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Svenska Golfförbundet bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta

och största specialidrottsförbund med 21 distrikt, 458 klubbar och 491 768
aktiva medlemskap fördelade på 468 570 individer. SGF arbetar för att öka
synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora
samhällsnytta. Vår vision är »Världens bästa golf – för alla«. Läs mer på golf.se.

Omslagsbilden Anna Nordqvist vann Evian Championship efter särspel
och i tuffa väderförhållanden finaldagen. Majorsegern var hennes andra i
karriären, den första kom 2009. Foto: Göran Söderqvist
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Framtiden är tryggad.
Det svenska flicklandslaget dominerade den
europeiska juniorgolfen under året och tog
både EM-guld i Finland och VM-brons
i Kanada plus flera individuella och lagtitlar.
Alla sex spelare blev uttagna till Europalaget
i Ping Junior Solheim Cup i USA, där dock
hemmanationen blev för stark.
Foto: Göran Söderqvist
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Golfnyttan gör
avtryck i samhället.

N

är vi summerar 2017 kan vi
konstatera att det var ännu ett
bra år för golfen i Sverige. Vi
ökade med drygt 5 000 medlemmar i klubbarna, vilket var
fjärde året i rad vi noterade en
medlemsökning. Antalet bokade ronder ökade med 88 000 vilket motsvarar 6 procent. Kanske medverkade premiären för Golfens dag
till ökningen, där 320 klubbar över hela landet var med
och lokala medier producerade mer än 300 positiva
artiklar om golf.
Jämställdhetsarbetet inom svensk golf fortsätter och
42 golfklubbar och fem golfdistriktsförbund påbörjade klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 med
stöd av klubbrådgivarna och ett digitalt utbildningsmaterial. Med erfarenhet från pilotklubbarnas arbete
vet vi mer om hur ett lyckat och hållbart förändringsarbete avseende jämställdhet ska bedrivas. Den största
framgångsfaktorn handlar om ett uttalat engagemang
i klubbens styrelse, något vi trycker på ännu mer 2018.
En annan nyhet var introduktionen av Players 1st,
det verktyg som SGF hoppas ska bli klubbarnas
självklara analyssystem. Verktyget ger en bred bild
av medlemmarnas syn på klubbens verksamhet utifrån enkäter, något som bör bli värdefullt som
beslutsstöd. I SGF:s organisation kunde vi också ta
ett stort steg framåt vad gäller stöd till klubbarna
genom införandet av klubbrådgivare, men också med
juniorutvecklare i egen regi.
Anna Nordqvist tog sin andra major sedan proffsdebuten 2009 genom att vinna Evian Championship
efter en heroisk sista runda. Hon tog därmed Sveriges
15:e (!) major och är tillsammans med Annika
Sörenstam den enda spelare som vunnit två eller flera
majors (Annika har vunnit tio). Vårt flicklandslag har
också haft en fantastisk säsong och förutom ett EM-guld,
spelade laget hem ett brons vid junior-VM i Kanada.
Golfnyttan i samhället som är SGF:s program för att
belysa golfens samhällsnytta genom kommunikation

med främst beslutsfattare hade ett intensivt år.
Händelserna med Linköpings GK visade hur lätt en
golfbana kan hotas om kommunikationen inte fungerar med samhället och beslutsfattarna, men fallet
visar också att det går att nå framgång med dialog,
saklighet och förhandlingsvilja kring en multifunktionell anläggning. Miljöfrågor och problem med
tillståndsgivning var också aktuella ämnen, där
till exempel Värnamo GK och Nybro GK fick stora
problem efter kommunala beslut, som tydligt visade
att kunskapen om golfens värden inte var känd.
Viktigt för att till exempel kunna kommunicera
kring Golfnyttan är att ha kunskap, något som
Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation (Sterf) har bidragit stort med. Sterf är en
stiftelse ägd av de nordiska golfförbunden med
ambition att bli ett ledande kompetenscentrum för
forskning och kunskapsuppbyggnad för golf- och
grönytesektorn. Då Sterf firade 10-årsjubileum 2017
finns all anledning att lyfta fram deras arbete.
Till sist kunde vi glädjas åt två fantastiska nyheter
i december. Dels tilldelades SGF utmärkelsen
Årets specialidrottsförbund av tidningen Sport &
Affärer, med en motivering kopplad till Vision 50/50,
dels kunde vi presentera Folksam som ny huvudpartner till SGF från 2018. Avtalet är treårigt med
option för ytterligare tre år. Folksam, som varit en
partner till SGF i tolv år, tar nu ett större steg och
ökar engagemanget i golfen.
Med det går vi in i 2018, ett år som började fantastiskt med beskedet från Skatteverket att golf inkluderas fullt ut avseende friskvårdsbidraget. Vi kan
hoppas att detta blir ytterligare en motivation för fler
att välja golfen, och en stor möjlighet för Sveriges
golfklubbar den kommande säsongen.

Maria Möller

Ordförande Svenska Golfförbundet

Gunnar Håkansson

Generalsekreterare Svenska Golfförbundet
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Utmärkelse.
Svenska Golfförbundet tilldelades
utmärkelsen Årets specialidrottsförbund
av tidningen Sport & Affärer, med en
motivering kopplad till Vision 50/50.

42

Foto: Björn Andersson

golfklubbar och fem
distrikt inledde arbetet
med Vision 50/50

14

tusen mottagare
har nåtts av SGF:s
nyhetsbrev under
2017.

Populäraste Facebookinlägget.
I en video pratade Henrik Stenson om hur
kul det är med Golfens dag. Det gav en räckvidd
på 159 000 och 240 delningar.

Foto: Göran Söderqvist
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Marknad och
kommunikation.
Marknad.
Folksam blir ny huvudpartner, Puma
Golf blir klädsponsor till landslagen och
Skandia fortsätter som huvudsponsor
till ANNIKA Invitational Europe.
Svenska Golfförbundet gjorde under hösten klart för
att åter driva Swedish Golf Tour (SGT) inom vår verksamhet. Det innebär även att ansvara för de kommersiella rättigheter och möjligheter detta medför.
Scandic Hotels tillkom som officiell hotellpartner
och erbjudande finns även för klubbar och distrikt.
Oscar Jacobson är officiell klädleverantör av dressade kläder till SGF.
Kontorab erbjuder klubbar och distrikt bra upplägg
för allt som rör kontoret och förbrukningsvaror och
är avsändare till Lag-SM.
Under året har också avtal tecknats med företag
inför 2018 som nya partners. Folksam som varit en
officiell partner till SGF tar steget till att bli en
huvudpartner de kommande tre åren. Puma Golf blir
klädsponsor till alla landslag samt partner till våra
juniortävlingar kommande tre år.
Med Callaway Golf har skrivits treårigt avtal.
Cutter & Buck, som tidigare varit sponsor till SGT,
blir förbundets klädpartner vad gäller personal och
funktionärer (exklusive landslagen). FOCI, en naturlig energidryck, blir partner till SGT och SGF samt
har erbjudande till alla golfklubbar.
Skandia fortsätter som huvudsponsor till ANNIKA
Invitational Europe samt Skandia Invitational i tre år.

Kommunikation.
Flera stora insatser genomfördes
i samband med Golfens dag, Vision
50/50, Golfnyttan, tävlingar och valet
av ny förbundsordförande.

Fokus på digitalt
Förbundssajten golf.se fyllde två år 2017 och hade
drygt 15 miljoner sidvisningar exklusive Min Golf.
Sajten är kommunikationsnavet där all förbundsinformation är samlad, och innehållet med 1 453
sidor och 2 147 dokument uppdateras ständigt.
Några av nyheterna var sidorna Säker golf, Trygg
idrott och Partners med klubbnytta. Dessutom fick
Vision 50/50, Golfnyttan, Regler & handicap,
Medlemsstatistik och Landslag ny struktur och nytt
innehåll.
E-post är fortsatt en viktig kanal för information
och nyheter. SGF:s nyhetsbrev går ut veckovis till
cirka 14 000 mottagare. Riktade utskick görs även
vid behov till utvalda målgrupper i samband med
tävlingar, utbildningar och erbjudanden. Dessutom
skickas mejl till Sveriges golfare vid ett antal tillfällen varje år inklusive ordförandebrev samt information om regler och handicap.
SGF:s sociala medier ökade i både antal följare och
räckvidd. I december hade förbundets officiella
Facebook-konton 14 705 följare, vilket är en ökning
med 27 procent jämfört med januari. Rörligt är fortsatt mest populärt och under året producerades drygt
30 filmer om tävlingar, läger, collegegolf, utbildningar,
banskötsel, golfnyttan och Vision 50/50.
Räckvidd populära Facebook-inlägg:
• Video: Golfens dag med Henrik Stenson
– 159 000, 240 delningar
• Video: Golfens dag – prova på golf
– 128 500, 365 delningar
• Video: På vår golfklubb är alla välkomna, eller?
– 88 900, 103 delningar
• Golf är friskvård
– 65 617, 209 delningar
• Video: Att resa med flicklandslaget
– 49 300
• Video: Laga nedslagsmärke
– 48 500
• Amanda Linnér vinner ANNIKA Invitational
- 34 500
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Intensivt arbete med Vision 50/50
och #metoo

Golfens Vision 50/50 är Idrottssveriges mest seriösa
och ambitiösa jämställdhetsarbete. Under hösten
belystes vikten av satsningen i och med #metookampanjen som även nådde idrotten med uppropet
#timeout. Kommunikationsinsatserna intensifierades ytterligare och i november gick det ut ett brev
från förbundsordföranden Maria Möller till alla golfare över 15 år om nolltolerans mot sexism, mobbning
och trakasserier.
Flera blogginlägg och krönikor publicerades för att
belysa denna viktiga fråga och sajten uppdaterades
kontinuerligt när det gäller Vision 50/50, policyer,
riktlinjer och värdegrundsfrågor. På golf.se/tryggidrott samlades information kring förebyggande
arbete och hantering om något hänt.

Golfen syntes stort i medierna

När Maria Möller som första kvinna valdes till förbundsordförande i april fanns ett stort intresse från
media. Ett 15-tal intervjuer genomfördes med bland
annat SVT:s Gomorron Sverige, DI Weekend och flera
stora dagstidningar. Ett antal av golfens huvudfrågor
identifierades och lyftes, som jämställdhet, inkludering, samhällsnytta och positiva medlemssiffror.
Framförhållning, fakta, bilder och tillgång till spelare och ledare är nycklar till en god tävlingsbevakning och vårt fokus i kontakten med svensk golf- och
sportmedia. Det har lett till stor synlighet för bland
annat SM i handigolf, footgolf och klubblag samt för
Swedish Challenge, kvalet till LPGA Tour och flicklandslagets stora framgångar.
SGF:s samarbete med världsstjärnorna Annika
Sörenstam och Henrik Stenson är viktigt för att ge
juniorer och handigolfare förebilder och inspiration.
Dessutom ökar det kommunikativa genomslaget.
Under året fick evenemang som ANNIKA Invitational, Henrik Stenson Handicamp, Stenson Sunesson
Junior Challenge och Årets handigolfare stor uppmärksamhet i sociala och traditionella medier.

Lyckad satsning på Golfens dag

Premiären för Golfens dag blev en succé med 320
deltagande klubbar och runt 14 000 nya besökare.
Huvudbudskapet var att få golfare att ta med en
kompis till klubben. Kommunikationsmaterialet med
loggor, bilder, filmer och trycksaker producerades
under våren och användes i stor utsträckning av
golfklubbarna samt i en nationell kampanj med drygt
12,5 miljoner i räckvidd.

