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Vägar in i golfen.
Teoridelen är webbaserad och
kostnadsfri för alla som är nyfikna
på att komma igång. Spelet lär man
sig bäst hos en PGA-tränare.

Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904
och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 21 distrikt, 454 klubbar och 484 514 aktiva
medlemskap fördelade på 461 195 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. 2019 blev ett historiskt år för

svensk landslagsgolf med tre guld i lag-EM. Inför hemmapubliken på ett soligt Ljunghusen tog herrarna sitt första EM-guld sedan 1961, på Sicilien försvarade damerna
guldet från 2018 och i Spanien blev det medaljer i högsta
valör till Sveriges rutinerade handigolflandslag.
Foto: Ulf Nilsson

Foto: John Hellström
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Blågula framgångar
och populära utbildningar.
Golf är en av de ledande idrotterna i
Sverige med stor och omfattande
verksamhet. Svenska Golfförbundet
(SGF) har i uppdrag av Sveriges 454
golfklubbar och golfbolag att utveckla
idrotten och ge service till klubbarna.
Här kommer en kortfattad summering
av verksamhetsåret 2019.
Regelåret

2019 var det stora regelåret och SGF satsade stort på
information och utbildning i de nya golfreglerna.
Intresset var stort även i extern media med inslag i
TV och radio, artiklar i flera av de stora tidningarna
och reportage och podd i Svensk Golf.
Det är svårt att summera hur förändringarna mottagits i Golfsverige, men vår uppfattning är att de
nya reglerna uppskattas då ambitionen har varit att
förenkla, snabba upp spelet och vara snällare mot
den vanlige golfarens slarvfel.

Paragolf

Handigolf heter numera paragolf och arbetet med
att ställa om profilen har pågått under året. Det är en
anpassning som hela idrotten genomför under paraplyet parasport, för att beskriva idrott anpassad till
människor med funktionsvariationer.

Två svenska världsettor

Det sägs ibland att Sverige inte längre har så många
internationella segrar, men 2019 blev framgångsrikt
framför allt för våra framtidsspelare. Frida Kinhult
rankades etta i världen för damamatörer och Johan
Kammerstad rankades etta i världen inom paragolf.
Lägg där till att de svenska dam-, herr och paragolflandslagen vann EM-guld i lag. En historisk trippel!

Världshandicap

Den 1 mars 2020 införs världshandicapsystemet i
Sverige, och arbetet med implementeringen har

varit omfattande. Under tre höstveckor genomfördes
totalt nio tretimmarsutbildningar för cirka 790
representanter från 315 golfklubbar och distrikt.

Vision 50/50

Vårt jämställdhetsarbete får mer och mer uppmärksamhet utanför golfen och Vision 50/50 öppnar dörrar till rum vi normalt inte får tillträde till. Ett exempel var när SGF bjöds in som talare på en nationell
konferens om idrott och mångfald arrangerad av RF,
SKL, Karlstad Kommun och Region Värmland.
Golfen lyftes där som ett gott exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete inom idrotten, en
bekräftelse på att vårt arbete märks.

Digital styrelseutbildning

En kostnadsfri onlineutbildning lanserades i slutet
av året som stöd för styrelse och operativ ledning.
Många har redan gått utbildningen som hittas på
ledagolfklubb.nu. Responsen har varit positiv och det
finns en efterfrågan på mer digitala självstudier.

Klubbrådgivning

En klubbrådgivares vardag pendlar mellan att bistå
små klubbar med begränsade resurser och stora
klubbar med, i jämförelse, obegränsade resurser.
Utmaningarna är dock ofta desamma; organisationsstruktur, styrelse och ledning, ekonomi och
verksamhetsutveckling där många klubbar fastnar i
att bara göra mer verksamhet för de redan engagerade.
En viktig uppgift för klubbrådgivaren är att inspirera klubben till att vilja och utifrån förmåga diskutera
verksamhetsfrågor utifrån olika perspektiv. Sedan
en tid har vi börjat samverka mer med golfdistrikten, i syfte att samla resurser för att stötta och
utveckla klubbarna regionalt.

Golfnyttan

Under året har vi löpande träffat klubbar för att prata
golfnytta tillsammans med andra lokala företrädare.
Deltagarna blir ofta överraskade över hur mycket
samhällsnytta golfen bidrar med. Politiker och
tjänstepersoner är vana vid »kravställare«.

Nya regler.

Foto: Björn Andersson
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1

plats på
världsrankingen
för amatörer
2019.

Världsetta.
Damlandslagets Frida Kinhult var med
och vann guld i Lag-EM för andra året i
rad. Genom sina framgångar på tävlingsbanorna på college och med landslaget
klättrade hon upp till första plats på amatörrankingen under 2019.

Foto: Göran Söderqvist

I den största moderniseringen sedan 1952
har golfreglerna blivit färre, snällare mot
den vanliga golfarens slarvfel och har fokus
på speltempo.
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Ny design.
Golfsveriges gemensamma verksamhetssystem blir webbaserat,
får nya funktioner och nytt
användargränssnitt.

Klubbhus

1

Vägar in i golfen.
Ett nytt regelverk för
Grönt Kort beslutades
av förbundsmötet. En
kostnadsfri teoriwebb
är en av nyheterna.

Mat &
shop

Golfnyttan väljer istället att signalera »medspelare«
till kommunens framtida utmaningar och behov, vilket bidrar till ett annat tonläge i samtalet.
Men politiker uppskattar ibland att möta krav som
gör kontakter tydligare och enklare. Inom golfen
behöver vi förstå detta för att argumentera för någon
slags rättvisa i kommunen. Ett strategiskt vägval
som fungerar är hållbarhet när det gäller folkhälsa,
besöksnäring och den gröna miljön. I sammanhanget
ska också nämnas att cirka 80 klubbar är anslutna
till nya GEO OnCourse-programmet varav 20 är certifierade. Det gör Sverige världsledande inom miljöcertifieringsarbetet.

Vägar in i golfen

Nyrekrytering av medlemmar är centralt för många
golfklubbar och därför också prioriterat hos SGF.
Under 2019 fattade förbundsmötet beslut om ett nytt
regelverk för Grönt Kort och en ny webb i Min Golf
där golfintresserade ska komma in i vår idrott, lära
sig teoridelarna och få vägledning till närliggande
golfklubbar. Lansering av det nya upplägget sker
våren 2020.

GIT Online

Under 2019 har vi fortsatt utvecklingen av GIT
Online, där systemarkitektur, design och driftslösningar är på plats. I april släpptes det digitala starttidsschemat Starter och under hösten lanserades
första delen av bokning med positivt mottagande
från användarna.
Totalt gjordes 6 852 874 bokningar av sällskapsspel
under 2019, cirka 100 000 fler än 2018.
Användningen av Min Golf ökade också, vilket den
gjort oavbrutet sedan införandet 2004. Sett över hela
året gjordes 67,5 procent av alla bokningar via Min
Golf eller den tillhörande bokningsappen som fick
bra genomslag under året.

Hål 1

Övning

områd s
e

Illustration: Björn Andersson
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Betydelsen av arbetsmiljöarbete

En tragisk dödsolycka på Barsebäck GCC satte fingret på hur viktigt det är med systematiskt arbetsmiljöarbete inom golfen. Under året har flera heldagsutbildningar genomförts i samarbete med
Gröna arbetsgivare och vi har golfanpassat ett webbbaserat arbetsmiljösystem för att bland annat rapportera incidenter och olyckor på golfklubbarna.
Systemet testades på några klubbar under sommaren med gott resultat.

Slutsatser av Players 1st

360 klubbar deltog i årets medlemsundersökning och
106 000 personer har svarat. Av dessa definierar sig
cirka 30 procent som klubbaktiva och 70 procent som
klubboberoende, utifrån i hur hög grad man deltar i
verksamhet och aktiviteter arrangerade av klubben.
Fördelningen är intressant utifrån vad golfklubbar
många gånger prioriterar i form av tävlingar på helger, låsta starttider, kommittéverksamhet med mera.
Klubboberoende medlemmar prioriterar god tillgänglighet, en positiv upplevelse vid spel på golfbanan med vänner och familj, bra service och känslan
av att vara inkluderad även om man inte vill delta i
tävlingar eller kommittéverksamhet. De klubbar som
har störst andel nöjda medlemmar är de som har hittat en bra balans mellan klubbaktivas och klubboberoendes önskemål.

