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Svenska Golfförbundet bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta
och största specialidrottsförbund med 21 distrikt, 454 klubbar och 484 373
aktiva medlemskap fördelade på 461 404 individer. SGF:s uppdrag är att
främja och utveckla svensk golfidrott och verka för välmående golfanläggningar. Vår vision är »Världens bästa golf – för alla«. Läs mer på golf.se.
Omslagsbilden. Åtta särspelshål mot mot världsfyran Inbee Park kräv-

Foto: Björn Andersson

des innan Pernilla Lindberg avgjorde ANA Inspiration 2018 och det blev ett
traditionsenligt dopp i Poppie’s Pond. Segern på Mission Hills i Kalifornien
var Pernilla Lindbergs första på LPGA-touren och 31-åringen från Bollnäs
blev därmed Sveriges sjätte golfspelare att vinna en majortävling.
Foto: Göran Söderqvist
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Redo för nya regler.
150 000 ord har översatts till nya regelboken.
Ett enormt arbete har gjorts under året med
översättning och förberedelser inför den största
moderniseringen av golfreglerna sedan 1952.
Från 2019 är reglerna mer lättillgängliga och
snällare mot vanliga misstag och slarvfel.
Det är också fokus på speltempo, bland annat
är det tillåtet att putta med flaggan i hål.
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Friskvårdsjubel och
extremväder.

Å

ret började fantastiskt med
beslutet att golf godkänns fullt ut
som aktivitet inom ramen för
friskvårdsbidraget. En del klubbar agerade snabbt och säkrade
nya intäkter redan 2018, och förhoppningsvis ökar värdet för golfen när ännu fler klubbar agerar och möjligheten till
friskvårdbidrag för golf blir allmänt känd.
Vädermässigt var det ett annorlunda år för golfen
med svåra och utmanande väderförutsättningar. Till
att börja med en extremt kall vår med mycket snö och
försenad öppning. När säsongen började blev det sommar direkt med värme och torka som aldrig upplevts.
Vattnet tog slut hos många klubbar och bankvaliteten
försämrades. Lärdomen är att vi behöver förbereda
vattenförsörjningen bättre, både vad gäller vattendomar och egen lagring i dammar.
Trenden från de senaste tre åren med ett ökat antal
medlemmar bröts 2018. En minskning med 7 395
medlemskap innebär en tillbakagång med 1,5 procent. Allvarligast är nog att kategorierna kvinnor
och juniorer minskade mest, där vi har störst behov
av att bli starkare. Antalet bokade ronder minskade
med ca 370 000 (-6 %). Sannolikt påverkade den sena
säsongsstarten och den intensiva sommarvärmen
både medlemsantal och spelfrekvens, så låt oss hoppas på ett mer normalt väderår 2019.
Jämställdhetsarbetet fortlöper och 27 nya golfklubbar påbörjade Vision 50/50-programmet under
2018, med stöd av klubbrådgivarna och det digitala
utbildningsmaterialet. Med erfarenhet från cirka 80
klubbars arbete vet vi mer om hur en hållbar process
ska bedrivas. Nyköpings GK och Öjestrand GC blev
också de två första klubbarna att diplomeras för sitt
jämställdhetsarbete.
SGF:s juniortävlingar ger tusentals ungdomar möjlighet att tävla, utvecklas och ha kul genom allt från
den nationella cupen och touren till internationella
event med Annika Sörenstam samt Henrik Stenson

som värdar. Swedish Golf Tour fick också en nystart
2018, där 27 tävlingar har genomförts jämfört med
21 under 2017.
De svenska tävlingsframgångarna fortsätter och det
har varit ett mycket bra år, främst för damerna.
Pernilla Lindberg segrade i majortävlingen ANA
Inspiration i april och blev kandidat till
Jerringpriset, nominerad till Årets prestation vid
Idrottsgalan och utsedd till Årets golfare i Sverige. Vi
har nio spelare med LPGA-tourkort under 2019 och
flera amatörspelare levererar internationellt, bland
annat EM-guld i lag för damlandslaget.
För Golfens IT-system skedde mycket under 2018.
Förbundsmötet tog beslut om en betydande nyinvestering där klienten under tiden 2018–2021 ska
utvecklas till ett webbaserat system, GIT Online. Det
ska följa standarden för administrativa program och
kunna användas på både datorer och surfplattor som
är uppkopplade mot internet. En motsvarande nyutveckling gjordes för tre år sedan vid införandet av
GIT Tävling.
Utvecklingen av nya Min Golf har kommit långt och
bara några tester återstår innan golfarna ska kunna
administrera sin golf via det nya flödet till säsongsstart 2019. Nytt för 2018 var också appen Min Golf
Bokning, som förutom bra bokningsfunktionalitet
också erbjuder dynamisk prissättning och
ankomstregistrering.
Med det går vi in i 2019, ett år som bland annat
innehåller den största uppdateringen av golfreglerna
på mer än 60 år. Vi planerar också för fullt inför
införandet av det nya världshandicapsystemet
2020, något som sammantaget visar att golfen vill
fortsätta att utvecklas.

Maria Möller

Ordförande Svenska Golfförbundet

Gunnar Håkansson

Generalsekreterare Svenska Golfförbundet

Foto: Mikael Frisk
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Sommartorka.

50

internationella
medaljer och segrar för
svenska amatörer
under 2018.

Guldmedaljör.
Damlandslagets Maja Stark kan se
tillbaka på ett framgångsrikt år med guld
i Lag-EM för damer och flera framskjutna
placeringar, bland annat trea och bästa
amatör i Tegelberga Open på Swedish
Golf Tour.

Foto: Göran Söderqvist

2018 bjöd på rekordvärme och stora delar
av Sverige drabbades av torka under
sommaren. Det satte bevattningssystemen på många golfbanor på stora prov.
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Marknad och
kommunikation.
Marknad.
Flera nya och förlängda partneravtal,
MoreGolf Mastercard-inköp för 200
miljoner kronor inom golfen och utökat
säljansvar i och med övertagandet av
Swedish Golf Tour (SGT).

MoreGolf Mastercard

Betal- och kreditkortet MoreGolf Mastercard ger
ekonomiska förutsättningar att utveckla golfen i
Sverige. Kortkunder gjorde inköp inom golfen för
sammanlagt 200 miljoner kronor och löste in bonuscheckar till ett värde av 6 miljoner kronor under året,
primärt på golfklubbar och golfshopar.

Trots ett lite tuffare år för Golfsverige med minskade medlemsantal och spelade rundor finns ett fortsatt stort intresse kring golfen från företag. Det
många söker är relevans och värderingar de kan stå
bakom. Här har golfen utvecklingspotential genom
vårt samhällsengagemang via bland annat
Golfnyttan och Vision 50/50.

Kortet ger mervärden till golfklubbar och partners.
Under 2018 beslutades att samarbetsklubbar från
och med 2019 själva bestämmer vad de vill erbjuda
kortkunder och MoreGolf marknadsför detta.
Den grafiska profilen och marknadsföringen vässades. MoreGolf deltog vid följande evenemang:
Nordea Masters, GAF:s Golfträffen, Ekerum Öland
Masters (SGT-tävling), GAF-Mästerskapet och ett
flertal MoreGolf Open-tävlingar på golfklubbar.

Det lokala engagemanget från företag till föreningar
och organisationer ökar, men det går tyvärr åt andra
hållet när det gäller nationell sponsring. Undantaget
är främst fotbollen som ökar tack vare tv-rättigheter.

Kommunikation.

Partnersamarbeten

Då Swedish Golf Tour (SGT) sedan 2018 drivs av förbundet inkluderar försäljningsansvaret numera
även den svenska proffstouren. Där lanserades
bland annat en ny herrtävling på Pärnu Bay Golf
Links i Estland i samarbete med Tallink Silja. Inför
2019 stärks även samarbetet med European Tour i
samband med att de tar över den svenska
Europatourtävlingen som får nya namnet
Scandinavian Invitation.
Avtalet med säljbolaget Generate sades upp under
året då det inte gett de nya intäkter som förväntades.
Beslut fattades att ta fram en ny partnerstruktur
med nuvarande och kommande rättigheter.
Under 2018 förlängdes avtalen med Callaway Golf,
Ahlsell, Scandic Hotels, Europcar, Kontorab, Volkswagen, Foci och Better You. Ett nytt avtal tecknades
under året, Nextcasa4U med fokus på svensk juniorutveckling. Dessutom har slutförhandling inletts
med ytterligare fyra bolag inför 2019.

Friskvårdsbidraget, Golfnyttan,
landslag och tävling, nya golfreglerna
och nytt utseende på golf.se. Det var
några av de största kommunikativa
projekten under 2018.
SGF:s kommunikation syftar till att stötta klubbarnas utvecklingsarbete, bedriva opinionsbildning
och öka golfens synlighet i media. Året inleddes med
ett stort arbete kring friskvårdsbidraget, där fokus
låg på att kommunicera beslutet till media och golfspelare och informera klubbar hur de kan dra nytta
av friskvårdsbidraget för att utveckla verksamheten
och öka sina intäkter. Information publicerades på
golf.se, ett inspirationspass hölls under verksamhetsseminarierna och nyhetsbrev skickades till
både klubbar och golfspelare.
Inför nya golfreglerna 2019 har hemsidan uppdaterats, 24 regelfilmer från R&A har översatts med
svenskt tal och text och nya Regelpodden har spelats
in i tio avsnitt. Dessutom har vi skickat nyhetsbrev
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till golfare och pressmeddelande till media samt satt
samman ett kommunikations- och utbildningspaket till klubbar att använda för att informera och
utbilda sina medlemmar.
Förbundssajten golf.se uppdaterades under året med
fokus på att förenkla navigationen kring det omfattande innehållet för klubbar och distrikt. Flera goda
exempel från Golfsverige har publicerats inom bland
annat miljö, rekrytering och jämställdhet, som
inspiration för andra golfklubbar.
Andra större projekt har omfattat verksamhetsseminarierna, Golfens dag, Vision 50/50 samt mediakontakter, nyheter och inspiration i digitala kanaler
kring tävlingar och spelare på alla nivåer, från junior
till proffs.