Nyckeltal Golfens dag
• Tidningsartiklar: 318, räckvidd på 11,8 miljoner
personer
• SGF Facebook och Instagram: räckvidd drygt
350 000 personer
• Min Golf bokningsmejl: 731 092 visningar
• Övrig annonsering: räckvidd cirka 450 000
personer (Svensk Golf, Golf Digest, Golfguiden,
Golfbloggen)

Verksamhetsseminarierna besökte
20 orter

En betydelsefull del i dialogen med Golfsverige är
verksamhetsseminarierna i början av året.
Antalet orter utökades till 20, vilket gav rekord i
antal deltagare – 1 450 personer från 333 klubbar.
Seminarieturnén är en samlingsplats inför säsongen
där ideella och yrkesverksamma på klubbarna får
inspiration, information, nyheter och möjligheter till
erfarenhetsutbyten. Innehållet tog avstamp från
verksamhetsinriktningen och viktiga frågor och
utmaningar inom ledning, idrott, administration och
bana.

Golfnyttan i samhället

SGF genomförde ett antal aktiviteter med målet att
öka beslutsfattares kunskap om golfens samhällsnytta
inom miljö, friskvård, turism och samhällsekonomi.
Under politikerveckan i Almedalen debatterade
generalsekreterare Gunnar Håkansson jämställdhet
inom idrotten med handbollsspelaren och förkämpen
mot näthat Linnéa Claeson samt Riksidrottsförbundets chef Stefan Bergh. Dessutom hölls möten
med politiker inklusive idrottsministerns statssekreterare samt de idrottspolitiska talespersonerna
för L, MP och S.
Tidningen Golfnyttan utkom med två nummer – ett
i samband med Almedalen i juni och ett i november.
Tidningarna trycktes i 8 000 exemplar och distribuerades bland annat till samtliga golfklubbar och riksdagsledamöter. Alla artiklar finns digitalt på golf.se/
golfnyttan, med mer information om golfens samhällsvärden.
Under året bedrevs flera processer i Golfsverige där
SGF stöttade golfklubbar i opinionsbildningen. Ett
fall var Linköpings GK som med gediget arbete vände
ett beslut om uppsägning av arrendet till nytt avtal
och förstärkta relationer med beslutsfattare.
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Klubb och
anläggning.
Det digitala klubbutvecklingsprogram- Stabilt år för Golfens IT-system
met inom Vision 50/50 stod klart efter Samtliga klubbar registrerade sina medlemmar och
hanterade informationen i Golfens IT-system (GIT)
workshopparna med pilotklubbarna.
och drygt 80 procent av klubbarna erbjöd tidbokning
Det var ett stabilt år för GIT och det kom via Min Golf.
Under året genomfördes 50 klubb/distriktsutbildett positivt besked i friskvårdsfrågan.
Vision 50/50 – ett viktigt
jämställdhetsarbete

År 2013 initierade förbundsstyrelsen ett jämställdhetsarbete för att öka antalet golfspelande kvinnor/
flickor och stärka det kvinnliga ledarskapet.
Tillsammans med åtta pilotklubbar genomfördes
2015–2017 en workshopserie som legat till grund för
ett digitalt klubbutvecklingsprogram.
Parallellt med workshopserien i Vision 50/50
paketerades kunskaperna i en modern webbaserad
jämställdhetsutbildning som genomförs under tolv
månader. 42 golfklubbar påbörjade sin utvecklingsresa mot en mer inkluderande golfklubb och alla GDF
fick erbjudande att delta, fem tog chansen.
Utbildningen är den första i sitt slag i Idrottssverige med filmer, kunskapspass, uppgifter och
malldokument som stöd för att inleda ett långsiktigt
förändringsarbete. Processen stöds lokalt av SGF:s
klubbrådgivare och SISU:s idrottskonsulenter. Under
hösten gick även SGF:s alla medarbetare utbildningen för att förstärka organisationens kompetens.
»Redo för golf«, en vidareutveckling av ett alternativt koncept för nybörjarintroduktion, påbörjades
och är en del i 50/50-programmet.
Vision 50/50 uppmärksammades både internt vid
exempelvis verksamhetsseminarierna, förbundsmötet och GDF-möten, och externt i SVT Nyhetsmorgon, RF:s riksidrottsmöte och Almedalsveckan.
I mars prisades Vision 50/50:s förändringsledare
Annica Lundström som en av 50 kvinnliga idrottsförebilder vid en sportgala för jämställdhet arrangerad
av Swedish Alliance for Women in Sport där även
Annika Sörenstam fick pris. Golfförbundet blev i
december utsett till Årets idrottsförbund av sajten
Sport & Affärer i första hand för Vision 50/50-arbetet.

ningar och det erbjöds över 50 tillfällen med kostnadsfria webb- och telefonutbildningar. I september
genomfördes den andra utvecklingsworkshopen,
denna gång kring avgifter. Ett 20-tal klubbar fanns
representerade och vi skissade gemensamt på nya
och förbättrade funktioner.
Vi hade inga problem med driftstörningar i GIT
2017. Vi gjorde tre uppdateringar, en vår- och höstleverans samt en mindre rättningsrelease där vi
betade av ett antal skönhetsfel.
En av de populäraste nyheterna var att bygga vidare
på funktionen med gruppbokning. Den gjordes mer
användarvänlig och fick bättre svarstider.
Utvecklingen kring bokning av uthyrningsartiklar
via Min Golf fortsatte och gick från 50 till 150 klubbar som använde funktionen, främst för att boka
golfbil. Flera klubbar vittnade om att de investerat i
fler bilar eftersom nya intressentgrupper valde att
köra bil. Detta i sin tur blev en ny intäktskälla för
klubben.
Några andra nyheter var förändrad hantering av
skåp och en ackumulerad rapport kring bokade tider
så klubben kan se sin beläggning på detaljnivå.

Internationell nivå på GIT Tävling

GIT Tävling fortsatte att utvecklas och hanteringen
av Order of Merit sågs över och förenklades samtidigt som valen blev fler.
Eftersom GIT Tävling användes av 15 länder fick vi
tack vare att vi är flera hjälp med mer pengar till
utveckling, samtidigt som vi ibland fick stå tillbaka
för att något utanför Sverige behövde bli klart. 2017
fick de andra länderna till exempel vänta under en
period för att vi gjorde förändringar kring Skandia
Tour och Skandia Cup.
GIT Tävling hade inte några stora störningar med
svarstider under året.
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Dags för nya Min Golf

Förstudien av ett mer modernt Min Golf avslutades
under året och Min Golf kommer att uppdateras
under 2018. Sju intressentgrupper utmejslades:
organisatören, spontanbokaren, tävlaren, nybörjaren, statistikern, regelrätta golfaren och medpassageraren. De tre första är de största grupperna och de
vi fokuserar mest på under utvecklingen som påbörjades 2017.
Ett beslut togs om att oavsett vilken plattform
man besöker Min Golf på ska golfaren känna igen sig.
Min Golf ska fortsatt vara den självklara digitala
verktygslådan som underlättar och stimulerar till
golfspel.
Vi påbörjade förstudien med två externa bolag för
att fortsätta lyftet av GIT in i den än mer moderna
tiden med en onlineversion. Vi påbörjade även arbetet kring dataskyddsförordningen GDPR, som gäller
som lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018
och som ersätter nuvarande Personuppgiftslagen
(PUL).

Nyckeltal GIT
• 6 962 000 bokningar av sällskapsspel,
en ökning med 1 procent
• 1 268 000 tävlingsanmälningar,
en ökning med 6 procent
• 65 procent (57 procent 2016) av sällskapsspelet,
78 procent av medlemsspelet och 60 procent av
gästspelet bokades i Min Golf
• Drygt 100 000 bokningar av golfbil gjordes via
Min Golf

klubbar och golfbolag söker kanske främst inspiration eller ett bollplank att bolla idéer och tankar med.
Andra klubbar, med få eller inga anställda, behöver
handfast hjälp i vardagen. Flera klubbar har fått hjälp
med att utforma nya verksamhetsplaner, mål, strategier och till och med visioner. Andra klubbar har sökt
hjälp med att utveckla bokningsregler, prissättning
och spelrättsformer.
Sammanfattningsvis ska klubbrådgivarna stötta
klubbarna i att utveckla ett effektivt arbetssätt för
att förflytta klubben från nuläget till klubbens önskade nya läge. På vägen dit ska klubbrådgivaren
utnyttja sin seniora erfarenhet och spela in satsningar, aktiviteter och kunskap som dokumenterats
i Verksamhetsinriktningen 2017–2018, till exempel
behovet av att skapa kortare banor, ta hand om nya
medlemmar och golfare och bedriva en modern
barn- och ungdomsverksamhet enligt Golfäventyret.
Klubbrådgivarna erbjuder också en allt ökande
utbildningsverksamhet. Ett paket med styrelseutbildningar på olika nivåer och lokalt anpassat innehåll har tagits fram. Flera Erfa-träffar arrangerades
tillsammans med bankonsulenterna och juniorutvecklarna.
Klubbrådgivarna är också processledare för klubbarna som deltar i klubbutvecklingsprogrammet
Vision 50/50.
Till sin hjälp har klubbrådgivaren två unika verktyg: Players 1st (medlemsundersökningar) och GIT/
Qlik Sense (rapporter och statistik). Dessa används
för att mäta och definiera klubbens nuläge, men också för att analysera klubbens utmaningar och faktiska struktur. Med hjälp av Players 1st och GUT/Qlik

Efterfrågad klubbrådgivning tog fart

Sommaren 2016 startade SGF:s utökade klubbrådgivningsfunktion med sju rådgivare på fältet.
Verksamheten har fått närmast en rivstart. De sju
erfarna rådgivarna har varit mycket efterfrågade
under 2017 och haft kontakt med samtliga golfklubbar
och golfbolag, men också med banägare, intresseorganisationerna och distriktsledare. Huvudsyftet
med denna stora satsning är att hjälpa klubbarna att
nå Golfsveriges gemensamma mål: välmående golfanläggningar, avseende attraktiv verksamhet och
ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare. ”Hjälpinsatserna” skiljer sig däremot kraftigt
från klubb till klubb. Drivna och väl fungerande golf-

På alla plattformar.
Min Golf är till för spelaren.
Sextio procent av gästspelet bokades
i Min Golf förra året.

2017 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 11

Sense kan gissningar och vedertagna sanningar
ersättas av fakta och tydliga signaler på vad som är
bra och inte i klubbens verksamhet.