Maria Möller

Ordförande Svenska Golfförbundet

Gunnar Håkansson

Generalsekreterare Svenska Golfförbundet
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Marknad.
Under ledning av nya marknadschefen
Mathias Resare har ett stort arbete
gjorts kring ny partnerstruktur och
mediasatsning för att möta morgondagens alltmer digitala behov och dynamiska marknadsbild.
Media 2020

Under året har en plan för hur SGF ska arbeta med
media tagits fram. Ledord är »Till golfaren, för golfklubben«. All medieverksamhet ska stödja arbetet
med verksamhetstrategierna, stärka kommersiella
rättigheter och öka intresset för golf.
Ett exempel är samarbetet med Golf GameBook,
som utvecklat ett juniorprogram där juniorer och
tränare får ett guldmedlemskap kostnadsfritt. Det är
ett led i att öka kommunikationen mellan juniorer
och en möjlighet för klubbar att ha en digital dialog
med sina spelare.
Fler medialösningar ska tas fram som stöder arbetet på klubbarna, med fokus på digitalt innehåll. Inom
medieverksamheten finns också fortsatt en attraktiv
modell för olika former av partnersamarbeten.

Golfarnas kort.
Mer golf för pengarna med MoreGolf
Mastercard. Kortet som ger tillbaka
till golfen är ny titelsponsor till den
svenska herrtouren.

Partnersamarbeten

En ny partnerstruktur har lanserats under året, som
innebär att rättigheterna fördelas på olika verksamhetsområden. Det gör att fler aktörer inom samma
segment kan samverka med Svenska Golfförbundet.
För att få intäktsvolym för rättigheterna behöver
kännedomen om verksamheten öka bland golfare
och intresserad allmänhet. Som ett led i det har bland
annat en översyn gjorts av Swedish Golf Tour, som
inför 2020 delas upp i en dam- och en herrtour med
separata partnerrättigheter, identiteter och tillhörande marknads- och kommunikationsplan.

MoreGolf Mastercard

Betal- och kreditkortet MoreGolf Mastercard ger
ekonomiska förutsättningar att utveckla golfen.
Kortkunder gjorde inköp inom golfen för sammanlagt 200 miljoner och löste in bonuscheckar till ett
värde av sex miljoner kronor under året, primärt på
golfklubbar och golfshoppar.
Till 2019 gjordes en översyn av grafisk profil och marknadsföring. Resultaten uteblev dock och därför beslutades att till 2020 göra ett större omtag av marknadsföringen. Därför blir MoreGolf Mastercard titelsponsor
till herrarnas svenska proffstour under tre år.
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Kommunikation.
Utbildningsportal.
En introduktionskurs
till styrelsearbete var
första steget i den nya
strategin att erbjuda
Golfsverige smidiga
självstudier online.

Världshandicapen, mediaomställning- ning. Utöver deltagande i den centrala arbetsgrupen, förändrad organisation och tydligare pen för införandet har det tagits fram mallar och
kommunikationspaket, innehåll till höstens utbilddigitalt fokus som inkluderar utbildningsträffar i Golfsverige och en onlineutbildning för
den som vill lära mer om det nya handicapsystemet.
ningsverksamhet. Det var några av de
tongivande områdena inom SGF:s
Golf.se
kommunikation 2019.
Förbundssajten golf.se genomgick en omfattande
Utbildning nytt ansvarsområde

Som ett led i förändringen av förbundets utbildningsverksamhet strukturerades kommunikationsavdelningen om och det tillfördes kompetens
inom digitalt lärande. Infrastruktur för kommande
onlineutbildningar implementerades och den nya
utbildningen för styrelseledamöter i golfklubb lanserades under hösten.

Regler och handicap

Året inleddes med fortsatt arbete kring de nya golfreglerna där intresset var stort och frågorna många.
Som komplement till de traditionella kanalerna gjordes tio avsnitt av Regelpodden som totalt nådde över
50 000 lyssningar.
Världshandicapen innebar också ett omfattande
arbete kopplat till både kommunikation och utbild-

teknikuppdatering på insidan för att möjliggöra nya
sätt att jobba med sajtens egen sökfunktion men
också för att stötta dess förmåga att komma högt i
Googlesökningar. Effekten är att sajten nu listas som
nr 1 på Google i över 25 vanliga sökningar om golf.

Swedish Golf Tour

Det kommunikativa stödet till den svenska proffstouren har stärkts, med målet att få mer publik till
tävlingarna och större uppmärksamhet i lokal media
för touren och spelarnas framgångar. Ett arbete som
fortsätter under 2020.
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.
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Golfnyttan i samhället.
Tidning och podd
Under 2019 tog förbundsstyrelsen
Tidningen Golfnyttan kom ut med två nummer
beslut om en ny raminriktning –
under året. De trycktes i ca 8 000 exemplar och går
Golfnyttan 2.0 – som ytterligare under- också att läsa digitalt på golf.se/golfnyttan. Det första hade fokus på hållbarhet och innehöll bland
stryker vikten av lokalt engagemang i
annat en stor intervju med Amanda Lind, minister
frågan om golfens samhällsnytta.
med ansvar för idrott. Ett givande samtal som också
Syftet med Golfnyttan är ökad legitimitet för
golfsporten och golfklubbarna. Det ska leda till nya
intäkter och minskade kostnader för golfklubbarna.
Arbetet sker inom fyra definierade fokusområden:
• Golfbanornas naturvärden och positiva miljöpåverkan
• Golfsportens betydelse för människors hälsa
och välbefinnande
• Golfsportens betydelse för besöksnäring och
ett attraktivt samhälle
• Golfsportens betydelse för inkludering och
jämställdhet

Utmaning när samhället förändras

De ekonomiska förutsättningarna för golfklubbarna
är inte självklara och intäkterna från »bara golfverksamhet« kommer sannolikt inte räcka i framtiden när samhället och efterfrågan förändras.
Det är heller inte givet att golfbanorna som idrottsplatser är skyddade i ett föränderligt samhälle.
Trycket på tätortsnära markytor är stort och golfbanor riskerar att avvecklas till förmån för mer samhällsekonomiska och sociala syften.
Hållbarhetsfrågor får också större genomslag och
regelverk kan bli hårdare med fler restriktioner.
Golfen behöver synliggöra sina värden som markanvändning och påvisa såväl ekosystemtjänster som
människors välbefinnande.
Sammantaget skapar detta ett ökat behov av att
stärka relationerna och samarbeta med lokala
beslutsfattare och det lokala förenings- och näringslivet för att säkra anläggningars framtid.

Agenda 2030

Inom Golfnyttan 2.0 har sex av de totalt 17 målen i FN:s
Agenda 2030 valts ut som särskilt relevanta för golfen:
3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10.
Minska ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna och 15.
Ekosystem och biologisk mångfald.

satte golfen på ministerns karta som en idrott som
bidrar med friskvård och samhällsnytta.
Huvudämnet för nummer två var multifunktionalitet och innehöll bland annat reportage från
Eskilstuna, med bland andra kommunstyrelsens
ordförande Jimmy Jansson.
Både Amanda Lind och Jimmy Jansson finns att lyssna på i Golfnyttanpodden. Fem avsnitt av podden producerades under 2019. En förflyttning av innehållet till
att bli mer digitalt tillgängligt påbörjades under vintern.

Möten 2019

• Verksamhetsseminarier på 23 orter, dit
beslutsfattare och politiker bjöds in
• Golfa runt Siljan med kommunala företrädare
och golfklubbar
• Kommuner och sju golfklubbar från Trelleborg
till Falsterbo
• Hallandsklubbarna och kommunföreträdare
från Falkenberg och Varberg
• Golfbanearkitekterna (FSGA)
• Riksidrottsförbundets referensgrupp »Idrottens
landsbygdsprogram«
• Samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker tillsammans med STERF
• Projekt stegräkning under Scandinavian Invitation

Golf för nya vänner

Ett projekt som drivs av Skånes Golfförbund med
pengar från Allmänna Arvsfonden med målet att
inkludera nyanlända i samhället genom golfen.
Svenska Golfförbundet stöttar projektet och har
under 2019 kommunicerat det via media, producerat
film för spridning via sociala medier samt hjälpt
projektledaren att nå ut till klubbar och distrikt i
övriga Sverige – bland annat Göteborg, Halland och
Småland.

Foto: Göran Söderqvist
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kilometer gick
golfpubliken i snitt
på Hills.

Gå i hål.
Två av deltagarna tränar puttning på
Ljunghusens Golfklubb, en av de sju
golfklubbar i Skåne som anslutit sig
till projektet Golf för nya vänner.