Golfnyttan i samhället

Processarbetet Golfnyttan i samhället verkar för att
öka beslutsfattares kunskap om golfens samhällsnytta inom miljö, friskvård och besöksnäring. Allt
med målet att skapa nya intäkter, minska kostnader
och ge ökad legitimitet för landets golfklubbar.
Under verksamhetsseminarierna på 22 orter hölls
ett pass om Golfnyttan dit politiker och beslutsfattare bjöds in. Närmare 70 personer tackade ja detta
valår. Riksdagsledamöter, kommunstyrelseordföranden, regionråd samt representanter för miljönämnder och besöksnäring fick veta mer om
Golfnyttan men också debattera och diskutera golf-

För dig som vill veta mer om golfens roll för friskvård, turism och miljö.
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klubbarnas roll och möjligheter att påverka.
Under 2018 bedrevs flera processer i Golfsverige där
SGF stöttade golfverksamhet i opinionsbildningen.
Det medialt största var Årsta Golfs fortsatta existens
på Årstafältet i Stockholm. Upprop, protestlistor,
insändare och uppvaktande av politiker ledde till att
Centerpartiet tog strid för golfen. När Centerpartiet
efter valet blev en del av Stockholms styre är målet
att komplettera detaljplanen så att golfen finns kvar.
I april arrangerade SGF tillsammans med Miljöpartiet ett välbesökt seminarium i Riksdagshuset
med bland andra Sterfs Maria Strandberg och
Naturskyddsföreningens Mårten Wallberg som
föreläsare. Temat var Golfens roll i urbana samhällen
och grön infrastruktur.
Tidningen Golfnyttan kom ut med två nummer
under året, ett med tema friskvårdsbidraget, nummer två om mångfunktionella anläggningar och
Agenda 2030. Tidningen trycks i 8 000 exemplar
och går också att läsa digitalt på golf.se/golfnyttan.
Som komplement till tidningen lanserades Golfnyttanpodden, en podcast för alla som är verksamma
inom golfen. Samtalen kretsar bland annat kring
miljöfrågor, friskvård, jämställdhet, besöksnäring,
rekrytering och relationer med media och politiker.
Sju avsnitt har publicerats hittills.

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

#1 | 2018

SM-veckan:

Nätverk:

FOOTGOLF OCH
HANDIGOLF
SÄNDS I SVT

DALSLAND SATSAR
PÅ AFFÄRSSAMVERKAN

Tidningen.

lats i
Golfens p

Agenda

Landets alla
golfklubbar samt
media, rikdagsledamöter och
andra beslutsfattare fick två
nummer av
Golfnyttan med
posten.

Golf är
friskvård!

2030

Historiskt beslut skapar
mervärden på klubben

GOLFNYTTAN_1_190X250MM_2018_V4.indd 1

2018-05-29 14:47

Footgolf-SM.
Sportjournalisten Ola Wenström var med och
kämpade om att bli första officiella svenska mästaren i footgolf. Tävlingen spelades under
SM-veckan i Landskrona och sändes i SVT.

Foto: Patrik Lagerkvist
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Breddidrott.
Nytt område.

Handigolf.

I januari bildades nya verksamhetsFör andra året anordnades en helgutområdet breddidrott, med ansvar för
bildning och erfarenhetsträff
motionsidrotts- och inkluderingsfrågor. på Bosön. Det har lett till mer aktiviteter
i klubbar och distrikt än någonsin.
Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för
att behålla medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos nya målgrupper. Det nya verksamhetsområdet innehåller satsningar som Vision
50/50, footgolf och handigolf. Under 2018 påbörjades
också projektet »Vägar in i golfen« – en uppdaterad
nybörjarutbildning som planeras vara klar 2020.

Footgolf.
Målet är att utveckla sporten via golfklubbarna, och att golfklubbarna i sig
utvecklas till en multifunktionell idrottsplats för fler målgrupper.
För att stimulera och underlätta för klubbar som
vill etablera en footgolfbana med tillhörande verksamhet upprättade SGF:s samarbetspartner
Folksam en footgolffond ur vilken klubbar kunde
söka anläggningsbidrag. Följande fem beviljades
bidrag 2018: Visingsö GK, Linköpings GK,
Österåkers GK, Öijareds GK och Frösåkers GK.
De uppsatta målen för 2018 avseende antal prova
på-aktiviteter (2 st), kvaltävlingar till SM (12 st),
nybyggda footgolfbanor (8 st) och exponering i riksoch lokalmedia har uppfyllts. Dessutom genomfördes det första officiella svenska mästerskapet.
Footgolfverksamheten finansieras genom RF:s
stimulansbidrag, Framåtfonden (RF och Svenska
Spel) samt Folksams Footgolffond.

Distriktens handigolfansvariga har fyra regionala
tävlingstourer med totalt fjorton tävlingar. Distrikt
och klubbar har också regelbundet skapat träningstillfällen och läger för handigolfare. SGF har besökt
fem klubbar för att hjälpa till att starta upp eller
utveckla befintlig verksamhet.
Tack vare samarbetet med Folksam blev 19 golfklubbar beviljade 10 500 kronor vardera i stimulansbidrag till handigolfverksamhet. Henrik Stenson
Foundation har dessutom tilldelat sex golfklubbar
varsin golfscooter.
För andra året arrangerades Henrik Stenson
Handicamp på Barsebäcks GCC, ett tredagarsläger
för tolv handigolfare. Detta tack vare Henrik Stensons
seger i The Open 2016 som innebar ett ekonomiskt
bidrag från Royal & Ancient. Under lägret delade
majorvinnaren ut stipendiet Årets Handigolfare
som i år gick till Jesper Gutke, Dynekilens GK och
Niklas Viktor, Hinton GC.

Vision 50/50.
Golfens långsiktiga och prioriterade
jämställdhetsarbete har tagit fart. I år
antogs 27 nya klubbar och distrikt till
utvecklingsprogrammet och de två
första har diplomerats.
Totalt arbetar cirka 75 golfklubbar i det digitala
klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Arbetet
utvärderas löpande i syfte att skapa förutsättningar
för ett inspirerande, lärorikt och långsiktigt hållbart
utvecklingsarbete. Regionala inspirationsträffar

Foto: Lina Hoof
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Stjärna som ger tillbaka.
Majorsegrarens engagemang för handigolf i Sverige fortsatte under 2018. Här tillsammans med
lägerdeltagarna under Henrik Stenson Handicamp på Barsebäck GCC.

genomfördes för deltagarna på fem platser och SGF:s
klubbrådgivare stöttar processerna lokalt.
I november tilldelades de två första golfklubbarna
SGF:s Vision 50/50-diplom, Nyköpings GK och
Öjestrand GC. De har genomgått hela utbildningen
och integrerat jämställdhetsarbetet som en självklar
del i den övergripande verksamheten.
Om golfen långsiktigt ska bli mer jämställd och
inkluderade behöver hela branschen hjälpas åt.
Under året har SGF:s förbundsstyrelse och kansli
samt styrelserna i PGA och GAF påbörjat kunskapsdelen i programmet. Jämställdhetsfrågan beaktas
också i förbundets utvecklingsarbeten som »Bättre

spelupplevelse för fler« och »Vägar in i golfen«.
SGF ansökte om projektmedel hos Vinnova för
utveckling av en mobilapp för golfspelare med utvalt
innehåll från utbildningen. Det har efterfrågats från
klubbarna men tyvärr blev det avslag på ansökan.
Det externa intresset har varit fortsatt stort. Golfens
satsning har uppmärksammats i media och SGF har
bjudits in att berätta om Vision 50/50 bland annat på
RF:s jämställdhetsutbildningar och Friidrottsförbundets årsmöte. RF lyfte Vision 50/50 till regeringskansliet som gott exempel på vad Sverige gör för
att uppnå »gender balance in sports«. Regeringen
rapporterade i sin tur vidare till EU.
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Klubb och
anläggning.
Klubbrådgivning.
Ett stöd för klubbar att hantera
utmaningar, utvecklas och förflytta
sig till önskat läge.
De sju klubbrådgivarna har under året stöttat landets golfklubbar inom verksamhetsledning, klubbutveckling och dagligt arbete. Arbetet bedrivs
genom enskilda klubbmöten och klustermöten på
regionnivå, men också på riksnivå baserat på storlek, geografiskt läge, ägande- och driftsform och
idrottsverksamhet. De centrala rådgivarna i
Idrottens Hus har hanterat inkommande klubbservicefrågor rörande föreningsrätt, idrottsjuridik,
medlemsformer samt modeller för spelrätter och
utarbetande av mallar och exempelavtal.
Samarbetet med Gröna Arbetsgivare kring en
utbildning i arbetsmiljöarbete som inleddes hösten
2017 formaliserades under året. Totalt 63 deltagare
från nära 30 klubbar deltog vid höstens två utbildningstillfällen. Målgruppen är klubbchefer, banchefer, styrelseledamöter och skyddsombud. Ytterligare
tillfällen är inplanerade 2019.

Golfens IT-system.
2018 var ett av de mest händelserika
åren i Golfens IT-systems historia.
Utvecklingen av GIT Online inleddes,
nya Min Golf släpptes som beta och en
ny bokningsapp lanserades.
Samtliga klubbar registrerade sina medlemmar och
hanterade deras information i Golfens IT-system
(GIT). Cirka 85 % av klubbarna erbjöd tidbokning via
Min Golf. Totalt gjordes 6 750 000 bokningar för
sällskapsspel och 1 342 000 anmälningar till tävling
vilket är en minskning med 1,6 % mot året innan.
Det var främst under den varma och torra sommaren

det spelades mindre golf. 66 % (65 % 2017) av sällskapsspelet bokades via Min Golf.

Utbildning

Under året genomfördes cirka 50 klubb- och distriktsutbildningar och över hundra tillfällen med kostnadsfria webb- och telefonutbildningar erbjöds.
Dessutom hade verksamhetsseminarierna som alltid
ett administrativt block med huvudfokus på GIT.
Totalt har över 2 000 personer under året genomgått
någon typ av utbildning inom GIT.

Utveckling pågår.
Sveriges största referensgrupp,
cirka 450 deltagare på verksamhetsseminarierna, var med och
beslutade att bokning blev första
modul att utveckla i GIT Online.
GIT-uppdateringar och nyheter

2018 var ett stabilt år utan problem med driftstörningar i vare sig GIT eller Min Golf. Fyra uppdateringar gjordes – två vårleveranser, en höstleverans
samt en mindre uppdatering. En av de populäraste
nyheterna var möjligheten till uppföljning av noshow, där klubbar enklare kan följa upp och eventuellt ta betalt för utebliven greenfee av golfare som
inte dykt upp på sin bokade starttid.
GIT har kompletterats med en möjlighet att införa
dynamisk prissättning, vilket varit högt eftertraktat det senaste året. GIT har också GDPR-säkrats
vilket tog mycket utvecklingstid under våren.

GIT Online

Förbundsmötet röstade ja till propositionen om
utveckling av GIT Online, en webbaserad version av
GIT. Projektet kommer att pågå till och med 2021 och
GIT Online kommer att fungera parallellt med
befintliga GIT-klienten under utvecklingsperioden.
Kostnaden fördelas mellan SGF och klubb, där 70 %
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täcks av SGF. Kostnaden för klubbar är max 13
kronor per medlem för hela projektet.
Projektet inleddes direkt efter förbundsmötet, men
hade sin officiella start i september. Utveckling av
bokningsflödet påbörjades och en startervy för
enkel ankomstmarkering har färdigställts med
fokus på mobil användning. Arbetet sker i nära
samarbete med 13 pilotklubbar samt en större referensgrupp bestående av 42 klubbar. För de som vill
följa utvecklingsarbetet finns nya GIT-bloggen som
lanserades i oktober på golf.se.

