Golfen
i siffror.

FAKTA OM SVERIGES STÖRSTA BREDDIDROTT

Visste
du detta
om golf?

Fakta om golf.
Med nästan en halv miljon medlemmar och 6,5 miljoner spelade
ronder per år är golfen en av Sveriges största individuella idrotter.
Här får du ta del av intressanta fakta och slående siffror om
sporten som utövas av nästan var 20:e svensk.

G

olf är en unik idrott där spelare på
olika nivåer och i olika åldrar kan
mötas och tävla på lika villkor.
Sporten genomsyras av värden som
gemenskap, tävling, eget ansvar,
träning, friskvård och naturupplevelser. En golfrunda erbjuder olika
typer av utmaningar där glädjen över en lång drive mitt
i fairway, lyckan över en perfekt bollträff och pulshöjningen inför en viktig enmetersputt på sista hålet stannar kvar i minnet.
Golfen erbjuder också möjlighet att tävla hela livet i
tävlingsformer som passar alla. 2015 arrangerades över
28 800 tävlingar i Sverige, från handicaptävlingar på
klubben till seriespel och elittävlingar för juniorer och
seniorer. De som storsatsar kan hitta inspiration och
målsättning i proffstourerna där svenskar traditionellt
haft stora framgångar och i OS, där golfen är tillbaka
som en av grenarna 2016.

Nyckeltal om Golfsverige (2015)
Klubbar & anläggningar:
Golfspelare:
Medlemskap:
Kön:
Åldersfördelning:
Snitthandicap:
Snittålder:
Spelade ronder:
Tävlingsronder:

462
455 770
476 836
28 % kvinnor, 72 % män
90 % seniorer
10 % juniorer (t o m 21 år)
24,2
49,1 år
6,5 miljoner
Cirka 1 miljon

Historisk utveckling
Svenska Golfförbundet bildades 1904. Då fanns
det två klubbar och tio golfspelare i landet. Femtio år
senare, 1954, fanns det 38 klubbar och 7 000 spelare
och ökningen fortsatte sedan lavinartat. Mellan 1980
och 2000 ökade antalet banor från 149 till 393 och
golfspelarna ökade från 88 400 till 477 000.
I början av 2000-talet översteg för första gången
antalet medlemskap en halv miljon. Sedan dess har
golfen varit en av Sveriges klart största idrotter sett
till antalet utövare. Rekordåret var 2004 då landets
drygt 450 golfklubbar tillsammans hade närmare
555 000 medlemmar. Därefter följde tio år med en
nedåtgående trend.
2014 bröts trenden och vi ser nu tillbaka på två år
i rad med en nettoökning av både antalet medlemskap*
och golfspelare.
2014: +1 690 medlemskap och +391 personer
2015: +2 413 medlemskap och +1 958 personer
* En golfspelare kan vara medlem i flera golfklubbar.

Glädje!

En europeisk jämförelse
Sverige är ett av de mest golftäta länderna i världen. I
Europa, med totalt 4,1 miljoner registrerade golfare, är
det bara England och Tyskland som i absoluta tal har
fler golfare. Jämfört med övriga Europa har Sverige flest
spelare per golfbana, flest kvinnliga spelare i relation
till befolkningsmängden och näst flest juniorspelare i
absoluta tal.

Nästan 45 000 barn
och ungdomar spelar
golf i Sverige

Antal golfspelare topp 3:

England
661 805

Tyskland
640 181

Sverige
455 770

Andel juniorgolfare topp 3:

Golfen i Idrottssverige
Breddidrott
Tyskland
45 398
7,1 %

Sverige
44 563
9,8 %

Frankrike
41 233
10,0 %

Golf är Sveriges största idrott sett till antal aktiva medlemmar, före fotbollen som kommer på andra plats och
friidrotten på tredje plats.
KÄLLA: RF IDROTTEN I SIFFROR 2015

Livslång idrott

Andel kvinnliga golfare topp 3:

En idrott för hela livet: 2015 var 44 563 golfare 21 år och
yngre och 52 451 personer 71 år och äldre. Sveriges
äldsta aktiva golfare är över 100 år.