Ingen idrottspublik motionerar mer än åskådarna på
golftävlingar. En undersökning på Europatourtävlingen
Scandinavian Invitation visade att besökarna tillsammans
tog sig nästan 18 varv runt jorden.

Foto: Mohammad Al Balout
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Stegräkning på Hills.

Breddidrott.
Handigolf.
Golf är en fantastisk idrott för personer
med funktionsnedsättning. Breddfrågor
prioriteras högt med målet att fler klubbar ska erbjuda regelbunden verksamhet.
För tredje året i rad anordnades en helgutbildning
och erfarenhetsträff på Bosön med distriktens handigolfansvariga. Det har lett till att 15 distrikt samordnar och utvecklar fem regionala tourer med totalt
20 tävlingar över hela landet samt endagarsläger.
Distriktsanvariga hjälper golfklubbarna efter deras
behov och kartlägger vilka aktiva golfklubbar vi har
inom handigolf. I nuläget finns 80 golfklubbar med
regelbunden verksamhet. Under året har SGF:s handigolfgrupp besökt sju nya golfklubbar för att starta
upp verksamhet samt föreläst på GAF:s Högre
Utbildning Administration (HUA) och PGA:s tränarutbildning (TU).

Folksam och Henrik Stenson

Handicamp på Barsebäcks GCC, ett tredagarsläger
för tolv landslagsspelare. Detta tack vare Henrik
Stensons seger i The Open 2016 som innebar ett ekonomiskt bidrag från Royal & Ancient.
Under lägret delade majorsegraren ut stipendiet
Årets handigolfare – Utveckling till Matilda Jonsson,
Kumla GK och Årets handigolfare – Prestation till
Johan Kammerstad, Eskilstuna GK.

Breddprojekt tillsammans med bowling

Det gemensamma projektet »Ja! Tillsammans för
ökad livskvalitet« inleddes tillsammans med
Svenska Bowlingförbundet, med stöd från
Framåtfonden. Genom att erbjuda året runt-verksamhet på golfklubbar och bowlinghallar är målet att
bidra till ett friskare och socialare liv för personer
med fysisk funktionsnedsättning och deras familjer.
Under 2019 genomfördes bland annat seminarier
och direktutskick samt deltagande under fysioterapeutkongressen i Stockholm, med målet att skapa
kännedom och intresse hos målgruppen fysioterapeuter.
Nästa steg är att starta upp verksamhet med regelbunden träning på sex orter i Sverige, där tränare
från bowlingen och golfen samarbetar med fysioterapeuter för att öka deltagarnas balans, koordination
och motorik.

Foto: Lina Hoof

Tack vare samarbetet med Folksam blev 26 golfklubbar beviljade 8 000 kronor vardera i stimulansbidrag till handigolfverksamhet.
För tredje året i rad arrangerades Henrik Stenson

Foto: Lina Hoof
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Stjärna som ger tillbaka.
Majorsegrarens engagemang för handigolf i Sverige fortsatte under 2019. Här tillsammans med lägerdeltagarna under Henrik Stenson Handicamp på Barsebäck GCC.
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Vision 50/50.
Under 2019 påbörjade ytterligare 28
klubbar och golfdistrikt Golfsveriges
jämställdhetsutbildning, med stöd av
SGF:s klubbrådgivare och lokala SISUidrottskonsulenter.
Totalt är drygt hundra föreningar inne i utbildningen. Cirka en fjärdedel har tilldelats SGF:s jämställdhetsdiplom som är ett bevis på genomförd
utbildning och att jämställdhetsarbetet integrerats
i klubbens övergripande verksamhetsplan.
Inför 2019 uppdaterades den digitala plattformen
med nya filmer, bilder och texter. Även processmodellen styrdes upp med en tydligare tidplan, vilket
effektiviserat och underlättat för både klubbar och
klubbrådgivare.
Utmaningen kvarstår med att få utvecklingsarbetet hållbart över tid. Omsättningen av förtroendevalda och anställda är ofta stor och risken finns att förändringsarbetet tappar fart eller att klubbar påbörjar
arbetet men parkerar det eller behöver starta om.
SGF:s egen jämställdhetsintegrering börjar synas i
verksamheten. Några exempel:
• Bättre spelupplevelse för fler, projektet där vi granskar bandesign och skötselstrategier kopplat till
olika spelartypers slaglängder
• Golftjej Poängjakten med stöd från R&A med målet

att få fler flickor att spela mer golf
• Proffstävlingar namnges utan könsmärkningen
»ladies«
• Samma prispengar för damer och herrar vid SM Match
• Vägar in i golfen, en mer individanpassad introduktion till golfen
Även i Vision 50/50-klubbarna börjar arbetet ge
positiva effekter. Några exempel;
• En ökning av andelen kvinnor i styrelserna från 26
procent 2014 till 30 procent 2019, sannolikt ett
tecken på ökad medvetenhet och kunskap i valberedningarna.
• Introduktion av nya tävlingsformer och sociala
aktiviteter i syfte att erbjuda attraktiv verksamhet
för alla spelartyper och målgrupper.
• Fler kvinnor i banutvecklingsgrupper för att tillvarata olika spelarperspektiv i utformning och skötsel.
• Flera Vision 50/50-klubbar har genomfört proffstävlingar med jämställdhet i fokus med positivt
gensvar från sponsorer, kommun och andra intressenter.
Det externa intresset för Vision 50/50 har under
året varit fortsatt stort. Flera artiklar i extern media
(både lokalt och nationellt) har uppmärksammat
golfens satsning. Vi har också deltagit på flera konferenser där vi berättat om arbetet, till exempel vid
Riksidrottsförbundets jämställdhetskonferens i
Karlstad, en forskningskonferens vid Ersta Sköndal
Bräcke Högskola och ett seminarium på KTH i
Stockholm.
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Nya Grönt Kort.
2019 följde tidigare år med stora flöden
i golfen. Över 50 000 individer började
med golf varav 30 111 var nya i vår idrott.
Samtal med nya golfare visar att det
fanns många sätt att hitta, prova och
lära kring golfspelet.
För att komplettera nuvarande verktyg för introduktion i golfen beslutade förbundsmötet om ett nytt
regelverk för Grönt Kort. Det kommer att aktiveras
samtidigt som en ny stärkt digital väg till klubben
och spelet ser dagens ljus under 2020.
Det nya Grönt Kort-materialet utgår från en webbplats som under 2019 byggts om från grunden och
som från och med säsongen 2020 kommer att finnas
tillgänglig kostnadsfritt i Min Golf. Där kan golfen
bättre fånga upp de som är nyfikna på golf och söker
efter en väg in via digitala kanaler.

footgolffond ur vilken klubbarna kunde söka
anläggningsbidrag. Följande klubbar beviljades
bidrag 2019:
• Hinton Golfklubb – Sofiedal
• Laholms Golfklubb
• Robertsfors Golfklubb
• Saltsjöbadens Golfklubb
• Söderhamns Golfklubb
• Säters Golfklubb
• Södertälje Park
• Trummenäs Golfklubb
Verksamheten har finansierats genom RF:s stimulansbidrag samt Folksams Footgolffond och de uppsatta målen för 2019 har uppfyllts avseende antal
kvaltävlingar till SM (13 stycken), nybyggda footgolfbanor (15 stycken) och exponering i riksmedia
och lokalmedia.

Webben kommer att innehålla motsvarande material som funnits i boken de senaste åren, med några
komplement kring säker golf och golfvett samt kontrollpunkter kring teorin som krävs för att få Grönt Kort.
Materialet innehåller samma teoretiska överblick
över golfens slag som har funnits i boken sedan 2016,
men för att lära sig spelet i praktiken hänvisas spelaren till klubben och PGA-tränaren som står för spelplats och mottagande.
I webben kommer vi också för första gången att
kunna lyfta fram och synliggöra landets golfklubbar
som en del av Grönt Kort-materialet.