GIT Tävling

GIT Tävling har har efter fyra år i full drift ingått
mer i en förvaltningsfas. Utvecklingen har även fått
stå tillbaka lite då samma team arbetat med Min Golf
och påbörjat utvecklingen inför det nya världshandicapsystemet. Den enda driftstörningen var i början av augusti och pågick i 30 minuter.

Min Golf

En modern och plattformsoberoende version av Min
Golf lanserades under andra halvåret i en så kallad
beta – en testversion där funktioner fylldes på efterhand. Nya Min Golf fungerar lika bra i en dator som
på en mobil enhet och har fått ett bokningsflöde som
liknar andra tjänster utanför golfen. Både gamla och
nya Min Golf har fungerat parallellt och golfarna har
haft tid att vänja sig vid det nya flödet och formatet.

Klubbar och bolag.
Medlemsläget – golfklubbar och
golfbolag – var fortsatt stabilt under
2018 med få förändringar.
I samband med att medlemsstatistiken fastställdes
den 15 oktober fanns det 413 golfklubbar (M1- eller
M2-medlemskap) och 41 golfbolag (aktiebolag med
A1-anslutning), totalt 454 klubbar. Det var en minskning med tre golfklubbar och ett golfbolag mot 2017.
Den under 2017 uppkomna konflikten mellan Tjusta
GK, som tillhörde Stockholms GDF, och SGF angående beräkningen av medlems- och GIT-avgifterna till
förbund och distrikt avslutades under året genom
att Tjusta GK uteslöts ur SGF med stöd av 3 kap 5 § i
SGF:s stadgar. Golfklubbens betalningsskyldighet
fastställdes av Riksidrottsnämnden i december
2017. Styrelsen valde därefter att försätta föreningen
i konkurs. Styrelsen inkom senare under året med
en medlemsansökan för Nya Tjusta GK, vilken förbundsstyrelsen avslog med hänvisning till att det
vid konkursen framkommit att all golfverksamhet
bedrivits i banägarbolaget och inte i föreningen.
Därmed finns en överhängande risk att golfspelare
kommer att vilseledas om tillhörigheten, att medlemsregistret kommer att misskötas och missbrukas
samt att klubben inte kommer att fullfölja sina ekonomiska skyldigheter gentemot SGF och SGDF.
Banägarbolaget återkom i slutet av 2018 med en
ansökan om att få teckna ett avtal om en
A1-anslutning (golfbolag) med SGF, vilket förbundsstyrelsen beviljade i januari 2019.
Golfbolaget Stjernfors Golf, Örebro Län, försattes i
konkurs i februari 2018 och A1-avtalet med SGF
upphörde. Engagerade närboende golfspelare som
tillhört Stjernfors Golf skapade under året en ny
golfklubb, Stjernfors Nya Golfklubb, som beviljades
provmedlemskap (M2) i december månad.

Min Golf Bokning

I januari beslutades om att komplettera Min Golf
med en app för bokning. Min Golf Bokning lanserades inför säsong och blev snabbt populär. I juli låg
den på Apples topp 5-lista över nedladdade sportappar i Sverige. Golfare kan söka, boka och betala golfronder via appen. Klubbar kan visa dynamiska priser. Fler funktioner kommer att lanseras under 2019.

Freluga GK, Gästrike-Hälsinge, försattes i konkurs i
juli 2018. Verksamheten upphörde omgående och
klubben begärde omedelbart utträde ur SGF.
Bäckavattnets GK, Halland, avslutade verksamheten
och utträdde ur SGF. Överskottet efter likvidationen, 32 156 kr, donerades till Hallands Golfförbund.
Framåt årsskiftet tillkom ett golfbolag. Det
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Malmöbaserade företaget Parkallén Invest AB tog
över golfanläggningen som tidigare var hemvist för
den numera avvecklade föreningen Assartorps GK.
Parkallén Invest kommer från och med säsongen
2019 driva ett golfbolag under namnet Naturligtvis
G&CC. Backa Säteri IF, Göteborg, och Sommarro
Junior GK, Värmland, övergick från provmedlemskap (M2) till tillsvidaremedlemskap (M1). Älvdalens
GK, Dalarna, fick sitt provmedlemskap (M2) förlängt
till den 31 december 2020.
Ett antal klubbar bytte namn under året. Wasa GK
till Södertälje Park Golfklubb (Södermanland),
Grönhögen Golf Links till LinksGolf Öland
(Småland), Lisinge GK till Sparren GK och
International Golf Club at Arlanda till GolfStar
International Golf Club (Uppland). I Stockholm bytte
Cloud Golf Club namn till GolfStar Cloud Golf Club,
Kyssinge Golf till GolfStar Kyssinge, Kungsängen
Golf Club till GolfStar Kungsängen och Brollsta Golf
& Country Club till GolfStar Brollsta.

Juridiska ärenden.
Tretton ärenden har behandlats av
Juridiska Nämnden, varav två om
farligt spel. Ett ärende polisanmäldes
och ledde till en fällande dom.

vanligt disciplin- och bestraffningsärende. Arbetsplatsolyckan utreddes av polisen och ledde till att
golfspelaren som slagit det olycksbringande slaget
åtalades för vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8
§ 1 st brottsbalken.
I en väl motiverad dom, som vunnit laga kraft,
anförde Lunds tingsrätt bland annat följande:

»Det kunde krävas av
golfspelaren att han borde ha vidtagit den närmare undersökningen för att komma till insikt om
banarbetarens position. Hade han
gjort det hade också det aktsamma beteendet som kan krävas av
honom varit mycket lätt utfört,
nämligen att påkalla banarbetarens uppmärksamhet. [...]
Härigenom får han anses ha varit
oaktsam i sådan grad att han av
vårdslöshet har orsakat banarbetarens skada.«

Juridiska Nämnden

Juridiska Nämnden hade tretton ärenden verksamhetsåret 2018 vilket motsvarar ett årligt genomsnitt sedan nämnden bildades 1989. Sex bestraffningsärenden (kap. 14 RF:s stadgar) behandlades
varav två handlade om »farligt spel«. Merparten av
ärendena som behandlades – nio stycken – var
föreningsärenden, det vill säga överklagade beslut
fattade av golfklubbens styrelse eller årsmöte (15
kap. RF:s stadgar). Fyra av nämndens beslut överklagades till Riksidrottsnämnden och fastställdes.
Ett överklagande avslogs och lämnades utan bifall
och tre beviljades inte prövningstillstånd.

Banarbetare träffades av golfboll

I augusti 2017 inträffade en otäck olycka på Barsebäck GCC när en banarbetare träffades i huvudet av
en golfboll, vilket förorsakade sårskada, svullnad,
blåmärke, yrsel och illamående. Händelsen anmäldes dels som en arbetsplatsolycka, dels som ett sed-

Tingsrätten konstaterade också att den samlade
skadan med mycket rejäl bula, hjärnskakning och
huvudvärk som enligt banarbetaren suttit i under
flera dagar inte kunde bedömas som ringa.
Golfspelaren dömdes för vållande till kroppsskada
och påföljden bestämdes till 50 dagsböter á 850 kr.
Golfspelaren ska dessutom utge skadestånd till banarbetaren med 5 014 kr, betala en avgift på 800 kr till
brottsofferfonden samt återbetala 6 443 kr för den
rättshjälp han fått.
Domen är i linje med hur Juridiska Nämnden och
Riksidrottsnämnden bedömt liknande förseelser –
att det vilar ett stort ansvar på golfspelaren samt att
ett uppsåtligt eller vårdslöst handlande leder till
stränga bestraffningar.
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Ban-, spel- och
tävlingsutveckling.
Banutveckling.

Höstens seminarieserie Modern banskötsel i samarbete med Sterf lockade nästan 200 deltagare.
Temat denna gång var svampsjukdomen »dollar
spot« och vinteröverlevnad.

2018 var ett utmanande år för
majoriteten av landets golfklubbar,
med en kall och sen vår följt av extrem Lansering av OnCourse Sverige
sommartorka. Det ställde stora krav på Som första land i världen har Sverige fått en anpassad och översatt variant av miljöverktyget GEO
alla som arbetar på grönytesidan.
OnCourse. Detta kommunicerades bland annat
Bankonsulenterna

SGF:s sju anställda bankonsulenter står till förfogande för klubbar att få hjälp med sina golfanläggningar utan kostnad. För vakansen i norra regionen
rekryterades en ny bankonsulent som fanns på plats
till säsongsstart. Varje konsulent ansvarar utöver
generell rådgivning till anläggningar inom sin region även för ett eget specialområde som bevakas och
följs mer ingående. Specialistkunskaperna används
bland annat vid SGF:s utbildningar samt vid behov
även vid särskild rådgivning över hela landet.

Nyckeltal
BANKONSULENTERNA UTFÖRDE:
• 767 banbesök
• 138 utbildningsdagar med banpersonal
• 53 erfaträffar
• 48 distriktsmöten
• 49 informationsträffar om miljö
• 37 myndighetskontakter

Utbildningar

Det är viktigt att jobba långsiktigt och utbilda
personalen och vi ser glädjande nog ett fortsatt
stort intresse att utbilda sig inom banskötsel. Årets
kurser på alla tre nivåer, Grundutbildning,
Vidareutbildning och Högre Greenkeeperutbildning, blev fulltecknade. Under våren genomfördes också introduktionsutbildning för ny personal på ett antal orter, med totalt 150 deltagare.

under verksamhetsseminarierna (över 1 500 deltagare), distriktsmöten, erfaträffar och på enskilda
klubbar. Några av nyheterna är att verktyget:
• är enklare med fler frågor istället för fritext
• har översatts till svenska
• har anpassats efter svenska lagar och regler.
Vid årets slut hade tolv klubbar certifierat sig och
ytterligare cirka 80 registrerat sig.

67 banor värderade

Sverige har ansvariga banvärderare fördelat på sju
regioner, som på uppdrag av förbundet planerar och
genomför värderingar tillsammans med ett värderingsteam. Banvärderarna är utbildade enligt kraven i USGA banvärderingssystem.
Banor ska omvärderas var tionde år såvida det inte
gjorts större förändringar i längd, layout eller banskötsel. Under 2018 värderades 67 banor och ytterligare ett antal justerades på grund av mindre
ombyggnationer. Under året har »Live rating« testats, ett nytt digitalt verktyg för uppmätning och
värdering golfbanor. Verktyget visade sig vara tidsbesparande och ge ett bättre värderingsunderlag.