Geografisk spridning
Golf utövas i hela landet – från lappländska Björkliden
25 mil norr om polcirkeln till Sveriges sydligaste bana,
skånska Bedinge Golfklubb.

Tyskland
222 242
34 %

Sverige
121 598
31 %

Frankrike
117 886
28 %

KÄLLA: KPMG GOLF PARTICIPATION REPORT FOR EUROPE 2016

Prisvärd idrott
Kostnaden för barn att spela golf är cirka 3 500 kronor
per år. Det är lägre än exempelvis fotboll, innebandy,
tennis och friidrott.
KÄLLA: RF:S KOSTNADSUNDERSÖKNING 2009

Miljö
230 svenska golfanläggningar är miljöcertifierade.
Golfen bidrar till riksdagens svenska miljömål, ett
öppet naturlandskap och främjar biologisk mångfald.
En golfanläggning kan också vara multifunktionell
och användas för bland annat promenader, ridvägar,
skidspår och kulturevent.
KÄLLA: SGF OCH STERF 2016

frilagd bild.

Golfare spelar ihop
110 miljoner friskvårdstimmar varje år.
Friskvård
En golfrunda på 18 hål motsvarar 12 000 steg och
tre rundor per vecka ger 12,5 timmars lågintensiv
träning. Under 2015 gick svenska golfare tillsammans
cirka 6,8 miljoner mil. Det motsvarar cirka 1 700 varv
runt jorden. Golfare spelar ihop 110 miljoner friskvårdstimmar i Sverige varje år och svenska golfare
lever i genomsnitt fem år längre än icke-golfare.
KÄLLA: SGF OCH HUI 2014

Besöksnäring

3,5 1,9
Närmare 3,5 miljoner
golfrundor spelades av
turister 2014.

2,7

Golfbanor och golfbutiker
omsatte 2,7 miljarder kronor 2013.
KÄLLA: HUI 2014

Golfturismen i Sverige
omsätter årligen cirka
1,9 miljarder kronor.

1 800
Den svenska golfnäringen
sysselsätter närmare
1 800 personer.

Golfsverige vill:
• Erbjuda världens bästa golf – för alla.
• Vara den största breddidrotten i landet.
• Vara bland de världsledande nationerna inom
internationell tävlingsgolf.
• Stå för ärligt spel, social gemenskap och vara
fostrande.
• Verka för jämställdhet, likabehandling och
integration.
• Bedriva idrott för juniorer ur ett barnrättsperspektiv
och följa FN:s barnkonvention.
• Möta barn och ungdomar på deras villkor och
visa på golfen som en spännande, rolig och
utvecklande idrott.
• Ta hänsyn till golfens traditioner men utveckla
verksamheten för att passa dagens samhälle och
golfspelare.

Svensk
golfkuriosa!

Drömgräns
Endast 16 spelare har hittills gått under drömgränsen
60 slag på en rond i en tourtävling. Enda kvinna och
enda svensk är Annika Sörenstam som sköt 59 under
en LPGA-tourtävling 2001.

Längsta drive
Världsrekordet i longdriving för damer är 357,7 meter
och innehas av svenskan Sandra Carlborg.

Guinnessrekord
Längsta slag med en hand slogs av Cristian Sterning
på St Andrews i juni 2005 och uppmätte 257 meter
carry (flyglängden).
Flest spelade hål, utan golfbil, av ett fyrmannalag
under 24 timmar är 290 stycken. Rekordet sattes på
Skellefteå Golfklubb i juli 2000.

OS-medaljer
Golfen är tillbaka på OS-programmet 2016
och 2020. Men redan 2014 fick Sverige sina
första OS-medaljörer i golf när Marcus
Kinhult tog individuellt silver och lagguld
tillsammans med Linnea Ström i ungdomsOS i Nanjing, Kina.
Guldmedaljören Linnea Ström under
ungdoms-OS i Nanjing, Kina, augusti 2014.

För alla!

Välkommen till golfen.
En idrott för alla,
hela livet.

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E post: info@golf.se
www.golf.se