Få förändringar av klubbar och bolag

Medlemsläget, golfklubbar och golfbolag, var fortsatt
stabilt under 2017 med få förändringar. Två golfklubbar, Söderköpings GK och Norrköpings GK i
Östergötland gick samman och antog det nya namnet
Norrköping Söderköping GK. Rent formellt innebar
samgåendet att den juridiska personen Söderköpings
GK utträdde, att föreningen Norrköpings GK namnändrades samt att alla golfspelares medlemskap
samlades i den juridiska personen med det tidigare
namnet Norrköpings GK.
En snarlik sammanslagning skedde också i Skåne.
Rönnebäck GK namnändrades till Hinton Golf Club.
Klubben bedriver verksamhet på tre anläggningar
utanför Malmö, på Rönnebäck, Sofiedal och Kvarnby.
Under 2017 samlades alla medlemskap i Hinton Golf
Club varefter Malmö City GK avvecklades och utträdde.
Verksamheten på golfanläggningen i Kallfors,
Södermanland, omstrukturerades genom att ett nytt
golfbolag bildades. Kallfors Golf (A1) anslöts till SGF
samtidigt som Kallfors GK (M1) utträdde ur SGF.
Binga GK, Småland, övergick från att vara en ren
golfanläggning (A2-anslutning) till att bedriva fullständig golfverksamhet i bolagsform (A1).
Hökensås GK, Västergötland, uppfyllde under året
kraven för en övergång till fullvärdigt M1-medlemskap.
Sommarro Junior GK, Värmland, fick ett förlängt
provmedlemskap (M2) men med ett förhandsgodkänt
fullvärdigt M1-medlemskap så snart ett nyttjanderättsavtal tecknats med Sommarro Golf AB.
Provmedlemskapet (M2) förlängdes till 31 december 2018 för Älvdalens GK, Dalarna, Wegeholms GK,
Skåne, och Huddinge GK, Stockholm. Älvdalens GK
har byggt ett träningsområde och ett par 3-hål, men
projekterar och planerar för en 9-hålsbana. I nuläget
samarbetar klubben med Mora GK. Wegeholms GK
arbetar vidare med att säkra finansieringen av ett
banbygge. Under tiden samarbetar klubben med
Sönnertorps GK. Huddinge GK väntar på att kommunen ska slutföra ett markköpavtal med Stockholms stad.
Samarbetet med Grödinge GK fortsätter tillsvidare.
Gnesta GK, Södermanland, ändrade klubbens namn
till Grytsberg GK.
AIK GK flyttade från Österåker till Rotebro Golf
utanför Sollentuna.
Verksamheten i Assartorps GK, Skåne, upphörde

2017 och klubben begärde utträde. Öresunds GK,
Skåne, begärde formellt utträde i slutet av 2017.
Klubbens verksamhet var sedan tidigare avvecklad
eftersom golfspelet på den aktuella Skånebanan
bedrivs sedan tidigare i bolagsform (A1).

Juridiska ärenden.
Avslut i mål om fastighetstaxering

De fyra pilotmålen angående Fastighetstaxeringen
avslutades genom att Högsta förvaltningsdomstolen
inte beviljade prövningstillstånd i ett ärende som
rörde Karlstad GK. I sak ledde inte processerna till
några egentliga förändringar. Golfbanor som är
belägna på fastigheter som saknar byggnader ska
klassificeras som lantbruksenhet – övrig mark utanför tätort. Med dagens bestämmelser innebär dock
detta att marken är avgiftsbefriad.
Byggnaderna, det vill säga klubbhus, maskinhall,
shop, restauranglokal med mera kan däremot klassificeras som antingen specialenheter för idrotter eller
som hyreshus. I det första fallet – idrottsanläggning
– gäller en allmän skatte- och avgiftsfrihet. I det
andra fallet – hyreshus – åsätts däremot fastigheten
ett marknadsmässigt taxeringsvärde baserat på
hyresnivån för lokaler i närområdet. Om fastigheten
ägs av ett bolag blir det en relativt sett hög årlig fastighetsavgift. För det fall att fastigheten ägs av en
förening, och till övervägande del används i föreningens verksamhet, utgår ingen fastighetsavgift.
Det har blivit ett blandat utfall i de fyra pilotmålen
liksom i en rad andra fall. Maskinhall, omklädningsrum, kanslilokal, utbildningssal, verkstad och träningshall räknas normalt som en del av idrottsanläggningen. Även enklare former av serveringslokaler kan klassas som del av en idrottsanläggning, men
dit hör inte restauranglokalerna (inklusive köken) på
de svenska golfanläggningarna. Restaurangerna,
genomgångslokalerna och utrymmena för golfshop
gör att klubbhusbyggnaderna generellt sett klassificeras som hyreshus. En närmast strikt bedömning av
kvadratmeterfördelningen avgör i slutändan om
byggnaden används till övervägande del i föreningens verksamhet eller inte.

Positivt beslut i friskvårdsfrågan

Under året meddelade Skatterättsnämnden ett positivt
beslut (så kallat förhandsbesked) i frågan om en
arbetsgivare kan ge ett skattefritt friskvårdsbidrag till
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sina anställda för att spela eller träna golf. Beslutet fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen i januari 2018.

Beslut i skatteärende om hyra

SGF var även involverat i ett annat skatteärende som
prövades av Skatterättsnämnden. Tillsammans med
en golfklubb ställdes frågan om golfklubben måste
betala en hyra till golfklubbens driftsbolag för de
speltider som låses av främst klubbtävlingar. I det
aktuella fallet ägs anläggningen av klubben. Driftsbolaget hyr anläggningen av klubben.
Klubbmedlemmarna betalar en medlemsavgift till
golfklubben och en spelavgift (med 6 procent moms)
till driftsbolaget. Golfklubben pläderade för att
driftsbolaget inte förlorar några spelintäkter när
klubben arrangerar tävlingar. Gästspelare betalar en
greenfee till bolaget, och klubbmedlemmarna har
redan betalat en årsavgift.
Skatterättsnämnden delade Skatteverkets uppfattning och beslöt att en marknadsmässig hyra
måste betalas av klubben. Enligt
Skatterättsnämndens mening framstår det som uteslutet att en annan golfklubb än föreningen skulle få
arrangera hela sin sportsliga verksamhet på banan
och i förväg få reservera tider för verksamheten utan
att betala någon hyra. Med andra ord måste alla
transaktioner som görs mellan golfklubben och klubbens dotterbolag följa samma principer som om affärerna gjorts upp med ett vinstdrivande externt bolag.

Nej till byte av distriktstillhörighet

Förbundsstyrelsen har under året avgjort två ärenden
varav ett överklagats till Riksidrottsnämnden.
Det första ärendet gällde en klubb som ville byta
distriktstillhörighet. Förbundsstyrelsen avslog denna begäran med motiveringen att klubbens säte
(kommuntillhörighet) styr vilket golfdistriktsförbund klubben ska tillhöra. Den geografiska indelningen, var gränserna ska dras mellan de 21 golfdistrikten, regleras i SGF:s stadgar och det finns inte
utrymme för att göra undantag från regeln. Det krävs
en stadgeändring för att en kommun som ligger på
gränsen mellan två golfdistrikt ska kunna byta tillhörighet. Ett sådant beslut innebär att samtliga golfklubbar som har sitt säte i den aktuella kommunen
tvingas byta golfdistriktsförbund.

Icke-medlemmar i debiteringsunderlaget
Det andra ärendet gällde reglerna för beräkning av
medlems- och GIT-avgifterna till SGF och GDF. En
golfklubb var missnöjd med att icke-medlemmar

ingått i debiteringsunderlaget, det vill säga golfspelare som inte hade betalt årsavgiften till klubben var
markerade som aktiva och giltiga vid ett eller fler
avläsningstillfällen. Förbundsstyrelsen vidhöll att
antalet medlemskap ska beräknas enligt 3 kap 8 §
SGF:s stadgar, och att det innebär att det görs tre
avläsningar under säsongen. De golfspelare som är
registrerade med giltiga och pågående aktiva medlemskap ska räknas med i debiteringsunderlaget.
Riksidrottsnämnden delades förbundsstyrelsens
uppfattning och fastställde beslutet.

Minskat antal ärenden
i Juridiska Nämnden

Juridiska Nämnden behandlade totalt tio ärenden
2017 mot fjorton 2016. Åtta avsåg bestraffningsärenden (RF:s stadgar 14 kap), varav ett bestraffningsärende handlade om fusk på Skandia Tour
Future, fyra ärenden rörde åsidosättande av säkerheten, farligt spel, och tre bestraffningsärenden
behandlade osportsligt eller otillbörligt uppträdande.
Två ärenden var föreningsärenden, överklagade
beslut fattade av klubbstyrelse respektive årsmöte
(RF:s stadgar 15 kap). Två av besluten överklagades
till Riksidrottsnämnden.

Footgolf ger
klubbarna nya mål
Footgolf är en gren inom SGF sedan 2016 och målsättningen är att sporten ska utvecklas via klubbarna men också vara ett led i att kunna utveckla golfklubbarna till att bli en mer multifunktionell idrottsplats. Där kan nya målgrupper hitta nya idrotter för
att få ett mer aktivt liv på golfanläggningarna.
För att underlätta för klubbar som vill anlägga en
ny eller vidareutveckla en befintlig footgolfbana togs
ett förmånligt startpaket fram med analys, designarbete och material som delfinansierades av idrottslyftsstödet. Flera golfklubbar sökte och fick bidrag,
Öijareds GK beviljades ett bidrag från Allmänna Arvsfonden på drygt 3 miljoner kronor för att utveckla och
kombinera korthålsbanan till footgolfbana.
I juli genomfördes Sveriges första SM i footgolf i
SGF:s regi på Isaberg GK där 18-hålsbanan var en
kombination av klubbens befintliga footgolfbana och
nydesignade hål på den västra golfbanan. Ett 70-tal
spelare anmälde sig och premiärvinnare blev
Susanne Fahlström (dam), Ida Abrahamsson (flick),
Tommy Svensson (herr) och Giovanni Hanna (pojk).

Premiär
Responsen
förfrån
Footgolf-SM
både Isaberg GK
2017.
och spelare
Susanne
Fahlström,
med meriter
från fot-att
var positiv
så SGF anmälde
sitt intresse
bollslandslaget,
var en av fyra
vara med i Riks-idrottsförbundets
SM-vecka
SM-vinnare
Isaberg GK.
2018, vilket på
beviljades.

Foto: Ola Hanson
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Ban-, spel- och
tävlingsutveckling.
Utbildningsplatserna fylldes fort under
hösten och tolv elever tog sin examen
i Högre Greenkeeperutbildning efter
tre år. Nya miljöverktyget OnCourse
Sverige blev klart i slutet av året och
bankonsulenterna gjorde 638 banbesök.
Stort intresse för banutbildningar

Intresset för banutbildningar ökade under hösten
och alla tre utbildningssteg startades.
Grundutbildningen (GUB) fick fullt deltagarantal,
Vidareutbildning banpersonal (VUB) hade endast tre
platser kvar och Högre Greenkeeperutbildningen
(HGU) var fullbokad. HGU 2015–2017 avslutades och
tolv elever tog sin examen.
Under våren genomfördes introduktionsutbildning för ny personal på ett antal orter. Totalt deltog 75
personer under dessa utbildningsdagar. SGF ser det
som viktigt att klubbarna jobbar långsiktigt och
utbildar sin personal.

Sju bankonsulenter blev sex

Svenska Golfförbundet har sju anställda bankonsulenter som står till förfogande för klubbar att använda utan kostnad för att få hjälp med sina golfanläggningar. Under året var en av bankonsulenterna
tjänstledig och valde strax före jul att avsluta sin
tjänstgöring.
Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel har bankonsulenterna specialistkunskaper. Varje konsulent ansvarar, utöver generell
rådgivning till anläggningar inom sin region, även för
ett eget specialområde som bevakas mer ingående.
Specialistkunskaperna används bland annat vid
SGF:s utbildningar samt vid behov för särskild rådgivning till klubbarna över hela landet, även utanför
bankonsulentens hemmaregion.