Sterf.
Den nordiska forskningsstiftelsen har
under året publicerat ett flertal faktablad, artiklar och handböcker i ämnen
som stöttar grönytesektorns arbete och
bidrar till de globala hållbarhetsmålen.
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Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation (Sterf) driver 15 projekt inom fyra prioriterade områden: integrerat växtskydd, strategier
för god övervintring, hållbar användning av vatten
samt multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster.
Sterf har identifierat sex hållbarhetsmål i FN:s
Agenda 2030 som golfen kan bidra till samtidigt som
vi hanterar våra egna vardagsutmaningar:
• Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
(FN:s mål 15)
• Hållbar användning av naturresurser och
kemikalier (FN:s mål 12 och 15)
• Anpassning till och bekämpning av klimatförändringar (FN:s mål 13)
• Hållbara städer och samhällen (FN:s mål 11)
• Hälsa och välbefinnande (FN:s mål 3)
• Lokalt och globalt gränsöverskridande
samarbete (FN:s mål 17)
För att underlätta för golfklubbar att arbeta enligt
målen har Sterf under året tagit fram en handbok
som steg för steg beskriver hur klubben kan kartlägga viktiga värden, funktioner och aktiviteter samt
involvera samarbetspartners i olika multifunktionella projekt. Två inspirationsvideor har också
producerats, »Golfbanan som utomhusklassrum«
samt »Från frodiga ruffar till ängsmark med biologisk mångfald«.

Nyckeltal
2018 HAR VARIT ETT MYCKET
PRODUKTIVT ÅR FÖR STERF:
• Över 400 verksamma i golfsektorn har tagit del
av nya forskningsresultat vid nordiska och internationella seminarier och konferenser.
• Forskning och ny kunskap har presenterats
i 17 vetenskapliga artiklar. De har lagt grunden
till 19 handböcker, 48 artiklar i golftidskrifter
samt praktiska faktablad och inspirationsvideor.
• 2 136 mottagare har via årets fem nyhetsbrev
informerats om pågående projekt.
Mer om verksamhetsåret 2018 i Sterfs egen årsbok
som publiceras på sterf.org.

Spelutveckling.
Efter ett omfattande arbete med nya
golfreglerna blev Sverige ett av de första länderna att vara klara med översättningen av R&A:s regelböcker och
utbildningspaket.
Stort arbete med nya golfreglerna

I december 2017 inledde SGF:s Regelkommittés (RK)
översättningsgrupp på åtta personer ett omfattande
arbete med de nya golfreglerna som gäller från 2019.
Tio månader och cirka 150 000 ord senare var Sverige
som andra land i Europa klar med översättning av
R&A:s två regelböcker och två utbildningspaket. I
oktober arrangerade RK en »Teach the Teacher«konferens för 58 domare. Därefter rullades regelutbildningen av klubbar och domare ut i golfdistrikten
Parallellt med detta extraordinära arbete har RK haft
tre protokollförda sammanträden och förbundsdomare har genomfört cirka hundra tävlingsuppdrag,
främst på Swedish Golf Tour och Teen Tour. Dessutom
har vi haft svenska domare vid Nordea Masters,
Swedish Challenge och Ricoh Women’s British Open.
Nu står nästa stora uppgift för dörren – World
Handicap System som ska träda i kraft 2020.

Bättre spelupplevelse

I enlighet med Golfsveriges långsiktiga mål kring
attraktiv golfupplevelse, utslagsplatser framför
standardtee och hektometersystemet inleddes
under 2018 ett tvåårigt projekt kring bandesign för
bättre spelupplevelse. Syftet är att ta fram en banutvecklingsstrategi och ett rådgivningsmaterial med
vägledning och rekommendationer. Fyra projektmöten hölls under året och gruppen har sammanställt fakta i en nulägesanalys, utifrån svensk data
och internationella rapporter.

Tävlingsutveckling.
Spelare oavsett nivå, ålder och målsättning ska ges möjlighet att utvecklas
genom tävling. Under 2018 har förbundets tävlingstrappa utökats till att även
omfatta den svenska proffstouren.
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Miljön i fokus.

Foto: Göran Söderqvist

Blomsterängar istället för frodiga ruffar på
golfbanan hjälper pollinerande insekter
och bidrar till biologisk mångfald.

Publiktätt.
Många ville se internationell toppgolf när LET Access
Tour kom till Västerås med nya damtävlingen Anna
Nordqvist Västerås Open by SmartProvider.
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Förbundstävlingarna delas in i A- och B-tävlingar och
arrangeras av golfklubbar som utsetts av SGF (A) eller
av SGF tillsammans med distrikten (B). Till det finns
C-tävlingar som arrangeras i och fördelas av distrikten.

Proffstävlingar.
Medvind för den svenska proffstouren

Swedish Golf Tour (SGT) ger våra framtida världsstjärnor en möjlighet att ta första stegen som proffs.
Inför 2018 tog SGF över driften av touren. Vi summerar en säsong med totalt 27 genomförda arrangemang, att jämföra med 21 tävlingar under 2017.
Damtouren har ökat från nio till 13 tävlingar och
herrtouren från tolv till 14 tävlingar. Den totala prissumman uppgick till 8,5 miljoner kronor. Filippa
Möörk från Karlstad GK och Jacob Glennemo från
AIK GK segrade i respektive Order of Merit.
SGT:s varumärke har stärkts genom ökad synlighet i
social media, press och TV. Touren har fått tusentals
nya följare på Facebook och Instagram, det har rapporterats flitigt om spelare och arrangörer i lokalpress och golfmedia och sammandrag har sänts på C
More Golf. Flera företagssamarbeten har inletts som
ger mervärden till touren, spelare och arrangörer.

Tredje året för Robert Karlssons tävling

2–5 augusti hölls den tredje upplagan av Swedish
Challenge hosted by Robert Karlsson. Sveriges enda
tävling på Europatourens undertour Challenge Tour
arrangeras av Katrineholms GK i samverkan med
Svenska Golfförbundet och värden Robert Karlsson.
C More Golf sände även detta år tävlingen live lördag
och söndag och ett sammandrag visades i
Sportkanalen. Segrare efter särspel blev den tidigare
Ryder Cup-spelaren och europatoursegraren Oliver
Wilson från England. Bäste svensk blev Anton
Karlsson, Upsala GK, på en tredje plats.

LETAS-tävlingar samlade europeisk elit
På damsidan arrangerades två internationella tourtävlingar på Ladies European Tour Access Series
(LETAS), undertouren till damernas Europatour.
Tävlingarna var samarrangemang mellan Swedish
Golf Tour, LETAS och arrangörsklubbarna Västerås
GK och Allerum GK, som båda var nya arrangörer på
SGT damer.

Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider
vanns av franska Emie Peronnin före svenska amatören Maja Stark. I Turfman Allerum Open segrade
Englands Rachael Goodall. Bästa svenska var Lynn
Carlsson på en delad tredjeplats.
Internationell matchning på hemmaplan är viktigt
och inspirerande för unga satsande spelare och gör
att fler kan ta nästa steg mot de bästa tourerna och
världstoppen, i linje med förbundets satsning. Därför
är det glädjande att Västerås GK har skrivit under för
ytterligare två år 2019–2020 och Allerum GK för 2019.

Övriga tävlingar med prispengar

19 tävlingar genomfördes på Future Series och 29
övriga tävlingar med prispengar (nio för damer och
20 för herrar).

Juniortävlingar.
Grand Opening

Säsongens första tävling hölls på Vellinge GK i april
och spelades i ett för året nytt format. Den tidigare
partävlingen har blivit en individuell tävling över 54
hål och ingår i SGF golf ranking. 123 spelare deltog,
en avsevärd ökning från tidigare år. Vann tävlingen
gjorde Elsa Svensson från Mariestads GK och
Rasmus Hjelm från Ljunghusens GK.

Teen Tour

Sveriges största juniortour för spelare mellan 13 och
21 år bytte i år namn till Teen Tour. Touren spelas
över sex omgångar med tre nivåer vid varje tillfälle,
Elite, Future och First. Nytt för 2018 var också att
touren fått en final i fyra åldersklasser. Den spelades
på Strängnäs GK och segrade gjorde Wilmer Ederö,
Landeryds GK, Moa Fridell, Borås GK, George
Berglund, Göteborgs G K och Sanna Lundmark,
Skellefteå GK.
Vinnarna av Teen Tour Order Of Merit för flickor
respektive pojkar får Annika Sörenstam Trophy.
2018 gick den fina utmärkelsen till Ester Fägersten,
Hills GK och David Nyfjäll, Upsala GK.

Teen Cup

Nytt namn men samma koncept. En av världens
största golftävlingar för spelare mellan 13 och 16 år.
Cupen börjar som en breddtävling på spelarnas
hemmaklubbar för att sedan utvecklas genom
gruppkval, regionkval och slutligen riksfinal till att
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bli en tävling om vem som är bäst i Sverige i sin
åldersklass. Flera tusen ungdomar deltog och 262
klubbar genomförde klubbkval.

ANNIKA Invitational Europe

Sjunde upplagan av Sveriges största internationella
tävling för flickor spelades i juni på Kungliga
Drottningholm GK. 78 spelare 13–18 år från 15 länder deltog. Anna Zanusso från Italien vann tävlingen
och bästa svensk blev Ingrid Lindblad, Ringenäs GK,
på andra plats.
Annika Sörenstam fanns på plats under hela tävlingen. Genom sitt koncept »More than golf« med
clinic, workshops och aktiviteter för spelarna är AIE
är en bra arena för spelarutveckling.

Stenson Sunesson Junior Challenge

Tävlingen spelades för andra året och hade utökats
från 78 spelare till 156. Utöver de svenska spelarna
kunde man finna danska, norska och finska spelare
i startlistan. Tävlingen spelades på Barsebäck GCC i
fyra klasser och segrade gjorde Rasmus Jonasson,
Albatross GK, Herman Wibe Sekne, Oslo GK, Andrea
Grimberg Lignell, Hills GK och Ester Fägersten, Hills
GK. Vinnarna bjuds in av Henrik Stenson att spela
Major Champion Invitational i USA 2019.

Nordic Junior Match

Vinnarna i varje åldersklass i Teen Cup blir inbjudna
att spela en vänskapslandskamp mellan Sverige,
Norge och Danmark. Tävlingen spelas vartannat år i
Sverige och vartannat år i Danmark. I år stod
Sverige som värd och tävlingen spelades på Abbekås
GK. Danmark gick segrande ur tävlingen.

och karriärens första proffsseger efter särspel mot
Sofie Bringner, Hills GK. I herrklassen blev Tjörns
GK:s Sebastian Hansson svensk mästare, trots förlust i finalmatchen mot danske Christian Gløët.

