Förbundsmötet 2020
Yttrande, motion 2

Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motion 2 från Hedemora GK:

”Ta bort touravgiften på Teen Tour”
Motionen
Motionären föreslår att den s.k. tour-avgiften för spel på Teen Tour (sex tävlingar) tas bort
och att inkomstbortfallet kompenseras med höjda anmälningsavgifter till varje tävling. Syftet
enligt motionären är att tröskeleffekten tas bort för de som spelar några få tävlingar. För de
som spelar hela touren blir den ekonomiska förändringen marginell.

Bakgrund
Touravgiften som idag är 350 kronor betalas innan spelaren kan börja anmäla sig till Teen
Tour. Under mars månad öppnas avgiften upp i GIT så att spelarna kan betala och få tillgång
till anmälningssystemet.
Touravgiften gäller för innevarande kalenderår. De som betalar avgiften direkt kan spela sex
tävlingar och om de är kvalificerade även spela Grand Opening och Tourfinalen.
Touravgiften är en administrativ avgift som går tillbaka till touren, exempelvis som
arrangörsersättning eller bemanning på tävlingarna av TD (Tournament Director), TC
(Tournament Coordinator), domare etcetera
Några nyckeltal i sammanhanget för 2019 var:
•
•
•
•
•
•

Teen tour spelades över 6 omgångar + Grand Opening och Tourfinalen
1 889 spelare betalade touravgift
Intäkterna från touravgifterna blev 661 150 kronor
6 451 individuella startar skedde på tre nivåer (First 2 663, Future 2 912 och Elite 876)
SGF betalade ut ca. 1,8 miljoner i arrangörsersättning till de klubbar som arrangerade
Anmälningsavgifterna var 200 kronor för First, 300 kronor för Future och 400 kronor
för Elite
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Diskussion
Dagens upplägg med en touravgift skapar en positiv ”tröghet” i nuvarande tävlingstrappa.
Teen tour är spelplatsen för de som kommit lite längre i sin golfutveckling. Meningen är inte
att Teen Tour ska vara en nivå som ungdomarna ska ”prova på”. First spelas över 18 hål
slaggolf utan handicap. Vi tror därför att spelaren behöver tidigare erfarenheter från
tävlingar för att hen ska få en positiv upplevelse på Teen Tour.
Erfarenheter får spelaren genom att spelarens hemmaklubb arrangerar tävlingar som
utvecklar och stimulerar spelarna och gör dem redo för att prova på nästa steg i
tävlingstrappan.
Därefter bör ungdomarna spela distriktstävlingar (steg 2). Där har flera distriktsförbund
(GDF) en nivå under First de kallar Rookie tour, som spelas på samma dag och samma plats
som Teen Tour. Anmälningsavgiften för Rookie Tour är densamma som First (200 kronor)
och ingen touravgift behöver erläggas.
Om touravgiften togs bort är risken större att spelare väljer att hoppa över distriktsnivån
(steg 2 i trappan) och hoppa direkt till Teen Tour First (steg 3), vilket är en spelplats som inte
matchar deras spelstandard.
FS förordar därför att touravgiften bibehålls som det ser ut idag.
Men, för att ändå bejaka något av det motionären föreslår vill FS göra ett tillägg i regelverket.
Då det sannolikt blir mest aktuellt i slutet av en säsong för en spelare att vilja prova en högre
nivå, föreslår FS att det vid sjätte deltävlingen ska vara möjligt att erlägga en touravgift som
sedan gäller för kommande år. De spelare som sen vill ta steget betalar då i praktiken för 1 + 6
tävlingar.
Tilläggas ska att arrangerande klubb och distrikt (GDF) har fyra respektive två wild cards till
Teen Tour First. Spelare som tilldelas wild card behöver inte erlägga touravgift för att spela.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta
att

avslå motionen, men att justera dagens regelverk så att den som betalar
touravgift inför sjätte deltävlingen får spelrätt på Teen Tour följande år (1 + 6
tävlingar).
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