Nyckeltal Bankonsulenter
BANKONSULENTERNA UTFÖRDE
• 638 banbesök
• 165 utbildningsdagar med banpersonal
• 49 Erfa-träffar
• 29 informationsträffar om miljö

Nya GEO OnCourse Sverige klart

Sverige är det första landet i världen som fått en egen
anpassad och översatt variant av det nya miljöprogrammet OnCourse som är framtaget av Golf
Environment Organization (GEO). Det nyöversatta
programmet innebar ett stort samarbete med GEO

Foto: Stefan Ek

Banutveckling.

69
svenska banor
värderades
under året
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Scotland, vilket delvis kan förklara varför den nya
lanseringen dröjt. Vi informerade under året att programmet var på gång bland annat under SGF:s verksamhetsseminarier (1 450 deltagare), distriktsmöten,
Erfa-träffar och på enskilda klubbar. Elva klubbar har
idag certifierat sig och 31 har registrerat sig i GEO.
Skillnaden mot tidigare OnCourse-program är
främst:
• Fler frågor istället för fritext (enklare)
• Programmet är översatt till svenska
• Anpassat efter svenska lagar och regler
• En plats för all miljödokumentation

69 svenska banor värderades

I Golfsverige finns sju regioner med ansvariga personer som på uppdrag av SGF planerar och genomför
banvärderingar tillsammans med ett värderingsteam. Under 2017 värderades 69 banor och ytterligare ett antal justerades på grund av mindre ombyggnationer. Värderingen görs utifrån högsäsongsförhållanden juni till augusti. Sverige har en licens från
USGA för att använda det amerikanska banvärderingssystemet och är också anslutet till EGA Handicap
System som är kopplat till USGA:s system.

Sterf startade nya
projekt.
Sju Sterfprojekt startade inom tre
prioriterade områden – integrerat
växtskydd, strategier för god övervintring samt multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster.
När nya projekt ska prioriteras och finansieras av
Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation (Sterf) följs ett ansökningsförfarande
med flera yrkesgrupper inblandade. Det görs en
granskning av ansökningarna under medverkan av
greenkeepers, konsulenter och forskare från alla
nordiska länder.
Sju nya projekt startades:
• Hållbar fosforgödsling på golfbanor
• Skötselstrategier för att kontrollera sjukdomen
dollarspot i Norden
• Vinterskador på nordiska golfbanor
• Hjälpsådd i praktiken av vinterskadade greener

• Från frodigt gräs till ruff med biologisk mångfald
• Skolans utomhusundervisning med golfbanan
som klassrum
• Etablering av samarbetsnätverk i landskapet för
att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling
Sterf arrangerade flera olika seminarier under året
och tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien seminariet »Multifunktionella landskap
– Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar«. Cirka 80 personer från golfsektorn, myndigheter, kommuner, universitet, markägare och
intresseorganisationer deltog i Stockholm. Under
seminariet »International winter stress management« i Oslo presenterades och diskuterades resultat
från mer än fyra års forskning inom övervintring.
Över 80 personer deltog från elva länder.
För att utvidga och stärka det internationella samarbetet inledde Sterf diskussioner om forskningssamarbete med United States Golf Association
(USGA), främst inom god övervintring samt multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster.
Sterf är en internationellt ledande forskningsorganisation och fick förtroendet att arrangera International Turfgrass Societys 14:e världskonferens i
Köpenhamn 2021.

Nyckeltal Sterf
STERF HAR TOTALT 18 PÅGÅENDE PROJEKT
OCH HAR GENOM DESSA LEVERERAT:
• Ny kunskap vid 92 seminarier och konferenser,
nordiska och internationella. Målgrupperna är
huvudsakligen praktiker inom golfsektorn.
• Resultat och ny kunskap presenterades i 16
handböcker och praktiska faktablad samt i 50
artiklar i nordiska och internationella greenkeeper- och golftidskrifter.
• Kontinuerlig information om ny kunskap från
pågående projekt i fem nyhetsbrev samt på
hemsidan www.sterf.org. Nyhetsbreven presenteras på engelska och svenska och når
2 126 mottagare.
• 13 vetenskapliga publikationer av olika slag.
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tusen spelade på
SGF Senior Tour
2017

Foto: Stefan Ek

Två beslut om framtiden.
R&A och USGA avslöjade två nyheter för de
närmaste åren. Nya golfregler träder i kraft
1 januari 2019 och en gemensam
världshandicap, WHS, 2020.
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Spelutveckling.
Under året presenterades två stora
nyheter som kommer att påverka
alla golfspelare. Den ena gäller nya
förenklade golfregler och den andra
en gemensam världshandicap.
Nya golfregler och en världshandicap

Royal & Ancient och USGA har arbetat hemligt under
flera år med att ta fram modernare golfregler som ska
vara snällare mot den vanlige golfarens slarvfel och
samtidigt uppmuntra till snabbare spel. Under våren
kom ett utkast som sedan varit ute i världen för synpunkter. I december kom det färdiga förslaget som
SGF ska översätta till svenska. R&A och USGA är
också på gång med ett informations- och utbildningsmaterial som blir verktygen när SGF ska sprida
regelbudskapet. De moderniserade golfreglerna
träder i kraft 1 januari 2019.
En gemensam världshandicap, World Handicap
System, ska skapas och träder i kraft 2020. R&A och
USGA enades om att inrätta golfregler för hela världen redan 1952, nu är det dags för handicapen. I
dagsläget finns sex större handicapsystem som rimmar illa med varandra. En 18-handicappare i Europa
kan inte jämföras med en 18-handicappare i
Australien, USA eller Sydafrika etc. Golfare reser
mycket och jämförbara handicap vore bra för spelet.
SGF ser fram emot förändringarna.

Nyhet: handigolf på klubbesök

SGF erbjöd i år besök på plats hos de klubbar som ville starta eller utveckla redan befintlig handigolfverksamhet. Ett viktigt verktyg då är utbildningsmaterialet »Handigolf – se möjligheter«. För första
gången anordnades en utbildning och erfarenhetsutbyte med de handigolfansvariga i distrikten, 14
distrikt var på plats under en helg på Bosön.
Tack vare Henrik Stensons seger i The Open 2016
och det bidrag han då fick av Royal & Ancient kunde
Henrik Stenson Foundation och R&A anordna ett
tredagarsläger för tolv handigolfare på Barsebäck i
somras. Dessutom fick fem golfklubbar varsin golfscooter.
I oktober var SGF inbjudet av riksdagsledamoten
Penilla Gunther (KD) till ett riksdagsseminarium om
Vård & Turism. Under debatten informerade SGF:s
Helena Brobeck om handigolf som friskvård och hur

den kan hjälpa till med rehabilitering för människor
som drabbats av stroke eller Parkinsons sjukdom.
I december deltog SGF när Royal & Ancient bjöd in
ett 30-tal länder och organisationer över hela världen
för att diskutera utvecklingen av golf för spelare med
funktionsnedsättning. På agendan stod regler,
världsranking, ansökan till Paralympics 2024,
gemensam världshandicap, tävlingar med mera.
Tack vare ett samarbete med Folksam blev tjugo
golfklubbar beviljade 10 000 kronor vardera i stimulansbidrag till handigolfverksamhet. Klubbarna kan
söka detta bidrag varje år.

Tävlingsutveckling.
Det var en proffsigt arrangerad
svensk tävling på Challenge Tour på
Katrineholms GK men den stora
publiken saknades. På SGF Senior Tour
gjordes 2 065 starter i herrklasserna
och 460 i damklasserna.
Swedish Challenge hosted
by Robert Karlsson

Golfproffset Robert Karlsson, klubben och projektledarna gjorde ett stort arbete med planering och
genomförande av den svenska Challenge Tourtävlingen på Katrineholms GK. Spelet, slagen, scorer,
skyltar, läktare, tv-sändning och courtesy-transporter kändes som en tävling på Europatouren. Det
som saknades något var dock volymen av publik.
SGF hade personal i olika roller på plats vilket
visade att det också var SGF:s tävling. Att arrangera
en tävling på Challenge Tour (CT) är på gränsen till
viktigare för spelarutvecklingen än att arrangera en
Europatourtävling. Våra landslagsledare kan byta
CT-platser med andra länder och på så sätt erbjuda
landets allra mest lovande nyblivna proffs en »genväg« ut på CT. Utan en svensk CT-tävling hade inte
denna möjlighet funnits.
Argentinaren Estanislao Goya tog hem segern efter
en avslutande 65-runda, bäste svensk blev Mikael
Lundberg på en delad andraplats tillsammans med
Sihwan Kim, USA.

Över 2 000 spelade SGF Senior Tour

SGF Senior Tour omfattade åtta klasser: damer 30, 50
och 60 med totalt 460 starter. Herrklasserna omfat-
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tade 30, 40, 50, 60 och 70 för totalt 1 065 starter.
Dessutom arrangerades SM-veckan med totalt 1 791
starter. Största klassen var Äkta makar med 262
starter, minsta D30 med 34. Nära 100 spelare fick
åka på internationella uppdrag.
Tillsammans med PGA Sweden National arrangerade SGF Lag-EM Herrar 50 där 20 nationer var på
plats under en mycket regnig vecka. Irland, som var
ett av de favorittippade lagen, slog Danmark i finalen
och Sverige blev sjua.
På EM Seniors individuellt blev det tredjeplatser
för Thomas Nilsson, Djursholms GK och Maria
Liberg, Upsala GK. Claes Nikell, Lyckorna GK, vann
Franska Öppna för Mid-Amateurs.
Internationella tävlingen Scandinavian Seniors på
PGA Sweden National arrangerades för fjärde året
och fick 127 startande. Bäste svensk blev Tomas
Persson, Fågelbro G&CC med en fjärdeplats.

Tävlingar i korthet.
1 650 spelade SM-veckan

Smålands Golfdistriktsförbund genomförde
SM-veckan i början av juli. Totalt deltog 1 650 spelare i tio individuella klasser och i fem parklasser.

241 golfklubbar deltog i SM Klubblag

SM Klubblag genomfördes i juli i tre divisioner: LagSM, (vanns av Hills, damer och Vasatorp, herrar) och
Division 1 och Division 2 med totalt 24 arrangörsklubbar. 241 klubbar ställde upp med 234 herrlag och
101 damlag.

Svensk och islänning vann SM Match

SM Match, ett av Sveriges äldsta idrottsmästerskap,
avgjordes på Ullna GC för andra året i rad. Banan var
i utmärkt kondition och anses av spelarna vara den
bästa på Swedish Golf Tour.
I den helsvenska damfinalen ställdes Lynn
Carlsson, Ringenäs GK, mot Hooks GK:s Martina
Edberg. Matchen var jämn och avgjordes inte förrän
på hål 17 när Lynn Carlsson satte en birdieputt på fem
meter och vann med 3&1.
Islänningen Axel Boasson stod som segrare på
herrsidan efter att ha besegrat dansken Daniel Løkke
i finalen. Även den matchen slutade 3&1. Bäste
svensk bland herrarna blev AIK:s Joakim Rask som
tog sig till semi. Eftersom en internationell spelare
inte får ta emot Riksidrottsförbundets SM-tecken
blev Joakim Rask svensk mästare.

SM i handigolf avgjordes i Borås

Handigolf-SM arrangeras under Riksidrottsförbundets SM-vecka för tredje året i rad. Svenska
mästare blev på damsidan Matilda Jonsson, Karlstad
GK och på herrsidan Niklas Viktor, Hinton GC.
Tävlingen spelades på Borås Golfklubb.

48 tävlingar med prispengar

26 tävlingar genomfördes på Future Series, Swedish
Golf Tours undertour, varav åtta var damtävlingar
eller innehöll en damklass, plus 22 i kategorin
»Övriga tävlingar med prispengar«.