Footgolf.
Målet med footgolfverksamheten 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 huvudpartner Folksam en

Bredsida.
För andra gången var Footgolf-SM
en del av den stora idrottsfesten
under SM-veckan, som 2019
arrangerades i Malmö. Här ses en av
spelarna i Olandsbygdens GK som
segrade i lagklassen.
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Klubb och anläggning.
Klubbrådgivning.
SGF:s rådgivningsteam har under
året stöttat klubbar i att hantera
utmaningar, utvecklas och förflytta
sig till önskat läge.
Teamet har bestått av sex klubbrådgivare på fältet
och två inom staben på SGF:s kansli. Det på fältet har
delat upp Golfsveriges klubbar och distriktförbund
geografiskt mellan sig och arbetar främst mot styrelser och operativa ledningar.
Klubbrådgivarna anordnar och deltar i möten, nätverksträffar, erfaträffar och utbildningar, enskilt
eller tillsammans med övriga rådgivare, distriktsrepresentanter och SISU:s idrottskonsulenter.
Verksamhetsstödet anpassas bland annat genom
statistik och fakta från enkätverktyget Players 1st
som används av drygt 360 golfklubbar.
I samarbete med kommunikationsavdelningen har
en digital styrelseutbildning lanserats. Över 550
personer har redan loggat in i utbildningen som är
öppen för alla med ett golf-ID. Som komplement
erbjuder klubbrådgivarna den skräddarsydda
utbildningen »Styrelsen i centrum« som anordnas på
plats för klubbens styrelse, operativa ledning och
valberedning.
Fokus på en trygg och säker arbetsmiljö på klubbarna har återigen ökat i och med den tragiska dödsolyckan på Barsebäcks GCC säsongen 2019. Därför
känns det bra att klubbrådgivarna redan var i gång
med ett omfattande utbildningsprogram i samverkan med Gröna arbetsgivare. Under 2019 har fyra
utbildningsdagar hållits för totalt 122 deltagare från
58 klubbar och arbetet fortsätter oförtrutet.
Alla sex klubbrådgivare fungerar som processledare
för de klubbar och distrikt som gått in i klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och följer klubben under hela utvecklingsprocessen från uppstartsträff till diplomering. De har också varit aktiva
i att öka deltagandet i Golfens dag och ta fram utbildningsmaterial för bland annat nya Grönt Kort.

550

inloggningar
till den nya styrelseutbildningen
under 2019.

Klubbar och bolag.
I slutet av 2019 bestod SGF av 410 golfklubbar och 43 golfbolag, totalt 443. En
minskning från 413 respektive 44 vid
ingången av året.
Förändringarna under verksamhetsåret 2019 har
därmed inneburit en minskning med tre golfklubbar
(ideella föreningar med M1/M2-medlemskap) och
ett golfbolag (aktiebolag med anslutningsavtal A1).
Den nybildade klubben Hulta-Brandshed GK valdes
in med två års provmedlemskap (M2) i november
2019 och övertog verksamheten efter Hulta GK som
gått i konkurs tidigare under året. Klubben ändrade
efter årsskiftet namn till Hulta-Bollebygd GK.
Hammarby GK beviljades i december 2019 två års
provmedlemskap. Klubben kommer att ha sin verksamhet på Björkhagens Golfbana i Stockholm.
Hammarby GK har tidigare haft medlemskap i SGF,
men bytte 1971 bytte namn till Ågesta GK. Klubbens
hemadress var även då Björkhagens golfbana i
Nackareservatet.
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Två golfbolag, nämligen Tjusta Golf i Stockholm och
Woodlands Golf & Country Club i Skåne, beviljades
A1-anslutning. Woodlands GK, som tidigare har haft
nyttjanderätt på golfbanan i Örkelljunga, utträdde ur
SGF efter beslut på ordinarie årsmöte i november
2019.
Huddinge GK i Stockholm beviljades i januari 2019
ett års förlängning av provmedlemskapet.
Sollerö GK i Dalarna gick i konkurs. Almunge GK i
Uppland har avvecklat verksamheten och därför
utträtt ur SGF. Eventuellt kommer pay and play-spel
att erbjudas på banan i Almunge. Wegeholms GK i
Skåne valde att i avvaktan på ett eventuellt framtida
banbygge utträda ur SGF.
GolfStar-gruppen i Stockholm består av ett antal
golfklubbar och golfbolag. Under hösten 2019 konsoliderades verksamheten, vilket innebar att golfbolagen GolfStar Brollsta i Stockholm, GolfStar Kyssinge
i Stockholm och GolfStar International Golf Club i
Uppland avvecklades.
Verksamheten övergick till GolfStar Golf Club
som är ett golfbolag med säte i Stockholm och med
Kungsängen Queens & Kings (hemmabana), Brollsta,
International och Kyssinge som spelplatser.
Golfbolaget GolfStar Cloud Golf Club namnändrades till Cloud Golf Club med Lindö Park som spelplats och hemmabana.

Spela säkert.
Det är golfspelarens
ansvar att följa riktlinjerna för säker
golf. Fem ärenden
kring farligt spel har
behandlats av
Juridiska Nämnden
under 2019.

Juridiska ärenden.
17 ärenden har behandlats av Juridiska
Nämnden under året. I november
anordnades ett seminarium om disciplinär verksamhet för distriktsförbundens
juridiska kommittéer.
Juridiska Nämnden behandlade och avgjorde totalt
sjutton ärenden, varav tretton bestraffningsärenden
(14 kap RF:s stadgar). Fem av dessa handlade om
»farligt spel« och resterande sju om fusk eller otil�låten handicapjustering. De övriga fyra ärendena var
så kallade föreningsärenden där medlem överklagat
beslut fattade av golfklubbens styrelse eller årsmöte
(15 kap. RF:s stadgar).
Tre av nämndens beslut överklagades till Riksidrottsnämnden. Samtliga fastställdes utan ändring.
För tionde gången i ordningen arrangerade Juridiska
Nämnden, under ledning av nämndens ordförande,
ett dagsseminarium för golfdistriktsförbunden
angående den disciplinära verksamheten. Syftet
med seminariet är att säkerställa att bestraffningsärenden behandlas och bedöms så likvärdigt som
möjligt i hela landet. Seminariet samlade 42 deltagare
med representanter för den disciplinära verksamheten från 16 golfdistriktsförbund.
Seminariet hölls första gången 2001 efter beslut på
förbundsmötet och anordnas vart tredje år.
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Golfens IT-system.
Fortsatt utveckling av GIT Online
som modernt verksamhetsstöd för
Golfsveriges klubbar och bolag.
Dessutom har Min Golf har fått en
helt ny kostym under året.

GIT Starter.
Här blir det enkelt att hålla koll på bokningsläget och ankomstmarkera spelare.
Banchefen kan också se när det är luckor i
schemat för att utföra småjobb.

Alla klubbar i Golfsverige har registrerat sina medlemmar och hanterat deras information i Golfens
IT-system (GIT). Cirka 85 procent erbjöd tidbokning
via Min Golf och bokningsappen Min Golf Bokning.
Totalt gjordes 6 835 000 bokningar för sällskapsspel
och 1 370 000 tävlingsanmälningar, vilket är ökning
totalt med drygt 1,5 procent jämfört med året innan.
67,5 procent av sällskapsspelet bokades via Min Golf
och Min Golf Bokning under 2019 (66 % 2018).

Utbildning

Cirka 45 klubb- och distriktsutbildningar och över
50 kostnadsfria webbinarier genomfördes under
året. Som komplement uppdaterades GIT Onlinehjälpen med ett antal filmer där deltagaren kan vidareutbilda sig vid den tid som passar dem bäst.
Under verksamhetsseminarierna hölls ett administrativt block med huvudfokus på GIT och GIT Online.
Vi har även haft ett antal webbinarier för pilot- och
referensgrupperna i GIT Online samt genomfört sex
klubbchefsträffar för att öka kunskapen om projektet.

Automatiserat flöde för medlemskap

Vi kan bocka av ännu ett stabilt år utan problem med
driftstörningar i GIT. Två uppdateringar gjordes under
säsongen, som bland annat innehållit stöd för två ekonomisystem med återkoppling av betalda avgifter.
En av de populäraste nyheterna var möjligheten
att bädda in en så kallad widget för medlemsregistrering på klubbens egen webbsida. Istället för att den
nya medlemmen fyller i ett separat ansökningsformulär som klubben måste föra över manuellt i GIT går
det per automatik via widgeten. Om klubben samtidigt tipsar de nya medlemmarna om att gå in och
betala årsavgiften i Min Golf för att aktiveras direkt
blir det ett helt automatiskt flöde för medlemskap.

GIT Online

Utvecklingen av GIT Online fortgår enligt plan och
utöver design och systemarkitektur har två delar
lanserats och börjat användas av klubbarna i
Golfsverige:
• Starter – digitalt och mobilanpassat startidsschema
• Bokning del 1 – bokning, avbokning, gruppbokning, scorekort etcetera
Nästa modul som lanseras blir »Person«, något vi
beslutat bland annat efter feedback från de cirka 450
deltagarna på verksamhetsseminarierna.
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GIT Tävling

GIT Tävling har utvecklats bland annat med stöd för
nya tävlingsregler men i övrigt har det efter fem år i
full drift nu ingått mer i en förvaltningsfas. Systemet
har under året varit stabilt utan några problem med
driftstörningar.