SM Klubblag

Genomfördes som de senaste åren i tre nivåer: LagSM (en dam och en herr), division 1 (två för damer,
fem för herrar) samt division 2 (fyra för damer, tolv
för herrar). Totalt var 103 damlag och 236 herrlag
anmälda. I Lag-SM som spelades på Barsebäck GCC
blev det tredje raka segern för Hills damlag. I herrtävlingen tog AIK GK sitt första SM-guld.

JSM Klubblag

En lagtävling där varje golfklubb får chansen att delta med ett lag på sju juniorspelare. Totalt 62 klubbar
deltog i omgång 1. Efter slutspelet på Fullerö GK stod
det klart att Hills GK, Lidingö GK, Landeryds GK och
Gävle GK kvalificerade sig till den åtråvärda finalen
i Spanien. Efter stor dramatik och väldigt jämna
matcher mellan Landeryd och Hills tog Hills GK för
andra året i rad hem segerpokalen.

Skol-SM

15 skolor från hela Sverige deltog i tävlingen som
spelades på Gränna GK i slutet av september. Lagen
består av 4–6 spelare med minst en spelare från varje kön. Segrade gjorde Filbornaskolan Lag 2 på tio
under par efter totalt åtta spelade rundor.

SM i handigolf

Mästerskap.

Handigolf-SM arrangerades under Riksidrottsförbundets SM-vecka för fjärde året i rad. Arrangör var
Vasatorps Golfklubb och svenska mästare blev
Anneli Bergman, Brevikens GK på damsidan och
Rasmus Lia, Idrefjällens GK på herrsidan.

European Girls’ Team Championship

Footgolf-SM

Sverige har som målsättning att årligen arrangera
ett europamästerskap för amatörer. 2018 arrangerades Lag-EM för flickor på Forsgårdens GK med 19
deltagande lag. Italien segrade över Spanien i kampen om guldet och Sverige tog brons efter att ha
besegrat Tjeckien i sista matchen.

SM Match

Sveriges äldsta och mest traditionsrika golftävling
har spelats i över 100 år. Mästerskapet ingår i
Swedish Golf Tour och spelades på Österåkers GK. På
damsidan tog Lisa Pettersson, Täby GK, SM-guld

Emelie Andersson, SK Iron, och Erik Lundin,
Olandsbygdens GK, segrade i dam- respektive herrklassen i det första officiella svenska mästerskapet i
footgolf. Tävlingen spelades i Slottsparken och runt
Citadellet i Landskrona under SM-veckan.
Det blev en succé bland spelare och publik, men
framförallt i media. Över två timmar direktsändning
i SVT med cirka 110 000 tittare, bevakning av
Radiosporten och artiklar och uppslag om footgolfens ökande popularitet i Svensk Golf och lokal
media.

Särspelsnerver.
Kajsalotta Svarvar, Halmstads Golfklubb, var en av
de åtta segrarna i Teen Cup-finalen 2018. Hon vann
flickor 14-klassen efter särspel.

Foto:
Foto:
Göran
Ludvig
Söderqvist
Forssman
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262
Blågul medaljglädje.
Flicklandslaget tog brons i lag-EM på hemmaplan. Stående fr v: Elsa
Svensson, Mariestads GK, Andrea Grimberg Lignell, Hills GK, Louise
Rydqvist, Värnamo GK, Ingrid Lindblad, Ringenäs GK samt liggande fr v:
Ester Fägersten, Hills GK och Kajsa Arwefjäll, Ljunghusens GK.

Foto: Göran Söderqvist.

klubbar genomförde
klubbkval i Teen Cup
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Seniortävlingar

Handigolftävlingar.

SM-veckan

Handigolf Tour

Med 2 065 som spelade i årets upplaga i Halland var
det första gången SM-veckan hade över 2 000 deltagare. Det tidigare rekordet var från 2004 med 1 954.
Nya klasser för året var Äkta Makar/Sambor 120+
med 141 par, H75 med 58 deltagare och H85 med 12
deltagare, vilket givetvis bidrog till rekordet.

SGF Senior Tour

Genomfördes i tre damklasser (D30, D50, och D60)
och fem herrklasser (H30, H40, H50, H60 och H70) i
5–7 omgångar (inklusive SM-veckan) beroende på
klass under säsongen. Totalt arrangerade 27 klubbar
tävlingar på SGF Senior Tour plus de åtta som även
ingick i SM-veckan. De svenska seniorerna
representerade också Sverige vid ett 20-tal tävlingar i internationella sammanhang med flera
framskjutna placeringar och en silvermedalj för
D50 i Lag-EM som höjdpunkt.

Fyra deltävlingar (varav en var Handigolf-SM, se
Mästerskap) samt en final ingick på årets Handigolf
Tour. Finalsegrarna på Dalsjö Golfklubb blev Niklas
Viktor, Hinton GC, Matilda Jonsson, Kumla GK, Benny
Ahlinder, Gävle GK samt Maria Brodell, Borås GK.

Swedish Open for Disabled

Det blev svensk seger i den internationella handigolftävlingen på GolfStar Lindö 5–6 augusti. Johan
Kammerstad från Lannalodge Golfresort, landslagsspelare och tidigare VM- och EM-guldmedaljör,
hade tävlingens bästa bruttoresultat med 145 slag.

62

klubbar deltog i
JSM Klubblag 2018
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Spelarutveckling
junior och elit.
Verksamhetsutveckling.
SGF stöttar och utbildar klubbar och
distrikt att skapa bra verksamhet enligt
Golfäventyret, rekrytera och utveckla
ledare samt samverka med skola och
andra organisationer.
Idrottslyftet 2018

Idrottslyftet består av två delar, ett utvecklingsstöd
och ett föreningsstöd. Utvecklingsstödet från RF
2018 var på sju miljoner kronor och föreningsstödet
två miljoner. Klubbar kan i sin tur söka bidrag enligt
sex olika paket: ledarbidrag, lägerbidrag, samverkan
NIU, fria projekt, anläggningsbidrag och handigolf.
Under året har SGF hanterat nästan 200 ansökningar varav 184 har blivit godkända.

Ledarutbildningar

Under året utbildades 286 ledare från 52 klubbar i
Golfens ledarutbildning 1 – Golfäventyret (GL1).
Sedan starten 2014 har totalt 178 golfklubbar utbildat
ledare i GL1. Målet till 2020 är 250 klubbar. Golfens
ledarutbildning 2 – Fördjupning (GL2) genomfördes
av SGF:s utbildarteam vid tre tillfällen. Det resulterade i totalt 23 utbildade tränare och ledare.

SISU Idrottsböcker även uppdaterat boken för föräldrar och ledare. Den heter nu »Golfens
Ledarutbildning 1 – Golfäventyret« och innehåller
studiematerial till GL1-utbildningen samt övningar
och träningspass för Golfäventyret. Boken lanseras
på PGA:s utbildningsvecka 2019.

Distriktssamverkan

Efter beslut hösten 2017 om närmare strategiskt
samarbete mellan golfdistrikt och SGF:s juniorutvecklare har en konferens för distriktens junioransvariga samt flera möten genomförts i de 21 golfdistrikten. Det har skapat dialog och samverkan mellan distrikten samt ytterligare stöd till juniorverksamhet. Fokus har varit på ledarutbildningar, speloch tävlingstrappa med Golfäventyret Cup samt
tjejsatsningar.

Juniorkonferens

Den 17–18 november genomfördes SGF:s juniorkonferens med cirka 140 deltagare från 59 klubbar och
20 distrikt. Temat var »Golf som barnidrott – fler
barn i bra verksamhet« och på programmet fanns
inspiration, information och utbildningspass om
Golfäventyret, tävlingar, läger och verksamhetsutveckling. Föreläsare var representanter från SGF
och externt inbjudna gäster.

Projekt X – den röda tråden

Projektet Unga ledare inleddes 2017 och syftar till
att utveckla unga ledare under tre år. Första året deltog nästan 25 ledare i steg 1 under en lägervecka. I år
fortsatte projektet med steg 2, där cirka 15 deltagare
stärktes ytterligare i sin ledarroll. De har under året
fått uppdrag både på sina klubbar och av SGF. Tyvärr
fick årets steg 1-utbildning ställas in på grund av för
få anmälningar.

Ett treårigt projekt har inletts i samverkan med PGA
of Sweden, Västra Götalands Idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna och sju golfklubbar i Göteborg,
med stöd av Ryder Cup Development Trust. Målet är
att utveckla en modell för bättre barn- och ungdomsverksamhet. Utvalda slutsatser kommer att
kommuniceras under projektets gång. 2021 ska en
komplett rapport med rekommendationer presenteras för Golfsverige och andra idrottsförbund.

Golfäventyret

Juniornytt

Till PGA:s utbildningsvecka 2018 släpptes ett nytt
Golfäventyrethäfte riktat till barn där de kan bocka
av golfutmaningar och levla till nästa nivå. Under
andra halvåret har SGF i samverkan med PGA och

Via nyhetsbrevet Juniornytt kommuniceras relevant information om juniorutveckling vid rätt tillfälle under året. Det skickas ungefär varannan
månad till cirka 1 500 junioransvariga, tränare,
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idrottsansvariga med mera på klubbar och distrikt.
Som komplement finns Juniornytts Facebookgrupp
som uppdateras varje vecka med nyheter och tips
kring juniorverksamhet.

Aktiviteter för
spelare.
Läger, utbildningar och aktiviteter som
stöttar barns och ungdomars utveckling och breddar deras nätverk.
Golfäventyret Cup

Under året har cirka 400 barn deltagit i nya konceptet Golfäventyret Cup som arrangerats i åtta distrikt
på drygt 20 klubbar. Syftet med cupen är att barn
ska få möjlighet att tävla på sina villkor oavsett förkunskaper, med fokus på glädje och personbästa. En
film togs fram för att inspirera fler distrikt och klubbar att ta till sig av konceptet till nästa år.

Prova på-aktiviteter

Under 2018 har SGF spelarutveckling varit på plats
med Golfäventyret på olika platser ute i landet för att
nå nya målgrupper. Järva idrotts- och kulturfestival,
Olympic Day i Kungsträdgården och Nordea Masters
hade barn och föräldrar som målgrupp, medan
idrottslärare och fritidspedagoger fick bekanta sig
med Golfäventyret i skolan vid GIH Idrotts- och
hälsokonvent.

Tjejsatsning

Antalet flickjuniorer minskade under året och tjejerna är ofta ensamma på golfklubbarna. För att fler
ska kunna träna och spela tillsammans uppmuntrar
SGF distrikten att genomföra tjejsatsningar med
stöd från Idrottslyftet.
16 av 21 distrikt hade aktiviteter under året, exempelvis läger, träningsdagar, tävlingar samt träffar på
ANNIKA Invitational Europe på Drottningholm och
flick-EM på Fors-gården. Distriktens tjejansvariga
hade också en årlig träff och redovisade årets aktiviteter, utbytte erfarenheter och samt diskuterade problem och nya idéer.