330 tävlingar på SGF Golf Ranking

Över 330 tävlingar räknades på SGF Golf Ranking.
Ingår gör Nordic Golf League, Swedish Golf Tour,
Future Series, övriga tävlingar med prispengar samt
godkända tävlingar utan prispengar som DM,
Skandia Tour, Riksfinalen i Skandia Cup och Junior
Masters Invitational.

Juniortävlingar.
Premiär för Stenson Sunesson
Junior Challenge

Årets nya juniortävling blev en stor succé och uppskattades mycket av spelarna. Värdduon, världsstjärnan Henrik Stenson och hans tidigare caddie
Fanny Sunesson, fanns på plats. Tävlingen spelades
på Barsebäck G&CC i fyra klasser: flick och pojk
13–16 år och 17–21 år.
Segrare blev Rebecca Brink (Viksjö GK), Gustav
Andersson (Bokskogens GK), Ingrid Lindblad
(Ringenäs GK) och Albin Tidén (Romeleåsens GK).

Svenska i toppen i Annikas tävling

ANNIKA Invitational Europe är Sveriges stora internationella tävling för flickor 13–18 år. Det blev svensk
seger för andra året i rad, den här gången genom
Amanda Linnér, Hills GK. Annika Sörenstam och 17
nationer var på plats på arrangerande Halmstad GK.
ANNIKA Invitational Europe ingick som uttagningstävling till Ping Junior Solheim Cup.

18 skolor gjorde upp i Skol-SM

Skolmästerskapen avgjordes på Burviks GK i september med 18 skolor från hela Sverige på plats. Varje
lag bestod av fyra till sex spelare med minst en spelare
från varje kön. Segrade gjorde Filbornaskolans lag 1,
på tio under par efter åtta spelade rundor.

Två vann matchen.
Match-SM på Ullna. Lynn Carlsson och islänningen
Axel Boasson stod som segrare efter finalputtarna.
Men svensk mästare på herrsidan blev Joakim Rask.

Vinnare i Västergötland.
Niklas Viktor och Matilda Jonsson vann
SM i handigolf 2017. Därmed försvarade Matilda
Jonsson segern från 2016.

Foto: Göran Söderqvist
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Inför 2017 förändrades Skandia Tour genom att fyra
nivåer: Distrikt, Regional, Riks och Elit blev tre: First,
Future och Elite. Under en längre tid såg SGF att
antalet spelare minskade på Skandia Tour, vilket
resulterade i att spelarna trycktes upp i tävlingssystemet. Skandia Tour Distrikt hade väldigt få
spelare på de flesta platser och vissa spelare hamnade
på fel nivå i förhållande till sin spelskicklighet.
Med de nya nivåerna ville vi uppnå att spelarna
trycktes tillbaka ned i systemet och att den första nivån
skulle få fler deltagare. Det skapar både en roligare spelplats och att resor och kostnader minskar med tävlingar
närmare spelarens hemmaklubb. Resultatet av förändringen blev den önskade. Det skedde en förflyttning och
gav i snitt 542 deltagare per omgång på Skandia Tour
First, jämfört med 2016 och 354 deltagare i snitt.

Tävlingar tillsammans med Skandia

Skandia Grand Opening är en tävling för par och
säsongens första juniortävling och arrangerades på
Vellinge GK över 36 hål. Isabell Ekström (GolfUppsala)
och Alice Sundberg (Stockholms GK) vann flickklassen och Dylan Patterson (Linköpings GK) och
Adam Samnegård (Norrköping Söderköping GK) vann
pojkklassen. Totalt deltog tio flickpar och 22 pojkpar.
Skandia Tour är Sveriges största juniortour för spelare till och med 21 år. Touren spelas över sex
omgångar i tre nivåer vid varje tillfälle: Elite, Future
och First. När samtliga tävlingar genomförts stod
det klart att Frida Kinhult (Skaftö GK) och Ludvig
Eriksson (Stockholms GK) hade samlat ihop flest
poäng och därmed kunde krönas som vinnare av
Annika Sörenstam Trophy.
Skandia Junior Open är tourens internationella tävling och spelades på Salems GK. 30 utländska spelare
från sju länder stod på tee. Frida Kinhult (Skaftö GK)
vann flickklassen på fina -6 medan pojkklassen
vanns av Kristoffer Max (Søllerød Golfklub,
Danmark) på -3.
Skandia Cup är en av världens största golftävlingar
för spelare mellan 13 och 16 år. Cupen börjar som en
breddtävling på spelarnas hemmaklubbar för att
utvecklas via gruppkval, regionkval och riksfinal till
en tävling om vem som är bäst i Sverige i sin åldersklass. Flera tusen barn deltog och 58 klubbar anordnade läger i samband med tävlingen. Skandia Cup-

vinnare flickor: Nelly Wiktorson, Öijared (13 år),
Rebecca Gyllner, Gävle (14), Ester Fägersten, Hills
(15), Sara Ericsson, Lidingö (16). Vinnare pojkar:
Wilmer Ederö, Landeryd (13 år), Viggo Öhrn, Delsjö
(14), Rasmus Jonasson, Albatross (15) och Rasmus
Hjelm, Ljunghusen (16).
Skandia JSM Klubblag är en lagtävling där varje
golfklubb får chansen att delta med ett lag på sju spelare. 64 klubbar deltog i omgång 1. Efter slutspelet på
Örebro City G&CC hade klubbarna Hills, Stockholm,
Landeryd och Skaftö kvalificerat sig till den åtråvärda finalen i Spanien. Där vann Hills efter några
spännande dagar på Lumine Golf utanför Barcelona.

Nyckeltal
• 2 231 spelare betalade avgiften till Skandia Tour
• 1 193 spelade i snitt per omgång på Skandia
Tour, en liten ökning från 2016
• 274 klubbar deltog i Skandia Cup klubbkval
• 64 klubbar deltog i Skandia JSM klubblag 		
omgång 1
Foto: Frida Bräster

Nya nivåer på Skandia Tour
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Spelarutveckling.
Junior.
Juniorerna ökade med 817 medlemmar
till 10 646 flickor och 38 527 pojkar.
Ett nytt program för unga ledare togs
fram i en nationell satsning och runt
100 tjejer träffades på Halmstad Golfarena under ANNIKA Invitational Europe.
Nationell satsning på »Unga ledare«

Unga ledare var en ny satsning under året. En hemsida,
broschyr och film togs fram och en utbildningsvecka
genomfördes i Nynäshamn. Deltagarna var i åldern
15–25 år och kom från 18 klubbar. Utbildningen gav
en fördjupning i Golfens Ledarutbildning 1 och 2.
SGF höll kontakt med deltagarna under hösten för att
inspirera dem att fortsatt vara aktiva på sina hemmaklubbar. Vi kontaktade också deras mentorer så
att de kan engagera sig i sina adepter under höstoch vinterhalvåret.
Läs mer: golf.se/ungaledare

Golfens Ledarutbildning 1 och 2

GL1 praktik arrangerades för ledare av golfdistriktsförbunden vid åtta tillfällen under våren. Dessutom
genomförde golfklubbar egna tränarledda GL1 för sina
ledare lokalt på klubben. Totalt gick 172 personer GL1.
GL2 fördjupning genomfördes för tränare i PGAväst samt för tränare och ledare i Värmlands
Golfdistriktsförbund. Ytterligare en GL2 genomfördes på Köpings GK. Totalt gick 64 personer utbildningen, varav 24 är med i Unga ledarprogrammet.
Förkunskapskrav för att gå GL2 är att ha gått GL1
praktik samt ha genomfört cirka 30 träningspass
med en grupp i klubbens verksamhet. I år ställdes
också kravet att GL1 ska vara genomförd för att
komma in på Tränarassistentutbildningen (TAU).

Två nya lärgrupper startade

Under 2017 har Golfens Ledarutbildning 1 och 2
kompletterats med två lärgrupper, Golfens
Ledarutbildning Intro och Golfens Ledarutbildning
Golfäventyret, båda på cirka nio studietimmar.
Introutbildningen kan genomföras på klubben

före GL1 för alla som är intresserade av att hjälpa till
i verksamheten som ledare eller funktionär.
Lärgruppen går igenom vad klubben vill med juniorverksamheten och hur samarbetet med tränare,
ledare och föräldrar fungerar.
Golfens Ledarutbildning Golfäventyret bör genomföras på klubben mellan GL1 och GL2 för att uppmuntra arbetet med materialet Golfäventyret och
stämma av hur verksamheten fungerar.

Golftjej Sverige ger fler spelare

Golftjej Sverige vill inspirera och stödja verksamhet
för att få fler aktiva och tävlande tjejer. Det finns ett
stort behov av samverkan då tjejerna är väldigt
ensamma på klubbarna. Med hjälp av bidrag från
Idrottslyftet kan distrikten genomföra träningar och
läger och skapa nätverk. Fjorton distrikt ingår idag i
satsningen på att behålla och rekrytera tjejer:
Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland, Norr-Västerbotten,
Skåne, Småland, Stockholm, Uppland, Värmland,
Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Örebro
och Östergötland. I november genomfördes en tjejledarträff i Stockholm där tio av de 14 distrikten var
representerade. Dagarna var mycket uppskattade och
deltagarna fick med sig information och erfarenheter
från aktiviteter och upplägg.
Under ANNIKA Invitational Europe anordnades en
Golftjej Sverige-aktivitet och runt 100 tjejer i åldern
7–17 år träffades på Halmstad Golfarena liksom ett
20-tal ledare från fyra distrikt. Tjejerna hade en kul
dag och fick tävla, spela och umgås. Flera var även på
Halmstad GK och såg Annika Sörenstams clinic och
tittade på tävlingen. I ett samarbete med Skandia fick
tjejerna prova olika golfövningar på rangen och träningsområdet.

Supercamp – vägen till landslaget

Ett uppstartsläger på hösten drog igång Supercamp
säsongen 2017–2018. Målet är att 40 spelare åt gången i åldern 13–15 år är med på läger. Totalt kan 200
spelare vara med på fem lägerplatser. Runt 30
coacher är tränare/ledare under lägren och rekryteras i första hand från NIU-miljöer (nationell idrottsutbildning) och klubbmiljöer med bra spelarutveckling. Supercamp genomförs tre gånger under ett år:
på hösten, vintern och våren.
Läs mer: golf.se/lager
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Hög nivå på Swedish Golf Teams
utvecklingsarena

Det erbjöds träning på högsta nivå när deltagarna på
Skandia Tour Elite fick anmäla sig till fem olika träningspass enligt först till kvarn-metoden på
Swedish Golf Teams utvecklingsarena och träffa
landslagscoacher och experter.
Utvecklingsarenan erbjuder träningsmöjligheter
och utbildning inom delar som påverkar utveckling
och är en chans att träffa coacher med kunskap och
erfarenhet av nästa nivå och toppnivå. Vid arbetet med
spelarna utgår vi ifrån spelarutvecklingshjulets fem
delar: mentalt, fysiskt, socialt, tekniskt och strategiskt.
Läs mer: golf.se/utvecklingsarena

16 nya elever tog plats på RIG

Totalt erbjuds 16 elevplatser till riksidrottsgymnasierna (RIG) i Uppsala och Helsingborg där målet är
att fördela platserna jämlikt mellan könen. Då sökbilden följer ojämnheten i antalet golfspelare är målet
minst tre flickor och fem pojkar till varje skola.
Första steget innebär att den sökande anger skolbetyg, golf- och idrottsbakgrund. Därefter går SGF
igenom ansökningarna tillsammans med lärarna/
coacherna på de två orterna och kallar 28 sökande
samt målsmän till en antagningsträff över två dagar.
Då genomförs intervjuer med både sökande och
målsmän med olika syften och efter framtagna samtalsguider.
Till årets antagning sökte 87 elever till 16 platser,
sex flickor och tio pojkar erbjöds plats. Fördelningen
var jämn mellan de två orterna.