Min Golf

Den uppdaterade versionen av Min Golf sjösattes i
början av året, med modernt gränssnitt och mobilanpassning som några av nyheterna. Mottagandet i
Golfsverige blev inledningsvis blandat och under
försäsong var det högt tryck på medlemssupporten.
En bit in på säsongen hade golfarna vant sig vid det

nya flödet och fann de nya och förbättrade funktionerna bra och användbara.
Nya betalmöjligheter lanserades också, med Swish
och fakturabetalning som komplement till kortbetalning, som tidigare var det enda som erbjöds.

Min Golf Bokning

Bokningsappen har fått fäste under 2019 och nästan
åtta procent av sällskapsspelet bokades via Min Golf
Bokning. Dynamisk prissättning som sköts ifrån
portalen för Min Golf Bokning har körts av fyrtiotalet klubbar under året. Flertalet kommer att fortsätta
använda dynamiska priser under 2020.

Banutveckling.
Miljöfrågor, hållbar banskötsel och miljöcertifiering har varit i fokus 2019. En
glädjande nyhet är ett samarbetsavtal
med en lantbruksskola som ska ge
greenkeeperkompetens via vuxen- och
gymnasieutbildning.

Nyckeltal bankonsulenterna:
• 784 banbesök
• 137 utbildningsdagar
• 43 erfa-träffar
• 34 GDF-möten
• 58 informationsträffar om miljö
• 27 myndighetskontakter

Bankonsulenterna

Svenska Golfförbundet har sju anställda bankonsulenter som står till förfogande för klubbar som behöver stöd kring anläggande och allmän skötsel. Vi har
under året haft en pensionsavgång där Fredrik
Seeger rekryterades som ny bankonsulent i Skåne
och Blekinge efter Göran Hansson.
Utöver generell rådgivning inom sin region har
konsulenterna ett eget specialområde som bevakas
och följs mer ingående. Specialistkunskaperna
används bland annat vid SGF:s utbildningar samt
vid behov till klubbar utanför bankonsulentens
hemmaregion.

Banutbildning

Det är viktigt att klubbarna jobbar långsiktigt med
personalutveckling och det har varit fortsatt stort
intresse att utbilda sig i greenkeeperyrket under 2019.
Årets kurser har varit fulltecknade på alla tre nivåer

– grundutbildning (GUB), vidareutbildning (VUB)
och högre greenkeeperutbildning (HGU) - och under
hösten startade ny HGU-kurs med 18 deltagare.
Under våren genomfördes också introduktionsutbildning för ny personal på ett antal orter, med totalt
cirka 150 deltagare.
Höstens seminarieserie Modern banskötsel i samarbete med Sterf lockade drygt 140 deltagare.
Gästföreläsare var Dr Micah Woods, mannen bakom
MLSN (Minimum Levels for Sustainable Nutrition).
Det är ett nytt och mer exakt sätt att bestämma
mängden näringsämnen som tillförs plantan som i
förlängningen sparar tid, pengar och miljö.
Under året tecknades avtal med Nordviks
Lantbruksskola utanför Kramfors som startar en
trädgårdsutbildning med greenkeeperinriktning
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under våren 2020. Det är en 40-veckors vuxenutbildning med praktik där SGF:s bankonsulenter
kommer att medverka som lärare. Nordvik avser
även att starta en treårig gymnasieutbildning med
grönyteskötsel som eget ämne med start höstterminen 2020. Det gör att elever kan söka sig banskötselyrket direkt från grundskolan, en möjlighet som
saknats under alltför många år.

GEO OnCourse Sverige

Sverige är det land i världen som kommit längst med
det digitala miljöverktyget OnCourse, som anpassats
och översatts till svenska genom ett nära samarbete
med GEO Scotland.
Vi har under året informerat om verktyget, bland
annat under SGF:s verksamhetsseminarier (över
1 500 deltagare), distriktsmöten, ERFA-träffar och
på enskilda klubbar.
Vid årets slut hade 21 klubbar certifierat sig och
ytterligare cirka 80 klubbar som har registrerat sig,
vilket innebär att vi närmar oss målet på 100 klubbar till 2020.

Världsbäst.
I Sverige har hela
80 golfklubbar
registrerat sig i
det digitala
miljöverktyget
ochb 21 har
certifierat sig.

OnCourse
Sverige.
MILJÖVERKTYG FÖR GOLFKLUBBEN

Nyhet!

Skapa hållbarhet
och öka kompetensen
med nytt webbverktyg
på svenska.

Banvärderarna har under året använt Live rating,
ett digitalt verktyg för uppmätning av golfbanor
samt värdering. Utvärdering visar att det både är
tidsbesparande och ger ett bättre underlag.

Sterf.
Golfens forskningsstiftelse har presenterat viktiga forskningsresultat
via seminarier, handböcker och faktablad. Dessutom startas sex nya
projekt inom ramen för hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Idag syns tydliga effekter av klimatförändringar, och strikta restriktioner för användning
av kemikalier, gödsel, energi och vatten har
införts. Samtidigt ser vi både en accelererande
förlust och ökat behov av gröna miljöer och biologisk mångfald i det urbana landskapet. Det
signalerar stort behov av forskning, ny kunskap
och förändrade attityder för att skapa en hållbar
framtid.
Scandinavian Turfgrass Environment Research
Foundation (STERF) har presenterat praktiska
råd och rekommendationer baserade på nya
forskningsresultat vid flera seminarier i de
nordiska länderna. Vid det internationella
seminariet »Hållbarhet och miljörisker vid
användning av växtskyddsmedel på golfbanor«
diskuterades hur EU:s direktiv om hållbar
användning av bekämpningsmedel har implementerats av myndigheterna och grönytesektorn i Norden, Holland och Tyskland.

Banvärdering

Sverige är indelat i sju regioner med ansvariga personer som på uppdrag av förbundet planerar och
genomför värderingarna tillsammans med ett banvärderingsteam som utbildats enligt kraven i USGA
banvärderingssystem.

STERF har intensifierat samarbetet med R&A,
både på strategisk nivå och på projektnivå.
»Golf Course 2030 Scandinavia« är strategidokumentet för samarbetet som direkt kopplas till
hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030 och de vardagsutmaningar golfsektorn i Norden står inför.

En bana ska omvärderas var tionde år såvida man
inte gjort större förändringar i längder, layout eller
banskötsel. Under 2019 värderades 54 banor och
ytterligare ett antal justerades på grund av ombyggnationer.

Under året var stiftelsen värd för ett toppmöte
med världens forskningselit inom grönytor. Vid
mötet diskuterades hur vi kan forma framtiden
samt öka engagemang och intresse för forskning inom grönytesektorn. Mötet var också en
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generalrepetition inför världskonferensen ITRC
2021 som STERF arrangerar i Köpenhamn i juli
2021.

Nyckeltal STERF

Nya projekt initierades

STERF:s nyckeltal för 2019 visar på ett
mycket produktivt år. STERF har totalt sju
pågående och sex nya projekt av olika
omfattning. Genom dessa har vi bland annat
levererat följande:

1. ROBO-GOLF: Bättre gräskvalitet, minskad gödsling och minskad användning av fossil energi med
robotgräsklippare (samarbete med Husqvarna).
2. IPM-GOLF: Integrerat växtskydd för att kontrollera grässjukdomar och insekter på europeiska
golfbanor (samarbete med R&A)
3. ICE-BREAKER: Strategier för att minska skador
och ekonomiska konsekvenser orsakade av ett
instabilt klimat och is (samarbete med Norges
forskningsråd)
4.SCANGREEN: Grässorter anpassade till nordiskt
klimat och en hållbar skötsel (samarbete med
ledande gräsförädlingsföretag)
5. BIRD(IE)S: Öka golfbanans naturvärden för att
gynna biologisk mångfald och fågellivet (samarbete med Dansk Ornitologisk Förening)
6. CARBON-PAR: Uppskattning av golfbanans koldioxidbalans – utsläpp och inlagring på fairway
och i ruffar.

• Ny kunskap har presenterats vid 122 seminarier och konferenser, både nordiska och
internationella. Målgrupperna har huvudsakligen varit praktiker inom golfsektorn.
• Resultat och ny kunskap har presenterats i
fem populära handböcker, praktiska faktablad, inspirationsvideo samt i 49 populära
artiklar i olika nordiska och internationella
greenkeeper- och golftidskrifter.
• Kontinuerlig information om ny kunskap
från pågående projekt i fem nyhetsbrev som
når drygt 2 574 mottagare samt på sterf.org.
• Sex vetenskapliga publikationer av olika slag.

