Förbundsmötet 2020
Yttrande, motion 1

Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motion 1 från Värmlands GDF:

”Juniorer och slopesystemet”
Motionen
Motionären belyser problemet med att pojkjuniorer slopas som ”herrar” och flickor som
”damer”, något som innebär att före puberteten får pojkar betydligt färre slag än flickor trots
att de fysiska skillnaderna ännu är små. Motionären vill därför att pojkar och flickor upp till
13 år slopas som juniorer, och i praktiken att både pojkar och flickor slopas som ”damer” upp
till 13 år. Pojkar ska sedan slopas som ”herrar” från 13 års ålder.

Diskussion
Förbundsstyrelsen beslutade i slutet av 2019 att SGF ska starta ett nationellt
utvecklingsprojekt för att säkerställa bättre verksamhet för barn- och ungdomar på svenska
golfklubbar. Projektet ska ta fram en ny strategi för hur golfen bättre rekryterar och behåller
barn och ungdomar i golfklubbarna samt erbjuda lösningar för olika typer av golfklubbar.
Projektet ska också ta fram en ny strategi för hur tränarkåren kan engageras bättre i ett
nationellt projekt och SGF:s organisation ska anpassas till de nya strategierna avseende
bemanning och arbetssätt.
För att lyckas åstadkomma förändringar som underlättar för barn och ungdomar i golfen
behöver en lång rad förutsättningar och tillämpningar ses över. Vi kan då regelmässigt inte
skylla på regelverk och traditioner utan att tänka efter.
Kritiker till en förändring uttrycker t.ex. att det inte stöd i SGF:s avtal med USGA:s
banvärderingssystem som tillåter att vi inrättar en speciell slope för någon speciell typ av
spelare, som t.ex. juniorer. Samtidigt har FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige från 2020,
där idrottsrörelsen gjort en distinktion mellan barn (upp till 12 år) och ungdomar (13-18 år).
Frågan är om golfens slopesystem i nuvarande form kan sägas leva upp till krav och riktlinjer
i barnkonventionen, eller om vi helt enkelt bör utarbeta ett nytt regelverk vad gäller slope för
barn som lever upp till svensk lag?
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Förslag till beslut
Motionären vill att GIT utvecklas, och får ytterligare en kategori, junior. Alternativt uppdrar
åt styrelsen att tillsätta en grupp för att utreda möjligheten att utveckla GIT så att det
anpassas till juniorer.
FS tycker att motionärens resonemang är intressant då vi bör granska alla frågor inom golfen
där det finns hinder och svårigheter för barn- och ungdomar att etablera sig i sporten. I
praktiken handlar motionärens förslag om tillämpning av slopesystemet, och inte en
utveckling av GIT.
Motionen i sin nuvarande utformning går därför inte att tillstyrka, men FS föreslår att
förslaget att underlätta för barn- och ungdomar upp till 13 år inkluderas i
utvecklingsprojektet ”Bättre verksamhet för barn och ungdomar” som startat 2020.

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta
att
avslå motionen, men att förslaget att underlätta för barn- och ungdomar upp till
13 år inkluderas i utvecklingsprojektet ”Bättre verksamhet för barn och ungdomar”.
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