Golf och studier

Verksamheten vid golfens två Riksidrottsgymnasier (RIG) och 24 tillstyrkta Nationella Idrottsutbildningar (NIU) har genomförts enligt plan och är
mycket viktiga för att spelare ska kunna bedriva elitinriktad golfträning i kombination med gymnasiestudier. Under hösten genomfördes antagning till RIG
och NIU 2020. Söktrycket är högt, framför allt till RIG
där en stor andel av de högst rankade spelarna går.
Vid SGF Elitmiljö Halmstad har 24 spelare under
2018 kombinerat sin golfsatsning med högskolestudier i Sverige. Elitmiljö Halmstad är ett samarbete
med Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun
och drivs med hjälp av elitstöd från RF och bidrag via
R&A Development. Golfträning och spel sker på
Halmstad Golfarena och närliggande samarbetsklubbar: Falkenbergs GK, Halmstad GK, Haverdals
GK, Holms GK, Ringenäs GK och Vilshärad GK.

Utvecklingsarenan

Vid Swedish Golf Team Utvecklingsarena får juniorspelare och föräldrar träffa coacher som har kunskap och erfarenhet av nästa nivå och toppnivå.
Under 2018 genomfördes träffar på totalt tio spelplatser vid fyra tillfällen under Teen Tour Elite, Teen
Tour Future samt riksfinalen i Teen Cup. De innehöll
både teori- och träningspass med landslagscoacher.

Supercamp

Supercamp förbereder spelare, föräldrar och tränare
i filosofin och innehållet i förbundets spelarutvecklingsprogram. Tre lägeraktiviteter fördelat på fem
regioner har genomförts under året och totalt 190
ungdomar i åldern 13–15 år har deltagit. Innehållet
följer spelarutvecklingshjulet som även används
inom Swedish Golf Team, RIG och NIU. Lägren drivs
av totalt 25 coacher varav fem regionansvariga.

Antidoping

Utbildningspass om antidoping, medicinering och
dispenser genomfördes i samband med spelarmöten
på Swedish Golf Tour och Teen Tour Elite. Samtliga
klubbar i Lag-SM och finallagen i JSM klubblag har
genomfört preventions- och åtgärdspaketet
”Vaccinera klubben”, framtaget av Svensk
Antidoping. Dessutom genomgår alla spelare och
coacher inom landslagsverksamheten och vid
Riksidrottsgymnasierna årligen Svensk
Antidopings webbutbildning Ren vinnare.

16 av 21 distrikt genomförde en tjejsatsning. Här
inspireras juniorer vid Annika Sörenstams clinic i
samband med ANNIKA Invitational Europe på
Kungliga Drottningholms GK.

Alla får diplom.
Glädje och personbästa är i fokus i Golfäventyret Cup
där barn får tävla på sina villkor. I år har cirka 400
spelare deltagit i det nya konceptet.

Foto: Patrik Lagerkvist

Golftjej Sverige.

Foto: Susanne Persson
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Spelarutveckling
landslag.
Swedish Golf Team
Utbytesresa till Sydkorea, synliga resultat från Elitmiljö USA och bred verksamhet med både läger och individuell
uppföljning med samtliga spelare.

coacher, experterna i SGF:s Performance Team och
klubbar med elitverksamhet. Landslaget samarbetar
också med både RF och SOK. Arbetet är långsiktigt
med tät uppföljning av varje individ som är uttagen i
våra landslag utifrån de fem processerna i spelarutvecklingshjulet: tekniskt, fysiskt, mentalt, strategiskt och socialt.

Landslagets verksamhet

Elitmiljö USA

Verksamheten leds av förbundskapten och ansvariga
landslagscoacher som genomför en helårssatsning
tillsammans med ett tiotal assisterande

Nio svenskor kommer 2019 ha kategori på damernas
LPGA-tour och Sverige är nu tillbaka på det antal
spelare vi var i början och mitten av 2000-talet. Vi
ser en direkt koppling till SGF:s satsning på en träningsbas i Phoenix som startade 2017. Elitmiljö USA
drivs med ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet och syftet är att ge spelare som befinner sig i
etableringsfasen från amatör till proffs en plats att
bo och träna på. Med facit i hand är detta helt rätt
modell att stödja tjejer och killar som vill göra en fullgod satsning i USA.

Världens bästa damgolfnation.
Det blev många intryck och nya erfarenheter för spelare
och coacher efter tre veckors träning och tävling med
landslaget i Sydkorea.

Foto: Göran Söderqvist

Swedish Golf Team har verksamhet från 13 år och
uppåt: framtidsverksamhet, flick-, pojk-, dam- och
herrlandslag, handigolflandslag samt utmanarsatsningen för unga proffs. Under 2018 har närmare 30
samlingar och läger genomförts, och Sverige var
representerade i cirka 50 internationella amatörtävlingar i Europa, USA, Afrika och Asien.

2018 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 25

Utbyte med Sydkorea

Lindbergs majorseger blev starten på en medialt
uppmärksammad internationell segersvit för svenska amatörer och proffs som höll i sig i hela elva veckor.
Två av våra bästa herrspelare, Alex Norén och
Henrik Stenson, tog sig in i Ryder Cup-laget och var
med och bidrog till den europeiska segern på Golf
National i Paris. Slutresultatet skrevs till 17,5 poäng
för Europa mot 10,5 poäng för USA.

Spelarna deltog i två tävlingar och en träningsvecka
och coacherna fick med sig kunskap och information från landet som just nu dominerar damgolfen
med 39 spelare topp 100 på världsrankingen. Vi
hoppas få möjlighet att åka tillbaka till Sydkorea
med svenska spelare 2019 för att matcha dem mot
några av värdens bästa amatörer och proffs.

European Golf Team Championship

Flicklandslagets segertåg under 2017 gav eko och
väckte intresse från omvärlden. En positiv konsekvens var att SGF fick en inbjudan från Sydkoreas
golfförbund att tävla och träna med deras landslag.
Spelarna Beatrice Wallin och Linn Grant åkte till
Sydkorea tillsammans med landslagscoacher i tre
veckor.

Blågula framgångar.

Det blev guld och brons i till Sverige i det första
europamästerskapet för proffs. Cajsa Persson och
Linda Wessberg segrade i damtävlingen och i mixed
tog Julia Engström, Johanna Gustavsson, Daniel
Jennevret och Oscar Florén hem tredjeplatsen. Det
var European Tour och Ladies European Tour som
inför säsongen presenterade den gemensamma lagtävlingen European Golf Team Championship.
Tävlingen spelades på Gleneagles som en del av nya
EM-veckan som samlade europamästerskap i totalt
sju idrotter. Tävlingen direktsändes i SVT med en
toppnotering på nästan 800 000 tittare, vilket är
mycket positivt för golfen i stort.

En majorseger, ett lag-EM-guld och
två svenskar i det segrande Ryder Cuplaget. Sett till målsättningarna ett
Amatörsegrar i samtliga kategorier
framgångsrikt år för svensk golf.
I februari vann Oliver Gillberg South African Stroke
SGF har som idrottsligt mål att nå internationella
framgångar på högsta mästerskaps- och tournivå,
majors och OS, samt svensk representation i Solheim
Cup och Ryder Cup. Sett till de målen kan vi summera
ett framgångsrikt 2018 med segrar i samtliga kategorier från unga amatörer till erfarna proffs.

14 spelare topp-100

Per december har Sverige två spelare rankade
topp 100 på damernas världsranking med Anna
Nordqvist högst på en 30:e plats. På herrsidan är
tre spelare topp 100 med Alex Norén högst (19).
På amatörsidan har Sverige sju damer och två
herrar topp 100 på World Amateur Golf Ranking
(WAGR). Högst av dem Frida Kinhult (6) och
David Nyfjäll (53).

Majorseger höjdpunkt på proffssidan

Totalt blev det 29 proffssegrar på världens tourer
under 2018. Den första och största kom i april då
Pernilla Lindberg segrade i Ana Inspiration.
Sverige har nu 16 majorsegrar fördelat på sex
spelare. Först var Liselotte Neumann med sin
seger i US Open 1988.

Play Championship. Det var inledningen på ett framgångsrikt amatörår där flera spelare i samtliga kategorier tog internationella titlar. Spelare från 2017 års
dominerande flicklandslag tog i år steget upp på seniornivå och fortsatte att leverera, bland annat Frida
Kinhult som försvarade sin titel i Spanska Öppna tidigt
under året. Det följdes upp av flera yngre spelare som
tog sina första internationella titlar. På pojksidan
segrade Victor Hagborg Asp i två tävlingar 2018.

Tredubbelt Lag-EM-jubel

Det blev guld till favoriterna Sverige i lag-EM för
damer, med i stort sett samma laguppställning som
tog guld i flick-EM året innan. Detta var Sveriges
första guld på damsidan sedan 2011, då bland andra
nuvarande LPGA-proffsen Madelene Sagström och
Dani Holmqvist var med i guldlaget.
Ett betydligt mindre erfaret flicklandslag följde upp
det mycket framgångsrika 2017 genom att ta brons
vid både lag-VM i Japan och lag-EM på hemmaplan
på Forsgården. Även pojklandslaget tog EM-brons
och vi kunde därmed summera mycket lyckade
europamästerskap av lag som både överraskade och
klarade av högt ställda förväntningar.
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I lag-VM som spelas vartannat år och som i år gick
på Irland gick det sämre för Sverige. Trots två på pappret mycket starka lag med högt rankade spelare på
WAGR, klarade vi inte att leva upp till förväntningarna och den spelstandard dessa spelare normalt visar.

Handigolf

Spelarutvecklingen fortsätter med spelarna i landslagen i samverkan med deras hemmatränare genom
träningsläger och utformning av individuella träningsupplägg. Årets tävlingar har varit framgångsrika med segrar på europeiska handigolftouren samt
silver för Johan Kammerstad och brons för Rasmus
Lia under individuella EM.

Som rankad femma i Europa blev Johan Kammerstad
en av tolv inbjudna spelare till nya Australian All
Abilities Championship. Tävlingen blev historisk då
den spelades samtidigt som tourtävlingen Australian
Open. Handigolfspelarna lottades in i huvudtävlingens ordinarie startfält och fick spela på samma
bana, från samma tee och med samma flaggplacering,
inför både storpublik och TV-kameror. Kammerstad
gjorde fem birdies sista dagen för 73 slag och segrade
i tävlingen med tio slags marginal.

Åtta guld hittills för Sverige i lag-EM för damer.