2019 togs beslut om att starta sex nya projekt. De
sker i samarbete med och delfinansieras av viktiga
aktörer i branschen och har en tydlig koppling till
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Mer om verksamhetsåret 2019 i STERF:s egen
årsbok som publiceras på sterf.org.

Spelutveckling.
2019 har varit ytterligare ett extraordinärt år för Regelkommitténs (RK)
ansvarsområden. Den 1 januari gick
hela världen över till nya golfregler och
i mars 2020 tar Sverige steget över
till världshandicapsystemet.
Regler och handicap

Under året har distrikt och klubbar arrangerat en
stor mängd regelutbildningar, med utbildningsmaterial från R&A som RK har översatt. Regelintresset

har varit stort och det känns som om de nya golfreglerna mottagits väl av golfarna. RK har likt förra
året arrangerat en handledarutbildning (Teach the
Teacher). Allt för att stötta distrikt och klubbar i
deras arbete med regelutbildning.
En arbetsgrupp har under året intensifierat arbetet
med världshandicapsystemet. Regelboken har översatts, information och kommunikation har byggts
ut till att bli komplett på både hemsida och i andra
medier. Dessutom har SGF genomfört en utbildningsturné runt om i landet under hösten. Hela 317
klubbar var på plats och de resterande klubbarna ska
innan den 1 mars 2020 utbildas via onlineutbildning
och webbinarier.
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Parallellt med detta extraordinära arbete har RK
haft tre protokollförda sammanträden. Förbundsdomare har genomfört cirka hundra tävlingsuppdrag, främst på Swedish Golf Tour och Teen Tour.
Dessutom har vi haft svenska domare vid
ET-tävlingen Scandinavian Invitation, ET-kvalet
Stage 1 och majorn The Open Championship.

Bättre spelupplevelse

Projektet kring bandesign för bättre spelupplevelse har fortsatt under året. Målet är att stötta
Golfsveriges långsiktiga mål kring attraktiv golfupplevelse, utslagsplatser framför standardtee och
hektometersystemet. Under verksamhetsseminarierna hölls ett uppskattat föredrag med fakta kring
handicap, slaglängder och svinghastighet för olika
spelartyper, med konkreta exempel på hur det
påverkar golfarens spelupplevelse.

Regelkoll.
Nya regelboken finns i tryckt format, som
webbsida och i en kostnadsfri mobillapp.

Tävlingsutveckling.
Spelare oavsett kön, ålder och målsätt- GK segrade i respektive Order of Merit. Sahlström
vann hela tre tävlingar på Swedish Golf Tour.
ning ska ges möjlighet att utvecklas
genom tävling. Förbundets tävlingsÖvriga proffstävlingar
verksamhet omfattar amatörtävlingar, 14 tävlingar arrangerades på Future Series, nivån
mästerskap och proffstävlingar för juni- under Swedish Golf Tour. Dessutom genomfördes 34
övriga tävlingar med prispengar under året, tio för
orer, seniorer och handigolfare.
damer och 24 för herrar.

Proffstävlingar.

Juniortävlingar.

Swedish Golf Tour

Grand Opening

Den svenska proffstouren ger framtida världsstjärnor en möjlighet att ta första stegen som proffs. 2019
års säsong bestod av 28 tävlingar, varav 12 på damtouren och 16 på herrtouren. Två av damtävlingarna
var samarrangemang med Teen Tour Elite flickor – ett
nytt upplägg med syfte att inspirera de yngre tjejerna
och skapa ett större evenemang kring tävlingen.
Den totala prissumman under säsongen uppgick
till cirka 9,9 miljoner kronor. Tonje Daffinrud från
Norge och Christopher Sahlström från Arlandastads

Tävlingsformatet ändrades i fjol från en partävling
till en individuell tävling och hade i år fullt startfält
för första gången sedan starten 2009. 156 spelare
deltog på Vellinge GK och segrarna blev Elsa Svensson,
Vasatorps GK och Kevin Dahlberg, Flommens GK.

Teen Tour

Sveriges största juniortour för spelare mellan 13 och
21 år. Touren spelas över sex omgångar med tre
nivåer vid varje tillfälle: Elite, Future och First.
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Vinnaren av Teen Tour Order Of Merit får Annika
Sörenstam Trophy. I år gick den fina utmärkelsen till
Louisa Carlbom, Gräppås GK och Viktor Hagborg Asp,
Onsjö GK .
Teen Tour-finalen spelades på Skogaby GK i fyra
åldersklasser. Segrade gjorde Wilhelm Ryding, Haninge
GK, Meja Örtengren, Landeryds GK, Pontus Samuelsson,
Landeryds GK och Elsa Svensson, Vasatorps GK.

Teen Cup

kanska och isländska spelare i startlistan.
Tävlingen spelades i en flick- och en pojkklass och
segrade gjorde Ester Fägersten, Hills GK och Gustav
Andersson, Bokskogens GK. Tillsammans med tvåan
i respektive klass bildar de Henrik Stensons lag vid
Major Champions Invitational i USA i början av 2020.

Mästerskap.
European Amateur Team Championship

En av världens största golftävlingar för spelare mellan 13 och 16 år där flera tusen ungdomar deltog och
244 klubbar genomförde klubbkval. Cupen börjar
som en breddtävling på spelarnas hemmaklubbar för
att sedan genom gruppkval, regionkval och slutligen
riksfinal utvecklas till en tävling om vem som är bäst
i Sverige på golf i sin åldersklass.

Sverige har som målsättning att årligen arrangera
ett Europamästerskap för amatörer. 2019 arrangerades Lag-EM för herrar på Ljunghusens GK med 16
deltagande lag. Tävlingen har spelats sedan 1959 och
Sverige har arrangerat Lag-EM herrar fyra gånger
tidigare. För första gången sedan 1961 tog Sverige
guld i mästerskapet genom att slå England i finalen
inför en jublande hemmapublik.

Annika Invitational Europe

SM Match

Sveriges största internationella tävling för flickor
mellan 13–18 år. Tävlingen spelades på Vasatorps GK
och tjejer från 22 länder deltog. Lily May Humphreys
från England vann tävlingen på 207 slag, 12 under
banans par. Annika Sörenstam fanns på plats under
hela tävlingen.

Stenson Sunesson Junior Challenge by Case

SM Klubblag

Genomfördes som de senaste åren i tre nivåer: Lag-SM
Foto: Christian Nilsson

Tävlingen spelades för tredje året på Barsebäck GCC.
108 juniorer deltog och utöver de svenska spelarna
kunde man finna danska, norska, tyska, sydafri-

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 segrade Emma Svensson, Ringenäs GK
efter finalseger mot Jessica Karlsson, Forsgårdens
GK. I herrklassen blev Kårsta GK:s Oliver Gillberg
svensk mästare efter att ha besegrat Christoffer
Feldborg-Nielsen i finalen.

Guldklubbar.
Så här ser 2019 års svenska mästare för klubblag ut. Landeryds herrar vann för andra
gången någonsin medan Hills rutinerade damlag tog fjärde raka guldet.

Louisa Carlbom segrade i Johannesberg
Open, ett av årets
samarrangemang
mellan Swedish Golf
Tour dam och Teen
Tour Elite. »Det är
jättekul att spela med
proffsen och få lära
mig av dem«, menade
amatören från
Gräppås GK.

Jämställt.
Emma Svensson och
Oliver Gillberg fick
motta lika stora
segercheckar efter
sina segrar i 2019
års SM Match.

(dam och herr), division 1 (två dam, fem herr) samt
division 2 (fyra dam, tolv herr). Totalt deltog 90 damlag
och 218 herrlag. I Lag-SM som spelades på Barsebäck
GCC blev det fjärde raka segern för Hills damlag. I
herrtävlingen tog Landeryds GK sitt andra SM-guld.

JSM Klubblag

En lagtävling där varje golfklubb får chansen att delta med ett lag på sju spelare. 68 klubbar deltog i kvalomgång 1. Efter slutspelet på Falköpings GK stod det
klart att Hills GK, Halmstad GK, Landeryds GK och
Gävle GK kvalificerade sig till den åtråvärda finalen
i Spanien. Efter flera års deltagande i finalen lyckades Landeryds GK äntligen ta hem segerpokalen.

Skol-SM

Spelades på Landeryds GK Vesterby i mitten av sep-

Foto: Göran Söderqvist

Inspiration.

