säger Carl Falkenberg, ordförande i
Linköpings Golfklubb.
Studien släpps både som en rapport och en handbok i
juni. Ambitionen är att fler golfklubbar ska komma igång.
– Alla behöver inte och kan inte göra allt. Det handlar
om att hitta sin profil och utveckla den. Förmodligen är
motivationen störst i klubbar som Linköping, som lever
under hotet att få lämna plats för bostäder, men jag hoppas att golfklubbarna ser det här som en stor chans att
ytterligare öka sitt bidrag till de globala hållbarhetsmålen
och bidra ännu mer till samhället än de redan gör idag,
säger Anders Esselin.
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Krönika:

»Välinvesterade
miljoner i folkhälsa«

S

amarbetet mellan Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro län firar 40 år.
Redan 1978 insåg Region Örebro län, då
landstinget, idrottens roll för en ökad folkhälsa och knöt avtal med idrottsförbundet
och de elva kommunerna i länet.
Parollen då var »Friskt T-län« och byggde på att upprätta friskvårdscentraler där läkare och
sjuksköterskor mötte människor med råd om kost och
motion.
Vi bidrog med att stötta föreningarna i länet att få fler
medlemmar.
Idag investerar Region Örebro miljonbelopp i Örebro
läns idrottsförbund varje år. Det är en bra investering tack
vare idrottsrörelsen korta beslutsvägar och handlingskraft.

Pengarna har hjälpt oss att
bygga upp en folkhälsoenhet
med tio personer där det finns
kompetens inom både folkhälsa
och idrott. Vi fokuserar på att
utveckla föreningarnas värdegrundsarbete och ledarskap.
De stora utmaningarna handlar om att få med grupper
som är svåra att nå, som nyanlända, ensamkommande
ungdomar, äldre kvinnor från andra kulturer, människor
med funktionsnedsättningar och unga med diagnoser.
Det handlar inte bara om fysisk hälsa, utan allt mer om
psykisk.
Idrott i förening erbjuder ett sammanhang där den
sociala delen för psykisk hälsa kan vara avgörande. Ett
exempel är Idrottsskola för äldre – en grupp som ofta är
förbisedd när det gäller idrott i förening – där intresserade får chans att prova på olika idrotter. Projektet har lika
mycket social karaktär som idrottslig.
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I vårt uppdrag ingår att verka för en god, jämn och
jämställd folkhälsa. Vi arbetar utifrån perspektivet
»idrotta hela livet«. Här är golfen ett föredöme, liksom för
barn och ungdomar. Två exempel i länet är Örebro City
Golf som har tillgänglighetsanpassat miljön för personer
med funktionsnedsättning, samt Kårsta Golfklubb som
har bjudit in ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att prova på golf.
Ett sätt att få fler att spela golf är utlåning av golfutrustning, liksom annan sport- och fritidsutrustning, vid
de fem Fritidsbankerna i länet. Fler är på gång.
Min förhoppning är att fler distrikt i
Riksidrottsförbundet får till samarbetsavtal med sina
landsting – och att golfen fortsätter att ta plats i arbetet
för ökad fysisk och psykisk hälsa genom hela livet.
MARGARETA JOHANSSON
Folkhälsochef Örebro läns idrottsförbund
Master of Public Health

Margareta Johansson
Yrke: Folkhälsochef Örebro läns
idrottsförbund
Gillar: En god, jämn och jämställd folkhälsa

Välj Greenfeepaketet
som passar ditt företag.
Svenska Golfförbundets Reklampaket Greenfee Företag är
giltiga på alla Sveriges golfbanor och på utvalda banor i Portugal
och Spanien. De är också giltiga vid köp av liftkort på SkiStars
skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen, Trysil och Hemsedal.

Beställ på golf.se/greenfeecheckar

Greenfee Företag stödjer:

Beställ Svenska Golfförbundets Reklampaket Greenfee på golf.se/greenfeecheckar.
Greenfeecheckarna är giltiga ett år från beställningsdatum och finns att köpa i fyra olika
paket – Small, Medium, Large och Extra Large. Moms, reklamskatt och porto tillkommer.
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Tidningsretur:
Svenska Golfförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Bonus på allt du köper.
Med ett MoreGolf Mastercard får du 1 bonuspoäng per krona du
handlar för. 10 000 bonuspoäng ger dig en bonuscheck på 100 kronor
som du kan lösa in hos våra samarbetspartners.
MoreGolf Mastercard ger dig mer golf för pengarna – dessutom
stöttar du golfare med funktionsnedsättning.
Läs mer och ansök på golf.se/moregolf

Ansök
nu!

Så startar du med
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 eektiva 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.