Ny process för nationella
idrottsutbildningar

Under hösten genomför SGF en tillstyrkansprocess
för idrottsgymnasier av nationell idrottsutbildning
(NIU). Nytt för de kriterier som SGF tagit fram och
som blir villkoren för de sökande skolorna, är att de
ska ha ett etablerat samarbete med en godkänd golfklubb. Klubbarna godkänns av SGF genom att de
skriver på en särskild överenskommelse som innebär att de medverkar i ett utvecklingsarbete tillsammans med SGF. Under tillstyrkansprocessen bedöms
dels förutsättningen för respektive skola att genomföra NIU, dels behovet av verksamheten på orten som
skolan ligger i. En skola kan ansöka om rätten att
genomföra golfgymnasium och ha de kvaliteter som
behövs men ändå få ett nej från specialidrottsförbundet om det finns för få golfspelare i regionen.
Läs mer: golf.se/golfgymnasium

Omstart för elitmiljön i Halmstad

Det blev en omstart av verksamheten som funnits
under flera år i Halmstad under namnet School of
golf/Scandinavian college of sports. I samverkan
med Högskolan i Halmstad och kommunen genomfördes en utvidgad verksamhet under namnet SGF
Elitmiljö Halmstad. Den vänder sig till elitsatsande
spelare som antingen vill kombinera satsningen med
akademiska studier eller göra en heltidssatsning på
golf. Golfklubbarna i Halmstad medverkar med speloch träningsmöjligheter.
Under hösten var verksamheten i full gång och 21
spelare kombinerade studier och golf, ytterligare 15
spelare var med i en kontinuerlig verksamhet. Den
tredje delen av verksamheten vänder sig till spelare
på tournivå och bygger på tre till fyra årliga träffar.
Läs mer: golf.se/utbildning/studier-och-golf/
eftergymnasiala-utbildningar

Antidoping en självklarhet

SGF arbetar aktivt för en dopingfri verksamhet
genom att sprida kunskap och attityder mot doping.
Det är både för att leva upp till kraven i världsantidopingkoden och för att golfen i Sverige ska vara
dopingfri. Utbildningspass sker årligen på SGF:s
juniortours högsta nivå och på Swedish Golf Tour.
Antidopingpolicyn innebär att SGF tar avstånd från
all användning av medel och metoder som förbjudits
av WADA eller av internationella specialidrottsförbund som International Golf Federation. Alla idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna, se golf.se/antidoping.
Golfklubbarna ska ha genomgått »Vaccinera klubben mot doping«, ett preventions- och åtgärdspaket
framtaget av Riksidrottsförbundet, där tränare och
styrelser på klubbar som tävlar i Lag-SM och JSM är
viktiga personer. »Vaccination« genomfördes på 13
klubbar under året. Klubblag ska ha god kännedom i
innehållet i SGF:s antidopingsprogram och policy
och alla lagledare i Lag-SM ska ha genomgått
RF-utbildningen »Ren vinnare«.

Populära föräldrautbildningar

Under Skandia Cups Riksfinal bjöds spelarföräldrar
på ett inspirations- och teoripass på Dalsjö GK.
Temat var spelarutveckling och tips för att stötta
barn/juniorer på väg till golfgymnasium och landslag. 55 föräldrar var med, ungefär lika många som på
föräldrapass under Swedish Golf Teams utvecklingsarena på Skandia Tour Elite. I december erbjöds en
föräldrautbildning på Bosön där vetenskapliga fakta

Golf och skola i populär kombination.
Riksidrottsgymnasiet i Uppsala är ett av två
i Sverige, det andra ligger i Helsingborg.
Totalt sökte 87 elever till 16 platser 2017.

Foto: SGF
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och erfarenheter presenterades i ämnet att vara
idrottsförälder. Deltagarna fick lära sig om motivation, inlärning och självkänsla och hur de kan stötta
sina barn. Utbildningen var fullsatt, 20 personer.
Vi tror på att jobba mer med målgruppen föräldrar då
de påverkar sina barn mest.
Läs mer: golf.se/utbildning/foraldrautbildning

Prova på med Golfäventyret

Flera prova-på-aktiviteter hölls under året för barn
och ungdomar:
• Vid Europatourtävlingen Nordea Masters på
Barsebäck med aktiviteter som genomfördes av
Hinton Golf i Malmö.
• Vid Olympic Day i Malmö som också genomfördes
av Hinton Golf. Besökarna fick testa golf och ett
15-tal andra idrotter i ett samarbete mellan
Sveriges Olympiska Kommitté och lokala föreningsidrotten i Malmö.
• Vid Olympic Day i Kungsträdgården i Stockholm.
Barn och ungdomar fick prova golf tillsammans
med ett 15-tal andra idrotter.
• Vid Idrottens dag i Hagaparken i Stockholm.

Fler aktiviteter i korthet:

• Golfelever på riksidrottsgymnasier (RIG) och
nationell idrottsutbildning (NIU) spelade
Golfgymnasie Open (GG Open) på Vasatorp GK.
115 spelare från 17 skolor deltog. På programmet:
tävlingsspel, föreläsningar, träningsuppgifter,
möten med kompetenspersoner och egen träning.
• 237 Idrottslyftsansökningar kom in från golfklubbar. 219 godkändes och 18 avslogs.

Elit.
En tuff majorseger av Anna Nordqvist
i Evian och tre lagmedaljer i amatörernas VM och EM. Det var tjejerna som
ägde de stora arenorna förra året.
Flicklandslaget dominerade

Inför säsongen 2017 satte flicklandslaget upp ett
tufft mål, att samtliga sex spelare i truppen skulle ta
sig in i det europeiska Ping Junior Solheim Cuplaget. För att klara detkrävdes topplaceringar under
kvalperioden. Svenskorna lyckades med målet och
tog hälften av platserna i Europalaget. I laget ingick
Frida Kinhult (Skaftö GK), Maja Stark (Abbekås GK),

Linn Grant (Rya GK), Beatrice Wallin (Hills GK),
Amanda Linnér (Hills GK) och Julia Engström
(Ringenäs GK).
Innan lagmatchen mot USA (Europa förlorade),
visade svenskorna upp ett imponerande facit. De tog
alla lagsegrar i de tävlingar de ställde upp i och individuella segrar i Spanska, Franska, Skotska, Tyska
och Irländska öppna samt ANNIKA Invitational
Europe i Halmstad. SVT var på plats i Halmstad för
ett reportage om det blågula laget där coachen
Fredrik Wetterstrand berättade om spelarutveckling
och samarbete.

Två EM-medaljer till Sverige

Flicklandslaget höll för favorittrycket i EM och slog
Italien i finalen på St. Laurence Golf i Finland och tog
guldmedaljerna. Samma vecka i Portugal tog damlaget EM-brons på Montado Golf Resort i Lissabon.
Samtliga fyra landslag i EM (flick, dam, pojk och
herr), tog sig till semifinaler. Det slutliga resultatet
blev ett guld, ett brons och två fjärdeplatser.
Flicklaget tog sedan ytterligare en mästerskapsmedalj, ett brons, i lag-VM i Kanada.
Ludvig Åberg, Eslövs GK, tog en övertygande seger
i skotska Fairhaven Trophies för spelare under 18 år
och vann även lagtävlingen tillsammans med Erik
Jansson, Ängsö GK.
Göteborgs G K:s Linnea Ström avgjorde NCAA
Nationals för sitt collegelag Arizona State University
(ASU).
Anna Nordfors, Göteborgs G K, tog årets sista
svenska triumf dagen före nyårsafton när hon vann
American Junior ingående i Word Junior Golf Series.

En majorseger som höjdpunkt

Sveriges bästa golfare på damsidan befäste sin ställning under säsongen med två LPGA Tour-segrar.
Åtta år efter Anna Nordqvists första proffsseger
2009, tillika en majortävling, fick hon åter stå som
majorsegrare efter en bragdliknande seger i Evian
Championship i Frankrike.
I bragden låg att Anna Nordqvist under stora delar
av säsongen var sjuk i körtelfeber och därmed fick en
tuff uppladdning inför årets sista major som avslutades i busväder.
Innan dess gjorde den svenska världsstjärnan en
stark insats för det europeiska laget i Solheim Cup
genom att ta 3,5 poäng av 4 möjliga. (USA vann 16,5 –
11,5.)
I början av säsongen vann Anna Nordqvist LPGA
Tour-tävlingen Bank of Hope Founders Cup.
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Rookie som tog plats.
Madelene Sagström blev uttagen
till Europas lag i Solheim Cup och
gick också till LPGA:s tourfinal.

• I steg ett av kvalet till LPGA kom 19 svenskor till
start varav åtta tog sig vidare till steg 2. I steg 2
startade 16 svenskor då åtta var direktkvalade tack
vare sin ranking. Åtta svenskor tog sig vidare till
steg 3, finalkvalet, där de fick sällskap av Dani
Holmqvist som spelade på LPGA Tour 2017. Efter
fem ronder av finalkvalet tog Dani Holmqvist ett av
20 fulla tourkort tack vare en sänkt birdieputt på
det 90:e och sista hålet. Martina Edberg och
Camilla Lennarth spelade till sig ett tourkort med
begränsade spelrättigheter. I alla tre kvalsteg var
Sverige den nation som hade flest spelare till start
vid sidan av hemmanationen USA.

Elitmiljö USA

Under 2017 etablerade SGF en träningsbas i Phoenix,
Arizona med ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet.
Det var främst utifrån situationen med ett minskat
antal tävlingar på Ladies European Tour och genom
att en växande skara spelare ville göra en satsning
mot LPGA som SGF insåg behovet av att hitta en plats
att bo och träna på för spelare som befinner sig i etableringsfasen från amatör till proffs.
Vi kan med facit i hand, bland annat kvalresultaten, se att satsningen var och är helt rätt i tiden och
gör skillnad för svenska spelare som satsar mot USA.

Foto: Göran Söderqvist

Fler tourframgångar:
• I april segrade Jonas Blixt tillsammans med partnern Cameron Smith i PGA Tour-tävlingen Zurich
Classic of New Orleans.
• I augusti slog Henrik Stenson till och vann
Wyndham Championship på PGA-touren.
• Alex Norén följde upp sin framgångsrika säsong
2016 med att i maj håla ut som vinnare i Europatourtävlingen BMW PGA Championship på
Wentworth.
• På Challenge Tour blev det fyra svenska segrar
genom Oscar Stark, Joel Sjöholm, Oscar Lengdén
och Jens Dantorp. Dantorp och Marcus Kinhult tog
via CT-rankingen kort till Europatouren 2018.
• I sista tävlingen för året vann Emma Nilsson
Santander Golf Tour El Saler med ett slag och tog
sin första seger på LET Access Series, undertouren
till Ladies European Tour.
• Sverige hade stor majorrepresentation på framförallt damsidan med tolv startande spelare vilket
visar på en bra återväxt på damproffssidan.
• Madelene Sagström, Enköpings GK, tog sig både in
i det europeiska Solheim Cup-laget och LPGA:s
tourfinal under sitt rookieår på LPGA.
• Alexander Björk tog under sitt första år på
Europatouren sig till tourfinal i Dubai och visar att
återväxten ser bra ut även på herrsidan.
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Fem Europatoursegrar på två år.