Foto: Pi-Lillebi Hermansson

2019 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 23

tember där 17 skolor från hela Sverige gjorde upp om
SM-titeln. Lagen består av 4–6 spelare med minst en
spelare från varje kön. Segrade gjorde Birgittaskolan
från Linköping.

Handigolf-SM

Arrangerades för femte året i rad under
Riksidrottsförbundets SM-vecka. Arrangör var
Hinton Golf Club - Sofiedal och svenska mästare
blev Matilda Jonsson, Kumla GK (dam) och Johan
Kammerstad, Eskilstuna GK (herr).

Footgolf-SM

Genomfördes under Riksidrottsförbundets
SM-vecka på Hinton Golfklubb – Sofiedal. Julia
Berglund segrade i damklassen och Nahir Oyal i
herrklassen. Olandsbygdens GK segrade i lagtäv-
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Verksamhetsutveckling.
SGF stöttar och utbildar klubbar och
distrikt att skapa bra verksamhet för
barn och ungdomar. Ledarutbildning,
tränarutbildning och organisering av
verksamhet är centrala områden.
Distriktssamverkan

Det strategiska samarbetet mellan golfdistrikten
och SGF:s juniorutvecklare fortsätter och under året
har de flesta distrikt haft juniorledarmöte både på
våren och hösten. Målet är att skapa dialog och samverkan mellan klubbarna i distrikten samt utveckla
och stödja juniorverksamheten. Fokus har varit på
ledarutbildningar, spel- och tävlingstrappa med
Golfäventyret Cup och tjejsatsningar.

Golfens Ledarutbildning

Under året utbildades 205 ledare från 46 klubbar i
Golfens ledarutbildning 1 – Golfäventyret (GL1).
Sedan starten 2014 har totalt 199 golfklubbar utbildat
ledare i GL1 och målet till 2020 är 250 klubbar. Golfens
ledarutbildning 2 – Fördjupning (GL2) genomförs av
SGF:s utbildarteam som under året utbildat totalt 34
tränare och ledare. Totalt har 161 ledare från 62 klubbar utbildats i GL2 sedan starten 2016.

Golfäventyret

Under året har drygt 1 000 exemplar av Golfäventyrethäftet beställts av klubbar och privatpersoner.
Där kan barn 6–12 år bocka av golfutmaningar och
levla till nästa nivå på sin väg mot Grönt Kort och
spel med handicap.
I det uppdaterade ledarmaterialet för GL1 finns tillhörande övningar och träningspass som ledaren
utgår ifrån. Uppdateringarna gjordes av SGF i samarbete med PGA och SISU Idrottsböcker och lanserades på PGA:s utbildningsvecka 2019. Boken finns
att beställa på golfbokhandeln.se. Där finns även
materialet för Golfens Ledarutbildning 2 – Fördjupning.

Juniornytt

Foto: Lina Hoof

Junior- och elitutveckling.

Via nyhetsbrevet som startade 2018 kommuniceras
relevant information om juniorutveckling vid rätt
tillfälle under året. Juniornytt skickas ut cirka en
gång i månaden med olika teman. Det når cirka
1 600 junioransvariga, tränare, idrottsansvariga
med fler på klubbar och distrikt. Som komplement
finns en Facebookgrupp som uppdateras varje vecka
med nyheter och tips kring juniorverksamhet.

Idrottslyftet

Idrottslyftet består av två delar, ett utvecklingsstöd
och ett föreningsstöd. Utvecklingsstödet från RF
2019 var på sju miljoner kronor och föreningsstödet
två miljoner. Klubbar kan från föreningsstödet söka
bidrag enligt sex olika paket: ledarbidrag, lägerbidrag, verksamhetsutveckling, fria projekt, anläggningsbidrag och handigolf. Under året har SGF hanterat nästan 150 ansökningar.

Projekt X – den röda tråden

Ett treårigt pilotprojekt med sju klubbar i Göteborg
som drivs av SGF, PGA of Sweden och Västra
Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna,
med stöd av Ryder Cup Development Trust. Målet är
att utveckla en modell för bättre barn- och ungdomsverksamhet. Utvalda slutsatser kommuniceras
under projektets gång och en komplett rapport med
rekommendationer ska presenteras för Golfsverige
och andra idrottsförbund 2021.
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Barnens eget häfte.
Bocka av utmaningar och ha kul på vägen
mot Grönt Kort och handicap.
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Golfgymnasiekonferens

En viktig del i SGF:s kvalitetsarbete är att samla
NIU-klubbarna för att prata om vad golfen som
idrott behöver göra, utveckla och förstärka för
att ha bra utvecklingsmiljöer. Under december
bjöds klubbchefer och tränare/lärare till en tvådagars NIU-konferens i Stockholm. Under konferensen genomfördes utbildningspass inom specialidrott och viktiga frågor för dessa miljöer diskuterades, bland annat golfgymnasietävlingen GG Open
som genomförs årligen.

Spelarutvecklingshjulet.
Utgångspunkten för all utvecklingsverksamhet inom golfen, från junior
till landslag och proffs.

Utbildning av idrottslärare

I slutet av oktober var SGF på GIH:s idrottslärarkonvent för att informera om Golf i skolan. Passet
genomfördes med en kort introduktion av Golfäventyret och Golf i skolan, för att sedan fortsätta
med större delen av tiden utomhus. Deltagarna fick
testa golfspecifika uppvärmningsövningar, bygga
en egen 50-bana, spela banan med olika bollar och
göra övningar ur Golfäventyret. Det var god respons
från idrottslärarna och bra diskussioner kring hur
man kan sätta upp övningar i skolans miljö.

Aktiviteter
för spelare.

muntrar SGF distrikten att genomföra tjejsatsningar
med stöd från Idrottslyftet. 14 av 21 distrikt hade
aktiviteter under året, exempelvis läger, träningsdagar, tävlingar, sociala aktiviteter samt träffar på
ANNIKA Invitational på Vasatorp och Scandinavian
Invitation på Hills. Distriktens tjejansvariga bjöds
in till en årlig träff där de redovisade årets aktiviteter, utbytte erfarenheter samt diskuterade problem
och nya idéer.

SGF:s läger, utbildningar och spelaraktiviteter syftar till att stötta juniorernas
utveckling som golfare och människor
Poängjakten
och bredda deras nätverk.
Supercamp 2019

Supercamp är en nationell plattform för spelare från
landets samtliga distriktsförbund. Under året
arrangerades läger vid tre tillfällen i fem regioner
där totalt 190 ungdomar i åldern 13–15 år deltagit.
Lägren genomförs av fem regionansvariga och cirka
25 lägercoacher. Syftet är att introducera de fem
processerna i spelarutvecklingshjulet som är grunden i förbundets spelarutvecklingsprogram och
används av både landslaget och golfgymnasierna.

Golftjej Sverige

Antalet flickjuniorer minskade återigen och vi vet
att tjejerna ofta är ensamma på sina klubbar. För att
fler ska kunna träna och spela tillsammans upp-

En ny aktivitet som lanserades under året var
Poängjakten som syftar till att motivera golfande
tjejer med handicap 17,5–54 till att spela mer.
Deltagarna samlade poäng för varje rond de spelade
mellan 1 maj och 20 augusti. De tre i varje distrikt
som spelat mest och samlat flest poäng bjöds in till en
nationell scramble på Örestads GK i september där de
fick spela med ett golfproffs från Swedish Golf Tour
eller en landslagsspelare som agerade förebilder och
inspiratörer. Golftjej Poängjakten möjliggörs med
stöd av R&A.

Största Tjejlägret

Efter ett års uppehåll var Största Tjejlägret tillbaka i
kalendern 2019. Lägret hölls på Tranås GK av sju
kvinnliga ledare, tränare och coacher för 45 golftjejer i åldrarna 13–15 år. Huvudsyftet är att ge delta-
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garna chansen att lära känna fler tjejer som spelar
och inspireras till mer golf. Förbundskapten Katarina
Vangdal och damlandslagets Ingrid Lindblad delade
med sig av sina erfarenheter. Spelarna fick även med
sig bra övningar och sätt att träna som de kan fortsätta med på hemmaklubben.