Foto: GEPA Pictures/Christian Walgram.

Segerjubel. 2017 års framgångsrika flicklandslag har fortsatt sitt segertåg i damlandslaget och tog hem Sveriges hittills åttonde guld i lag-EM på damsidan. Fr v:
Frida Kinhult, Skaftö GK, Maja Stark, Abbekås GK, Linn Grant, Rya GK, Beatrice
Wallin, Hills GK, Sara Kjellker, Ljunghusens GK och Amanda Linnér, Hills GK.
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Svenska segrar.
Proffssegrar.

LPGA TOUR
ANA Inspiration (major)
Pernilla Lindberg
EUROPEAN TOUR
Volvo China Open
Alexander Björk
Rocco Forte Sicilian Open
Joakim Lagergren
HNA Open de France
Alex Norén
LADIES EUROPEAN TOUR
Lalla Meryem Cup
Jenny Haglund
Lacoste Ladies Open de France
Caroline Hedwall
*Rookie of the Year
Julia Engström
EUROPEAN TEAM
CHAMPIONSHIP
Mixed Foursome
Brons: Sverige
Ladies Team
Guld: Sverige
SYMETRA TOUR
Symetra Classic
Jenny Haglund
Valley Forge Invitational
Louise Ridderström
Sioux Falls GreatLIFE Challenge
Linnea Ström
ASIAN TOUR
AB Bank Bangladesh Open
Malcolm Kokocinski
CHALLENGE TOUR
Challenge de España
Oscar Lengdén
Italian Challenge by Cashback
World
Sebastian Söderberg

LET ACCESS SERIES
Viaplay Ladies Finnish Open
Julia Engström
Belfius Ladies Open
Emma Nilsson
Ribeira Sacra Patrimonio
de la Humanidad International
Ladies Open
Johanna Gustavsson
Santander Golf Tour
LETAS El Prat
Julia Engström
*1:a Order of Merit
Emma Nilsson
NORDIC GOLF LEAGUE
Lumine Lakes Open
Sebastian Söderberg
Master of the Monster
Per Längfors
Pärnu Bay Golf Links Challenge
Martin Eriksson
Jyske Bank PGA Championship
Jacob Glennemo
Gamle Fredrikstad Open
Pontus Stjärnfäldt
OnePartnerGroup Open
Sebastian Hansson
Holtsmark Open
Jacob Glennemo
Timberwise Finnish Open by
Jaakko Mäkitalo
Stefan Idestam
Bråviken Open
Hampus Bergman
Harboe Open by Slagelse
Kommune & Sparekassen
Gustav Adell
Tourfinalen hosted by Barsebäck
Resort
Jacob Glennemo

Amatörsegrar.
MÄSTERSKAP
Lag-VM flickor
Brons: Sverige

Lag-EM damer
Guld: Sverige
Lag-EM flickor
Brons: Sverige
Lag-EM pojkar
Brons: Sverige
European Young Masters
Guld: Sverige
European Championship for
Golfers with Disability
Silver: Johan Kammerstad
Brons: Rasmus Lia
INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
South African Stroke Play
Championship
Oliver Gillberg
Spanish Ladies Amateur
Frida Kinhult
Campeonato de Castillon
Viktor Hagborg Asp
Duncan Putter
Viktor Hagborg Asp
Irish Girls Open Stroke Play Ch.
Kajsa Arwefjäll
German Girls Open
Ingrid Lindblad
Stenson Sunesson Junior
Challenge
Andrea Grimberg Lignell
Swedish Junior Classic
Isabelle Ekström
Swedish Junior Classic
Edvin Bäckström
The German Futures
Sara Ericsson
Golftech Tour 4
Adam Wallin
Australian All Abilities
Championship
Johan Kammerstad
Italian Open for Disabled
Joakim Björkman
Emil Open
Matilda Jonsson
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Organisation.
Svenska Golfförbundet (SGF) leds av
en förbundsstyrelse på sju personer.
SGF ansvarar för två kommittéer, två
stiftelser samt ett flertal stipendier.
Förbundsstyrelsen (FS)

FS består av en ordförande som väljs på ett år och sex
ledamöter som väljs på två. Styrelsen efter förbundsmötet 2018 blev: Maria Möller (ordförande),
Anders G Sjögren (vice ordförande) samt Kerstin
Rydström, Stefan Bengtsson, Martin Karlsson,
Malin Pellborn och Anneli Samuelsson (ledamöter).
Adjungerade har varit Gunnar Håkansson (generalsekreterare), Bo Bengtsson (biträdande generalsekreterare samt FS sekreterare), Yvonne Evertson
(ekonomichef) och Roger Andersson (chef marknad
och kommunikation).

Juridiska Nämnden

I nämnden ingår: Thomas Hedstrand (ordförande),
Peter Danowsky, (vice ordförande), Cecilia Landelius,
Martin Rhodin och Elena Perrone (ledamöter), Jan
Rebane (suppleant), Thomas Bergman (ansvarig
handläggare SGF).

Sterf

Ledamöterna i stiftelsen väljs på två år (juni 2017–
juni 2019). Ordförande: Bruno Hedlund, Sverige.
Vice ordförande: Trygve Aamlid, Norsk Institutt för
bioekonomi, Nibio. Ledamöter: Jari Koivusalo,
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 2018–april 2020), (SGA) samt Maria
Strandberg, Sverige (director Sterf).

Axel Fahlesons stipendium

Förbundsstyrelsen 2018

Kommittéer och stiftelser

SGF har två kommittéer, Regelkommittén och
Juridiska Nämnden, och ansvaret för två stiftelser,
Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation (Sterf) och Axel Fahlesons stipendium.
FS utser ordförande och ledamöter i kommittéerna
och stiftelsernas styrelser. Mandatperioden i kommittéerna är ett år räknat från FS konstituerande
möte i anslutning till förbundsmötet i april. För stiftelserna gäller bestämmelserna i stiftelseurkunderna.

Regelkommittén

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).

Axel Fahlesons stipendium vänder sig till juniorer
som vill kombinera studier med en satsning på elitgolf och delas ut vartannat år. Stipendiater 2018:
Corinne Vidén, Delsjö GK, Anna Nordfors, Göteborgs
G K, Ellen Hutchinson-Kay, Täby GK, Henrik Lilja,
Delsjö GK, Benjamin Hjort, Falun-Borlänge GK, Björn
Rosengren, Halmstad GK och Colin Jack, Ingarö GK.

Göran Zachrisson-stipendiet

Instiftades i samband med journalisten Göran
Zachrissons 80-årsdag i maj 2018 av SGF tillsammans med Nordic Entertainment Group. Stipendiet
delas ut årligen till två juniorer, en flicka och en pojke, som får testa sina färdigheter mot naturens och
konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna. De första stipendiaterna blev Anna Nordfors,
Göteborgs G K och Linus Jonsson, Landeryds GK.

Sven Tumba-stipendiet

Sven Tumba-stipendiet syftar till att uppmuntra
inspiratörer och entreprenörer som verkar i Sven
Tumbas anda. 2018 tilldelades Urban Rydin stipendiet för sitt mångåriga arbete för att golfen ska vara
berättigat friskvårdsbidrag.
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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: Göran Johansson
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: Jan-Erik Falk
Hemsida: vgdf.se

Ordförande: Roger Skanser
Hemsida: vastmanlandsgolf.se

Ordförande: Ann Holst
Hemsida:
idrottonline.se/SvenskaGolfforbundet/
Distriktsforbund/AngermanlandsGolfforbund

Örebro Län

Ordförande: Anders Eriksson
Hemsida: olgf.nu

Östergötland

Ordförande: Staffan Johansson
Hemsida: ostgolf.se
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Ekonomisk rapport.
Koncernekonomin i Svenska Golfförbundet är fortsatt stabil. Vad gäller
balansräkningen uppgår det egna kapitalet till 67 miljoner kronor, balansomslutningen är 81,4 miljoner kronor och soliditeten ligger på 82 procent.
Balansräkningen i Svenska Golfförbundet (SGF)
har stärkts då utdelning från SGF Affärsutveckling
AB (AFFU) 25,5 miljoner kronor verkställts till SGF. I
och med denna utdelning samlas merparten av koncernens kapital hos SGF. På koncernnivå elimineras
utdelningen.

förvaltare får samma direktiv och förvaltar samma
belopp är att en jämförelse då lätt göras mellan avkastningen på portföljerna. En sådan utvärdering har
gjorts och resulterat i ett byte av Skandia Förvaltning
till Carnegie under mars månad. Söderberg och
Partners kvarstår med sitt förvaltningsuppdrag.

Det budgeterade underskottet i SGF Golfsystem AB
(Golfsystem) är uppdelat i två delar. Dels driftunderskottet i löpande verksamhet vilket beror på en
engångsinvestering i en bokningsapplikation, dels
kostnaden för GIT Online som beslutades av förbundsmötet (FM) 2018. FM beslutade att 30 procent
av investeringskostnaden på 16,5 miljoner kronor ska
täckas med höjd GIT avgift på totalt 13 kronor under
åren 2019–2021 medan 70 procent ska finansieras
med SGF:s egna kapital. Denna investering påbörjades 2018. Startårets kostnad på 2,4 miljoner kronor
finansieras helt med SGF:s egna kapital, som ett villkorat aktieägartillskott och ingår i de 70 procenten.

SGF beslutade efter uppkommen förfrågan från huvudägare i La Cala Golf Resort att sälja hela aktieposten i La
Cala. Försäljningen genomfördes i slutet av året.

Likviditeten är god. Vid årsskiftet uppgick den till
71,1 miljoner kronor, varav 46 miljoner var placerade
i depåer med diskretionär förvaltning. Direktivet
som förvaltningsrådet har givit förvaltarna är att
förvaltningen ska ske med bland annat 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 172 kronor för senior
respektive 82 kronor för junior vilket var en höjning
med 3 kronor för seniorer jämfört med året innan.
GIT-avgiften var 58,50 kronor inklusive moms. För
tredje året i rad tas ingen avgift ut för barn under 13
år som är medlemmar i SGF-ansluten klubb. Antal
medlemskap i SGF-anslutna klubbar under 2018 var
484 373 stycken, en minskning med 7 395.

Att det finansiella resultatet är förhållandevis högt,
trots ett volatilt år, beror till stor det på att hela Skandiaportföljen realiserades i början av året, som ett resultat av beslutet att ersätta Skandia med Carnegie som
förvaltare. Vi kan konstatera att 2018 kan betraktas
som en ”värld i otakt” med avseende på konjunkturer
och regioner i otakt. Räntorna är i en uppåtgående
trend och medvinden i konjunkturutvecklingen avtar.
Avkastningen har en stark korrelation med risken,
låg risk medför låg avkastning. Syftet med att två

Koncernens omsättning uppgick till 165,4 miljoner
kronor vilket är en marginell ökning mot föregående
år (155,9 miljoner). Koncernen finansieras av medlemsavgifter till 63 procent, offentligrättsliga bidrag
16 procent samt övriga intäkter 21 procent. De
offentligrättsliga bidragen är stöd/anslag som erhålls
från Riksidrottsförbundet. De övriga intäkterna
utgörs till största delen av sponsorintäkter, startavgifter och kursavgifter.