Foto: Göran Söderqvist

Alex Norén fortsatte segertåget på
Europatouren. 2017 hette vinnartävlingen
BMW PGA Championship på Wentworth där
han vann två slag före Francesco Molinari.
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Svenska segrar.
LPGA TOUR
Bank of Hope Founders Cup
Anna Nordqvist
Evian Championship (major)
Anna Nordqvist
PGA TOUR
Zurich Classic of New Orleans
Jonas Blixt/Cameron Smith
Wyndham Championship
Henrik Stenson

Trippelvinnaren Linn Grant.

Amatörsegrar.

Foto: Göran Söderqvist

EUROPEAN TOUR
BMW PGA Championship
Alexander Norén

Joel Sjöholm vann på
Challengetouren.
CHALLENGE TOUR
Made in Denmark Challenge –
presented by Ejner Hessel
Oscar Stark
Italian Challenge Open by Lyoness
Joel Sjöholm
Bridgestone Challenge
Oscar Lengdén
Ras Al Khaimah Golf Challenge
Jens Dantorp
LET ACCESS SERIES
Santander Golf Tour El Saler
Emma Nilsson

Spanish International Ladies
Amateur Championship
Frida Kinhult
Irish Girls Open Stroke Play
Championship
Ingrid Lindblad
Internationaux de France U21 –
Trophée Esmond
Amanda Linnér
Helen Holm Scottish Women’s
Open Championship
Linn Grant
Fairhaven Trophy
Ludvig Åberg
International German Girls
Amateur Championship
Linn Grant
ANNIKA Invitational
Europe
Amanda Linnér
Swedish Junior Golf
Classic
Ingrid Lindblad
Ladies’ British Open
Amateur
Stroke Play
Championship
Linn Grant
Skandia Junior Open,
flickor
Frida Kinhult
American Junior,
Word Junior Golf Series
Anna Nordfors

Amatörmästerskap.
Lag-EM flickor
Guld: Sverige
Lag-EM damer
Brons: Sverige
Lag-EM pojkar
4:a Sverige
Lag-EM herrar
4:a Sverige
Lag-VM flickor
Brons: Sverige

Foto: Göran Söderqvist

Foto: Göran Söderqvist

Proffssegrar.

3

individuella amatörsegrar
tog Linn Grant – i Skottland,
Tyskland och England.
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Organisation.
Svenska Golfförbundet leds av en förbundsstyrelse på sju personer som
efter årsmötet 2017 består av fyra kvinnor och tre män. SGF ansvarar för
två kommittéer och två stiftelser. Kansliet hyr lokaler i Idrottens Hus i
Stockholm sedan januari 2016.
Förbundsstyrelsen (FS)

FS består av en ordförande som väljs på ett år och
sex ledamöter som väljs på två. Styrelsen efter förbundsmötet 2017 blev: Maria Möller (ordförande),
Anders G Sjögren (vice ordförande), Maivor Isaksson
(ledamot), Kerstin Rydström (ledamot), Stefan
Bengtsson (ledamot), Martin Karlsson (ledamot) och
Malin Pellborn (ledamot).
Adjungerade till FS är Gunnar Håkansson (generalsekreterare), Bo Bengtsson (biträdande generalsekreterare samt FS sekreterare), Yvonne Evertson
(ekonomichef) och Roger Andersson (chef marknad
och kommunikation).

Kommittéer och stiftelser

Svenska Golfförbundet har två kommittéer
(Regelkommittén och Juridiska Nämnden) och
ansvaret för två stiftelser, Scandinavian Turfgrass
and Environment Research Foundation (Sterf) och
Axel Fahlesons stipendium. Axel Fahlesons stipendium vänder sig till juniorer som vill kombinera studier med en satsning på elitgolf och delas ut vartannat år, nästa gång 2018.
FS utser ordförande och ledamöter i kommittéerna
och stiftelsernas styrelser.
Mandatperioden i kommittéerna är ett år räknat
från styrelsens konstituerande möte i anslutning till
förbundsmötet i april. För stiftelserna gäller de
bestämmelser som anges i stiftelseurkunderna.

och Martin Rhodin (ledamöter), Jan Rebane (suppleant), Thomas Bergman (ansvarig handläggare SGF).

SGF:s miljögrupp

I miljögruppen ingår: Peter Edman (SGF), Maria
Strandberg (Sterf), Bo Thyselius (miljösamordnare
Uppland), PG Pettersson (banägare och klubbchef
Hofgårds GK), Robert Martin (styrelsemedlem
Swedish Greenkeepers Association och banchef
Timrå GK), Stig Persson (förtroendevald).

Sterf

Ledamöterna i Scandinavian Turfgrass and
Environment Research Foundation väljs på två år
(juni 2017–juni 2019). Ordförande: Bruno Hedlund,
Sverige, vice ordförande Trygve Aamlid, Norsk
Institutt för bioekonomi, Nibio. Ledamöter: Staffan
Tuomolin, Finland (FGU), Pål Melbye, Norge (NGF),
Torben Kastrup Petersen, Danmark (DGU), Edwin
Roald, Island (GUI), Gunnar Håkansson, Sverige
(SGF), Jerry Knox, UK (Cranfield University), Stefan
Nilsson, april 2016 - april 2018, (Swedish
Greenkeepers Association) samt Maria Strandberg,
Sverige (director Sterf).

I regelkommittén ingår: Lars Hörnell (ordförande),
Jan-Gunnar Forsblad (sekreterare), Klas Bengtsson,
Göran Hermes, Anders Jonsson, Birgitta Ljung, Leif
Nyström, Christina Rodman, Ola Welander, Kerstin
Rydström (FS representant) och Claes Grönberg
(ansvarig handläggare SGF).

Juridiska Nämnden

I nämnden ingår: Thomas Hedstrand (ordförande),
Peter Danowsky, (vice ordförande), Cecilia Landelius

Förbundsstyrelsen 2017.

Foto: Lina Hoof

Regelkommittén
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Golfdistriktsförbunden.
Golfsverige är indelat i 21 golfdistriktsförbund (GDF) med uppgift att leda
utvecklingen i distrikten och vara en resurs i arbetet att föra ut information
om beslut och pågående projekt på central nivå.
Blekinge

Småland

Bohuslän-Dal

Stockholm

Dalarna

Södermanland

Gotland

Uppland

Gästrike-Hälsinge

Värmland

Göteborg

Västergötland

Halland

Västmanland

Jämtland-Härjedalen

Ångermanland

Ordförande: Jan-Erik Andersson
Hemsida: blekingegolfforbund.se

Ordförande: Catarina Florén
Hemsida: bdgf.se

Ordförande: Jan Svedin
Hemsida: dalagolf.se

Ordförande: Barbro Wettersten
Hemsida: gotlandsgdf.se

Ordförande: Pär Lindfors
Hemsida: gh-gdf.com

Ordförande: Richard Norling
Hemsida: ggf.nu

Ordförande: Håkan Edvardsson
Hemsida: hgdf.se

Ordförande: Johanna Bruce
Hemsida: jhgolf.se

Medelpad

Ordförande: Mikael Sandberg
Hemsida: mgdf.se

Norr- och Västerbotten
Ordförande: Michael Sikström
Hemsida: nvgf.se

Skåne

Ordförande: Stefan Minell
Hemsida: skanesgolfforbund.com

Ordförande: Kristina Carlo
Hemsida: smalandsgolf.se

Ordförande: Kristina Neimert Carne
Hemsida: sgdf.se

Ordförande: Mikael Larsson
Hemsida: sogdf.se

Ordförande: Reidar Andersson
Hemsida: upplandsgolf.se

Ordförande: Michael Sahlin
Hemsida: golfivarmland.se

Ordförande: Susanne Skagvard
Hemsida: vgdf.se

Ordförande: Roger Skanser
Hemsida: vastmanlandsgolf.se

Ordförande: Tord Gustafsson
Hemsida:
idrottonline.se/SvenskaGolfforbundet/
Distriktsforbund/AngermanlandsGolfforbund

Örebro Län

Ordförande: Anders Eriksson
Hemsida: olgf.nu

Östergötland

Ordförande: Jan Ställborn
Hemsida: ostgolf.se
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Fortsatt stabil ekonomi
och hög soliditet.
Koncernekonomin i Svenska Golfförbundet är fortsatt stabil.
I balansräkningen uppgår det egna kapitalet till 68,6 miljoner
kronor, balansomslutningen är 85,3 miljoner kronor och soliditeten
ligger på 80 procent.
Balansräkningen i Svenska Golfförbundet har
stärkts då ett villkorat aktieägartillskott på 8,5 miljoner återbetalats till Svenska Golfförbundet. År
2008 gavs motsvarande aktieägartillskott till SGF
Affärsutveckling som då förbrukat sitt eget kapital
och behövde kapitaltillskott från ”modern”. På koncernnivå elimineras detta.

Koncernen finansieras av medlemsavgifter till 66
procent, offentligrättsliga bidrag 15 procent samt
övriga intäkter 19 procent. De övriga intäkterna
utgörs till största delen av sponsorintäkter, startavgifter och kursavgifter. De offentligrättsliga
bidragen är stöd/anslag som erhålls från Riksidrottsförbundet.

Likviditeten är god. Vid årsskiftet uppgick den till
76,2 miljoner, varav 50,3 miljoner var placerade i
depåer med diskretionär förvaltning. Kapitalet har
förräntat sig med 4,7 procent. Direktivet som förvaltningsrådet har givit de två förvaltarna är att
förvaltningen ska ske med bland annat en låg risk,
etiskt hållbara investeringar och en obelånad portfölj. Det i sin tur ger att avkastningen inte kan förväntas bli så hög då merparten består av obligationer, med låg bakomliggande ränta respektive risk.

Medlemsavgiften sattes till 169 kronor för senior
respektive 82 kronor för junior. Det var en höjning
med 3 kronor för seniorer jämfört med året före.
Fortsatt tas ingen avgift för barn under 13 år som är
medlemmar i SGF-ansluten klubb. Antal medlemskap i SGF-anslutna klubbar under 2017 var 491 768
stycken, en ökning med 5 137.

Avkastningen har en stark korrelation med risken,
låg risk medför låg avkastning. Syftet med att två
förvaltare får samma direktiv och förvaltar samma
belopp är att då kan en jämförelse lätt göras mellan
avkastningen på portföljerna.
En sådan utvärdering har gjorts och resulterar i ett
byte av Skandia Förvaltning till Carnegie efter årsskiftet. Söderberg och Partners kvarstår med sitt
förvaltningsuppdrag. Vid årsskiftet finns 2 miljoner i
orealiserat depåvärde.
En investering har gjorts i en egenutvecklad utbildningsplattform för jämställdhetsutbildningen Vision
50/50. Avskrivning görs på fem år.
Omsättningen uppgick till 155,9 miljoner kronor
vilket är en marginell minskning mot föregående år.

