Förbundsmötet 2020
Yttrande, motion 3

Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motion 3 från Vasatorps
GK/Bokskogens GK:

”Avgifter i SM-tävlingarna”
Motionen
Motionärerna anser att SM-tävlingarna har en bra status, men att anmälningsavgiften för
3–4 dagars spel i SM inte täcker klubbarnas kostnader. Motionärerna yrkar därför att det
görs en genomlysning av tävlingsavgifterna för SM-tävlingarna samt att en höjning görs för
att täcka klubbarnas kostnader som arrangör.

Diskussion
Distrikten (GDF) söker arrangemanget av SM-veckan och berörda klubbar anmäler sedan
intresse av att arrangera när distriktet fördelar ut SM-veckans tävlingar. Det är alltså helt
frivilligt att arrangera.
Deltagaravgifterna för de olika tävlingarna i SM-veckan fastställs årligen av SGF, där
ambitionen är att höja avgifterna med jämna mellanrum. För 2020 sker en höjning med 50
kronor. Om anmälningsavgifterna höjs betydligt över nuvarande nivå är risken att färre
deltagare anmäler sig, vilket vore olyckligt då SM-veckans nuvarande upplägg verkligen
visar golfen som en bred tävlingsidrott.
Då det finns ett väldigt starkt intresse från distrikt och klubbar att arrangera SM-veckan,
ställer sig FS tveksam till hur en genomlysning av tävlingsavgifterna just på SM ska föra
frågan framåt. Sannolikt ska man ta ett större grepp kring frågan och titta på hela
organiseringen av SM-veckan, där det till exempel kan ifrågasättas om små GDF ska
arrangera ensamma eller om regional samverkan ska eftersträvas.
Relevant skulle också vara att titta fler former av arrangemang som till exempel seriespel och
senior tourerna där man kan fundera på vem som ska bära kostnaderna och hur de ska
fördelas.
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Det är en delikat uppgift att hitta balansen mellan deltagaravgifter i en rad olika
tävlingsarrangemang och vad klubbarna förväntas leverera. Å ena sidan bör engagemanget
inom golfen värnas, där tävlingsgolf i olika former är en central del av spelet. Å andra sidan
bör man ta stor hänsyn till klubbarnas verksamhet i stort, behovet av arrangörsersättning
och om vissa kategorier golfspelare ska subventioneras av kollektivet.
FS tycker därför att frågan bör genomlysas att omfatta all nationell tävlingsverksamhet, i
linje med vad motionären föreslår.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta
att
bifalla motionen, med tillägget att genomlysningen ska omfatta alla nationella
tävlingsarrangemang.
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