Förbundet har blivit mer personalintensivt och är
nu i medelantal 63 anställda. På fältet finns numera
totalt 18 personer fördelade på klubbrådgivare, bankonsulenter och juniorutvecklare. Andelen kvinnor
i koncernen är 37 procent medan förbundsstyrelsen
består av fyra kvinnor och tre män.
För andra året i rad genomfördes rekryteringskampanjen Golfens dag på 320 klubbar i maj. Det är ett
unikt samarbete mellan fem stora organisationer
inom golfen samt arrangerande golfklubbar.
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Ekonomiskt resultat.
Alla belopp i tkr

2018

		

2017

Intäkt

Kostnad

Resultat

Intäkt

Kostnad

Resultat

Svenska Golfförbundet

126 311

-127 290

-979

125 711

-129 395

-3 684

Svenska Golfförbundet
Affärsutveckling AB

17 342

-16 761

581

8 794

-6 181

2 613

Svenska Golfförbundet
Golfsystem AB

23 846

-28 288

-4 442

23 480

-23 320

160

Svenska Golfförbundet
Event AB

0

-10

-10

0

-3

-3

-2 112

2 112

0

-2 050

2 050

0

Koncerneliminering

Rörelseresultat
165 387
-170 237
-4 850
155 935
-156 849
-914
							
			
Resultat från
2 938
-163
2 775
1 247
-127
1 120
finansiella poster
							
Resultat efter
168 325
-170 400
-2 075
157 182
-156 976
206
finansiella poster
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

400		

400

Avsättning till ändamåls-			
0		
bestämda medel			
			
Skatt på årets resultat
579		
579		

0

-762

-762

							
			
Resultat
169 304
-170 400
-1 096
157 182
157 738
-556
Intressebolag 50 %
Svenska Golftourerna AB

0

0

0

4 516

-5 272

-756
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Medlemsstatistik.
Efter fyra år med stigande medlemssiffror noterades 2018 en minskning i antal medlemskap med 1,5 procent, totalt 7 395 färre än föregående år. Trots det attraherar golfsporten fortsatt nästan var 20:e
svensk. En av förklaringarna till årets sannolikt tillfälliga nedgång kan
vara vädret, med sen säsongstart efter en kall vår följt av sommarens
värmebölja och extremtorka.

Aktiva medlemskap.
KATEGORI
Flickjuniorer (1–21 år):
Pojkjuniorer (1–21 år):
Totalt juniorer:
Damer (22+ år):
Herrar (22+ år):
Totalt seniorer:
Totalt aktiva medlemskap:

ANTAL

FÖRÄNDRING

10 319
36 525
46 844
121 552
315 977
437 529
484 373

-327
-2002
-2 329
-2 311
-2 755
-5 066
-7 395

FÖRÄNDRING %
-3,2%
-5,5%
-5,0%
-1,9%
-0,9%
-1,1%
-1,5%

22 032 golfspelare har mer än ett aktivt klubbmedlemskap.
Antalet unika individer var 461 404, en minskning med 7 166 eller 1,6 procent.

JUNIORER OCH SENIORER
Av totala antalet medlemskap är 9,6 %
juniorer (1–21 år). Juniorerna har minskat med 5 procent 2018. Nettotillväxten
var +1 528, men det kunde inte kompensera för de 3 400 som fyllde 22 år.
90,4 % Seniorer
9,6 % Juniorer
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Medlemsutveckling 2008–2018.		
ÅR
FLICKOR
POJKAR
TOTALT
			JUNIORER
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

15 679
14 402
12 982
12 154
11 368
10 683
10 378
10 207
10 491
10 646
10 319

50 607
47 068
42 981
41 341
39 466
37 786
36 815
36 566
37 865
38 527
36 525

66 286
61 470
55 963
53 495
50 834
48 469
47 193
46 773
48 356
49 173
46 844

				
ÅR
DAMER
HERRAR
TOTALT
			SENIORER

TOTALT

UTVECKLING

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

521 980
512 407
500 121
490 798
480 394
473 480
474 418
476 837
486 631
491 768
484 373

-10 964
-9 573
-12 286
-9 323
-10 404
-6 914
+ 938
+2 419
+9 794
+5 137
-7 395

142 526
139 582
135 553
131 754
127 599
124 423
123 299
122 736
123 690
123 863
121 552

313 168
311 355
308 605
305 549
301 961
300 588
303 926
307 328
314 585
318 732
315 977

455 694
450 937
444 158
437 303
429 560
425 011
427 225
430 064
438 275
442 595
437 529

KVINNOR OCH MÄN
Drygt en fjärdedel av golfmedlemskapen i Sverige innehas av kvinnor. Bland
juniorer är det 77,7 % pojkar och 22,3 %
flickor. I hela Europa är snittandelen
kvinnor 25 % och i USA 19 %.
72,8 % Män
27,2 % Kvinnor
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Återvändare och nya golfspelare.
18 138 återvändare och 32 579 helt nya golfare innebar totalt 50 717 nya medlemmar under 2018.		
							
		
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

66
55
74
76
271
557
512
883
873
623
360
3 808

1 331
475
248
242
2 296
1 684
1 160
2 394
1 916
804
154
8 112

1 397
530
322
318
2 567
2 241
1 6728
3 277
2 789
1 427
514
11 920

Totalt kvinnor		
4 079
10 408
14 487
				
Man
Junior
1–12
161
3 116
3 277
		
13–15
266
1 288
1 554
		
16–18
395
1 040
1 435
		
19–21
603
1 017
1 620
		
Total
1 425
6 461
7 886
Senior
22–30
3 124
4 859
7 983
		
31–40
2 937
3 195
6 132
		
41–50
2 900
3 454
6 354
		
51–60
1 998
2 494
4 492
		
61–70
1 067
1 422
2 489
		
71+
608
286
8949
		
Total
12 634
15 710
28 3444
					
Totalt män		
14 059
22 171
36 230
				
Totalt alla golfspelare			
18 138
32 579
50 717
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Medelålder och medianålder.		
KATEGORI		

2014

2015

2016

2017

2018

Kvinna

Golfspelare
Snittålder
Medianålder
Median födelseår

128 406
53
56
1 958

127 711
53
56
1 959

128 593
53
56
1 960

128 897
54
57
1 960

126 341
54
57
1 961

Man

Golfspelare
Snittålder
Medianålder
Median födelseår

325 406
47
48
1 966

328 059
47
49
1 966

335 359
47
49
1 967

339 673
48
49
1 968

335 063
48
50
1 968

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

Golfspelare
Handicap genomsnitt
Handicap median
Golfspelare
Handicap genomsnitt
Handicap median

2016

2017

2018

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

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

7 117
40,5
46
113 766
31,3
31

Total
Golfspelare
122 426
122 998
		
Handicap genomsnitt
31,9
32,1
		
Handicap median
32
32
					
Man
Junior
Golfspelare
30 833
31 515
		
Handicap genomsnitt
31,8
32,2
		
Handicap median
33
33
Senior
Golfspelare
296 835
300 832
		
Handicap genomsnitt
20,4
20,4
		
Handicap median
19
19
Total
Golfspelare
327 668
332 347
		
Handicap genomsnitt
21,4
21,6
		
Handicap median
19
20
					
Totalt alla golfspelare		
Golfspelare
450 094
455 345
		
Handicap genomsnitt
24,3
24,4
		
Handicap median
23
23

120 883
31,9
31,2
29 913
32,0
33
298 288
20,3
19
328 201
21,3
19
449 084
24,2
23
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15 största klubbarna.		

		

		

		
KLUBB
GDF
Ekholmsnäs
Bryttsätter
Norrköping Söderköping
Golfstar Cloud
Bråviken
Huvudstaden
Byxelkrok
Landeryd
Öijared
Örebro City
Vasatorp
Hinton
Sparren
GolfUppsala
Golf Star Kungsängen

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

2017
JUNIOR SENIOR TOTALT
1 264
369
325
160
314
329
163
618
303
349
411
214
5
264
113

21 146
13 844
8 712
7 248
4 542
4 748
3 477
3 150
3 925
3 349
3 263
3 440
98
2 824
2 293

22 410
14 213
9 037
7 408
4 856
5 077
3 640
3 768
4 228
3 698
3 674
3 654
103
3 088
2 406

2018
JUNIOR SENIOR TOTALT
1 238
291
310
116
304
307
204
619
229
340
467
198
141
241
112

20 886
12 247
7 822
6 840
4 829
4 571
4 633
3 232
3 587
3 381
3 115
3 176
3 017
2 798
2 505

22 124
12 538
8 132
6 956
5 133
4 878
4 837
3 851
3 816
3 721
3 582
3 374
3 158
3 039
2 617
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Klubbar med högst andel kvinnor.
		ANTAL
KLUBB
KVINNOR
MEDLEMMAR
Torekov
Skepptuna Valla
S:t lbb
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
Danderyds
S:t lbb
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 %
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.
		
GOLFDISTRIKTSANTAL KLUBBAR
ANTAL
FÖRÄNDRING
FÖRÄNDRING
FÖRBUND
OCH BOLAG
MEDLEMSKAP
ANTAL
PROCENT
Blekinge
Bohuslän-Dal
Dalarna
Gotland
Gästrike-Hälsinge
Göteborg
Halland
Jämtland-Härjedalen
Medelpad
Norr- & Västerbotten
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Örebro Län
Östergötland
Summa

8
19
19
6
14
32
19
11
4
22
61
45
57
22
24
17
27
14
5
9
19
454

Läs hela statistiken på golf.se/statistik

7 535
13 918
11 011
4 731
9 349
37 688
19 367
6 021
4 953
12 935
68 413
39 251
101 071
20 564
21 187
11 708
26 137
11 333
3 459
11 574
42 168
484 373

-167
-273
-234
+13
-376
+462
-533
-597
-82
-574
-1 411
+399
-2 347
-101
+2 389
-316
-263
-512
-56
-191
-2 625
-7 395

-2,2 %
-1,9 %
-2,1 %
+0,3 %
-3,9 %
+1,2 %
-2,7 %
-9,0 %
-1,6 %
-4,2 %
-2,0 %
+1,0 %
-2,3 %
-0,5 %
+ 12,7 %
-2,6 %
-1,0 %
-4,3 %
-1,6 %
-1,6 %
-5,9 %
-1,5 %
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