Förbundet har blivit mer personalintensivt och är
nu i medelantal 61 anställda. Syftet med detta är det
nya fokuset på egen uppsökande rådgivning. På fältet finns numera totalt 18 personer fördelade på
klubbrådgivare, bankonsulenter och juniorutvecklare. Andelen kvinnor i koncernen är 39 procent. Det
är fler kvinnor än män i förbundsstyrelsen.
2017 var sista året med Skandia som namnsponsor
till juniorgolfen. Skandia fortsätter dock som partner
till SGF även under 2018, men i mindre omfattning.
Avtal är tecknat med Folksam för åren 2018–2020
som huvudpartner till Svenska Golfförbundet.
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Ekonomiskt resultat.
Alla belopp i tkr

2017

		

2016

Intäkt

Kostnad

Resultat

Intäkt

Kostnad

Resultat

Svenska Golfförbundet

125 711

-129 395

-3 684

124 645

-123 186

1 459

Svenska Golfförbundet
Affärsutveckling AB

8 794

-6 181

2 613

19 517

-22 409

-2 892

Svenska Golfförbundet
Golfsystem AB

23 480

-23 320

160

22 308

-21 729

579

Svenska Golfförbundet
Event AB

0

-3

-3		

1

1

-2 050

2 050

2 165

0

Koncerneliminering

0

-2 165

Rörelseresultat
155 935
-156 849
-914
164 305
-165 158
-853
							
			
Resultat från
1 247
-127
1 120
514
-105
409
finansiella poster
							
Resultat efter
157 182
-156 976
206
164 819
-165 263
-444
finansiella poster

Avsättning till ändamåls0
0
0
0
-1 650
-1 650
bestämda medel			
			
Skatt på årets resultat		
-762
-762
448		
448
		
							
			
Resultat
157 182
157 738
-556
165 267
-166 913
-1 646
Intressebolag 50 %
Svenska Golftourerna AB
4 516
-5 272
-756
9 788
-9 727
61
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Medlemsstatistik.
Alla kategorier golfare ökade under 2017. Antalet aktiva ökade
med 5 137 till 491 768 medlemskap fördelade på 468 570 individer.
Det innebär att nästan var 20:e svensk spelar golf och är aktiva
medlemmar i en klubb, vilket är 4,5 procent av den svenska
befolkningen enligt SCB:s officiella befolkningstal i november 2016.

Golfen ökade i alla kategorier.
KATEGORI
Flickjuniorer (1–21 år):
Pojkjuniorer 1–21 år):
Totalt juniorer:
Damer (22+ år):
Herrar (22+ år):
Totalt seniorer:
Totalt aktiva medlemskap:

ANTAL

FÖRÄNDRING

10 646
38 527
49 173
123 863
318 732
442 595
491 768

+155
+662
+817
+173
+4 147
+4 320

• Andelen juniorer ökade till 10,0 procent (9,9 procent 2016)
• Golfmedlemskapen ökade med 1,1 procent
• Genomsnittsåldern för golfspelare är 49,3 år
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Medlemsutveckling 2007–2017.		
ÅR

FLICKOR

POJKAR

=JUNIORER

17 464
15 679
14 402
12 982
12 154
11 368
10 683
10 378
10 207
10 491
10 646

55 484
50 607
47 068
42 981
41 341
39 466
37 786
36 815
36 566
37 865
38 527

72 948
66 286
61 470
55 963
53 495
50 834
48 469
47 193
46 773
48 356
49 173

ÅR

DAMER

HERRAR

=SENIORER

=TOTALT

UTVECKLING

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

145 278
142 526
139 582
135 553
131 754
127 599
124 423
123 299
122 736
123 690
123 863

314 718
313 168
311 355
308 605
305 549
301 961
300 588
303 926
307 328
314 585
318 732

459 996
455 694
450 937
444 158
437 303
429 560
425 011
427 225
430 064
438 275
442 595

532 944
521 980
512 407
500 121
490 798
480 394
473 480
474 418
476 837
486 631
491 768

-6 693
-10 964
-9 573
-12 286
-9 323
-10 404
-6 914
+ 938
+2 419
+9 794
+5 137

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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15 största klubbarna.		

		

		

		
KLUBB
GDF
Ekholmsnäs
Bryttsätter
Norrköping Söderköping
Cloud
Huvudstaden
Bråviken
Öijared
Landeryd
Örebro City
Vasatorp
Hinton
Byxelkrok
GolfUppsala
Oxie
Ågesta

Stockholm
Östergötland
Östergötland
Stockholm
Stockholm
Östergötland
Göteborg
Östergötland
Örebro Län
Skåne
Skåne
Småland
Uppland
Skåne
Stockholm

2016
JUNIOR SENIOR TOTALT
933
341
385
168
333
296
238
566
333
400
175
107
276
166
444

14 088
12 714
8 760
5 782
4 739
4 396
3 740
3 070
3 416
3 147
2 077
1 370
2 757
2 769
2 290

15 021
13 055
9 145
5 950
5 072
4 692
3 978
3 636
3 749
3 547
2 252
1 477
3 033
2 935
2 734

2017
JUNIOR SENIOR TOTALT
1 264
369
325
160
329
314
303
618
349
411
214
163
264
180
513

21 146
13 844
8 712
7 248
4 748
4 542
3 925
3 150
3 349
3 263
3 440
3 477
2 824
2 583
2 244

22 410
14 213
9 037
7 408
5 077
4 856
4 228
3 768
3 698
3 674
3 654
3 640
3 088
2 763
2 757
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Medelålder och medianålder.		
KATEGORI		

2013

2014

2015

2016

2017

Kvinna

Golfspelare
Snittålder
Medianålder
Median födelseår

129 749
52
56
1 957

128 406
53
56
1 958

127 711
53
56
1 959

128 593
53
56
1 960

128 897
54
57
1 960

Man

Golfspelare
Snittålder
Medianålder
Median födelseår

323 672
47
48
1 965

325 406
47
48
1 966

328 059
47
49
1 966

335 359
47
49
1 967

339 673
48
49
1 968

Genomsnittshandicap.
HCP-GRUPPER 1–6 (+4 TILL 54)
KATEGORI			
Kvinna
Junior
		
		
Senior
		
		

Golfspelare
Handicap genomsnitt
Handicap median
Golfspelare
Handicap genomsnitt
Handicap median

2015

2016

2017

6 854
39,4
42
114 373
31,3
31

7 147
40,3
46
115 279
31,3
31

7 353
40,9
47
115 645
31,5
31

Total
Golfspelare
121 227
122 426
		
Handicap genomsnitt
31,8
31,9
		
Handicap median
32
32
					
Man
Junior
Golfspelare
29 620
30 833
		
Handicap genomsnitt
31,1
31,8
		
Handicap median
32
33
Senior
Golfspelare
290 357
296 835
		
Handicap genomsnitt
20,3
20,4
		
Handicap median
19
19
Total
Golfspelare
319 977
327 668
		
Handicap genomsnitt
21,3
21,4
		
Handicap median
19
19
					
Summa alla golfspelare		
Golfspelare
441 204
450 094
		
Handicap genomsnitt
24,2
24,3
		
Handicap median
23
23

122 998
32,1
32
31 515
32,2
33
300 832
20,4
19
332 347
21,6
20
455 345
24,4
23
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Återvändare och nya golfspelare.
23 565 återvändare och 33 073 nya golfspelare gav totalt 56 638 nya medlemskap.				
					
		
KATEGORI		ÅLDERSGRUPP
ÅTERVÄNDARE
NYA
SUMMA
Kvinna
Junior
1–12
		 13–15
		 16–18
		 19–21
		
Total
Senior
22–30
		
31–40
		
41–50
		
51–60
		
61–70
		
71+
		
Total

188
101
119
122
530
709
748
1 377
1 148
818
391
5 191

1 345
471
239
293
2 348
1 656
1 160
2 400
1 768
729
99
7 812

1 533
572
358
415
2 878
2 365
1 908
3 777
2 916
1 547
490
13 003

Total		
5 721
10 160
15 881
				
Man
Junior
1–12
423
3 162
3 585
		
13–15
423
1 768
2 191
		
16–18
594
1 216
1 810
		
19–21
674
1 173
1 847
		
Total
2 114
7 319
9 433
Senior
22–30
4 056
5401
9 457
		
31–40
3 428
3135
6 563
		
41–50
3 890
3 336
7 226
		
51–60
2 391
2251
4 642
		
61–70
1 302
1 205
2 507
		 71+
663
266
929
		
Total
15 730
15 594
3 1324
					
Total		
17 844
22 913
4 0757
				
		
Summa
23 565
33 073
56 638
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Klubbar med högst andel kvinnor.
		ANTAL
KLUBB
KVINNOR
MEDLEMMAR
Torekov
Skepptuna Valla
S:t Ibb
Flygstaden
Ringenäs
Djursholm
Skaftö
Fjällbacka
Halmstad
Ljusterö

590
14
86
137
787
737
390
407
962
299

KVINNOR PROCENT

1 433
35
217
347
2 018
1 904
1 011
1 063
2 539
790

41,2
40,0
39,6
39,5
39,0
38,7
38,6
38,3
37,9
37,8

Klubbar med högst andel juniorer.
		
		ANTAL
KLUBB
JUNIORER
MEDLEMMAR
Sommarro Junior
Hills
Danderyd
S:t Ibbs
SAIK
Loftahammar
Vimmerby
Tällbergsbyarna
Strömstad
Järfälla

59
43
231
52
89
129
23
55
186
200

59
115
625
217
384
582
106
267
915
986

JUNIORER PROCENT
100,0
37,4
37,0
24,0
23,2
22,2
21,7
20,6
20,3
20,3
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Golfklubbar och
golfbolag per distrikt.
		
GOLFDISTRIKTSFÖRBUND
ANTAL
ANTAL
SPELARE
SPELARE
BOLAG
KLUBBAR
BOLAG
KLUBBAR
Blekinge		
Bohuslän-Dal
1
Dalarna		
Gotland		
Gästrike-Hälsinge
1
Göteborg
5
Halland
1
Jämtland-Härjedalen		
Medelpad		
Norr- & Västerbotten		
Skåne
3
Småland
4
Stockholm
11
Södermanland
2
Uppland
3
Värmland
1
Västergötland
2
Västmanland		
Ångermanland		
Örebro Län
4
Östergötland
4
Summa
42

Läs hela statistiken på golf.se/statistik

8		
18
321
19		
6		
13
542
27
3 802
19
411
11		
4		
22		
58
1 566
41
1 410
47
39 534
20
3 766
21
3 809
16
771
25
1 120
14		
5		
6
2 683
15
1 740
415
61 475

7 702
13 870
11 245
4 718
9 183
33 424
19 489
6 618
5 035
13 509
68 258
37 442
63 884
16 899
14 989
11 253
25 280
11 845
3 515
9 082
43 053
430 293

TOTALT
SPELARE
7 702
14 191
11 245
4 718
9 725
37 226
19 900
6 618
5 035
13 509
69 824
38 852
103 418
20 665
18 798
12 024
26 400
11 845
3 515
11 765
44 793
491 768
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Boka in
.
Golfens dag 2018
ns dag 2018.

r Golfe
Den 26 maj är det dags fö
r succé med 320
Premiären 2017 blev en sto
läggningar vilket
deltagande klubbar och an
klubbar) stort. Cirka
överträffade målet (250
r att prova på golf.
14 000 besökare kom fö
gsdag för att visa
Bakom idén om en samlin
allmänhet står
upp golfen för en bredare
nisationer:
Golfsveriges största orga
Förening (GAF),
Golf Administratörernas
Co), PGA of
Golf & Companies (Golf &
Golfförbundet (SGF)
Sweden (PGA), Svenska
rs Association (SGA).
och Swedish Greenkeepe

ngera dagen:
Mer om att arrans
dag
golf.se/arrangeragolfe

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