På ett antal klubbar har Golfäventyret Cup genomförts i samband med andra aktiviteter eller juniortävlingar. Syftet med cupen är att barn ska få möjlighet att spela eller tävla på sina villkor oavsett förkunskaper, med fokus på glädje och personbästa. Att
åka till en cup, precis som i andra idrotter, och spela
en 30- eller 50-bana, göra olika övningar och träna
golf är en relativt enkel aktivitet som ger mycket
inspiration till barnen.

gymnasiestudier. Under hösten genomfördes antagning till RIG och NIU 2020. Söktrycket är bra, framför allt till RIG där en stor andel av de högst rankade
spelarna går.
Under året har också 20 spelare kombinerat sin
golfsatsning med högskolestudier på SGF Elitmiljö
Halmstad. Verksamheten drivs i samarbete med
Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun med
projektstöd från RF och bidrag via R&A Development. Golfträning och spel sker på Halmstad Golfarena och de närliggande samarbetsklubbarna
Falkenberg, Halmstad, Haverdal, Holm och Ringenäs.
Studenterna fick också internationell tävlingserfarenhet genom att Elitmiljö Halmstad var representerad vid höstens deltävlingar i R&A Student Tour
Series, en nystartad europeisk tour för universitetsstuderande.

Unga ledare

Prova på med Golfäventyret

Golfäventyret Cup

Projektet Unga ledare inleddes 2017 och syftar bland
annat till att få fler juniorledare på klubbarna och att
utvecklas som människa genom golfen. Under 2019
startade en ny grupp med 20 deltagare och steg 3
genomfördes med de som påbörjade utbildningen 2017.
Programmet är på tre år och deltagarna får under
tiden uppdrag på sin hemmaklubb med stöd av en
mentor. Flera av deltagarna har också fått olika uppdrag inom SGF och det har varit glädjande att se vilket stort ansvar de unga ledarna tar. Det bådar gott
inför framtiden.

SwGT Utvecklingsarena

Swedish Golf Team Utvecklingsarena ger juniorspelare och föräldrar en chans att träffa coacher som
har kunskap och erfarenhet av nästa nivå och toppnivå. Under året genomfördes träffar på Teen Tour
Elite, Future och Teen Cup riksfinal.
Den största insatsen gjordes på Teen Tour Future
omgång 3, där 14 coacher stöttade cirka 70 spelare
med inspel, teori, stöd vid tävling och efterföljande
coachsamtal. Utvecklingsarenan var också på plats
vid samarrangemanget mellan Swedish Golf Tour
och Teen Tour Elite flickor på Flommen GK och
Johannesberg GK.

Golf och studier

Verksamheten vid golfens två Riksidrottsgymnasier
(RIG) och 21 tillstyrkta Nationella Idrottsutbildningar
(NIU) har genomförts enligt plan och är mycket viktiga utvecklingsmiljöer för att spelare ska kunna
bedriva elitinriktad golfträning i kombination med

Flera prova på-aktiviteter har genomförts under
året, där tusentals barn och ungdomar fått möjlighet
att testa Golfäventyret. Bland annat vid fotbollscuperna Piteå Summer Games och Örebrocupen, på
Olympic Day i Stockholm och i Åre i samarbete med
Åre GK. Aktiviteterna har bland annat genomförts
av ledare från Unga ledarprojektet.

Nordic Junior Match

En landskamp mot Danmark, Norge och Finland som
ofta är den första internationella tävlingen för deltagarna. 2019 spelades matchen den 11–13 oktober på
Simon’s GC i Danmark. Vinnarna av Teen Cup riksfinal 13–16 år samt en 17-årig och en 18-årig flicka
och pojke som tas ut av landslagscoacher representerar Sverige.
Årets segrande lag blev Sverige. Coacher för
matchen kommer vartannat år från RIG Helsingborg
respektive RIG Uppsala och från flick- respektive
pojklandslaget.

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«.

Foto: Ulrika Jorsell
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15 timmar med tåg.

Foto: Martin Siljegård

Det var det värt för Saga Granström, Meja Dyberg
och Sandra Dyberg från Umeå Sörfors GK som fick
spela med tourproffset Sandra Kågström i
Poängjaktens scramblefinal.

Träningsglädje.
Högskolestudenter och coacher vid SGF
Elitmiljö Halmstad läsåret 2018–2019.
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Landslagsverksamhet.
Träning, tävling och läger utifrån landslagets utvecklingsfilosofi med spelaren
i centrum. Dessutom har förberedelserna inför OS i Tokyo intensifierats.
Landslagets verksamhet

Swedish Golf Team har verksamhet från 13 år och
uppåt: flickor och pojkar framtid, flick- och pojklandslag, dam- och herrlandslag samt utmanarsatsningen för unga proffs.
Under 2019 har cirka 30 samlingar och läger
genomförts, varav majoriteten i Sverige. Landslaget
var representerat i över 50 internationella amatörtävlingar i Europa, USA, Afrika och Asien.
Verksamheten leds av förbundskapten och sex
ansvariga landslagscoacher som genomför en helårssatsning tillsammans med ett tiotal assisterande
coacher, experterna i SGF:s Performance Team,
berörda spelares klubbar och nätverk samt i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges
Olympiska Kommitté (SOK).

Erfarenhet.
Albin Bergström,
Ljunghusens GK, var
en av herrlandslagets
EM-hjältar som fick
mäta sig mot proffsen
i Scandinavian
Invitation.

Strategin baseras på vetenskaplig förankring,
evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet
enligt följande:
• Spelarens utveckling i centrum. Innebär att
spelaren är viktigare än systemet.
• Långsiktighet. För att uppnå hållbarhet nu och på
sikt jobbar vi utifrån ett långsiktigt perspektiv i
de processer som bidrar till spelarens utveckling.
• »Gemensam vårdnad«. En förståelse för och hänsynstagande till de miljöer spelaren befinner sig i.
• Resursoptimering. Landslaget ska stödja spelaren
i samarbete med spelarens nätverk på hemmaplan.
• De fem processerna i spelarutvecklingshjulet.
Tekniskt, fysiskt, socialt, strategiskt och mentalt.

Handigolf

Utvecklingen av spelare med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning sker i samverkan med
deras hemmatränare genom träningsläger, utformning av individuella träningsupplägg och tävlingstillfällen. En av höjdpunkterna under året var
Henrik Stenson Handicamp, där tolv landslagsspelare fick träna med och inspireras av Henrik
Stenson och Fanny Sunesson.
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Elitmiljö USA

Under 2019 har vi för tredje året i rad erbjudit spelare tillgång till Elitmiljö USA som vi bedriver med
stöd från RF. Målgruppen är främst spelare som efter
sin amatörkarriär vill göra en satsning i USA.
Satsningen har varit mycket lyckad, då vi idag har
flera unga svenska damspelare som tagit sig in på
LPGA-touren och dess undertour Symetra Tour.
Under 2020 kommer även ett antal herrspelare vara
kvar i USA efter college för att försöka ta sig in på
PGA:s undertour Korn Ferry Tour.

Matchning på högsta nivå

Under 2018 inleddes ett utbyte med Sydkorea på
damsidan där svenska spelare bjöds in att tävla i
deras största amatör- och proffstävlingar. Utbytet
fortsatte under 2019 och på plats från Sverige var
Maja Stark som fick bästa tänkbara matchning mot
Sydkoreas bästa proffsspelare på en lång och tuff
bana. Helt i linje med strategin att amatörspelare ska
matchas i professionella tävlingar.
På herrsidan fick vi möjlighet att ställa tre svenska
amatörspelare på startlinjen i Europatourtävlingen
på Hills. Att spela en proffstävling på hemmaplan

med stor publik är både inspirerande och utvecklande för en ung amatör och en viktig erfarenhet för
spelare som är i slutet av sina amatörkarriärer och
ska igenom tuffa kval för att ta sig in på en proffstour.

OS-förberedelser

Året innebar också en hel del förberedelser inför
kommande OS 2020 med bland annat besök på
OS-banan Kasumigaseki GC som ligger cirka 1,5 timme utanför Tokyo. Efter Henrik Stensons silvermedalj i Rio de Janeiro vill vi gärna bädda för nya svenska framgångar i världens största idrottsevenemang.

Ranking

När vi summerar 2019 har Sverige fem herrar och
fyra damer rankade topp 100 på World Amateur Golf
Ranking (WAGR). Dessutom en världsetta i Johan
Kammerstad på den nya världsrankingen för handigolfare, World Ranking for Golfers with Disability
(WR4GD).
Bland proffsen har vi tre herrar, Henrik Stenson,
Alex Norén och Marcus Kinhult, och en dam, Anna
Nordqvist, topp 100 på världsrankingen.

Blågula tävlingsframgångar.
Trefaldigt guldjubel i lag-EM, två nya
segrare på herrarnas europatour och
två svenskor i det segrande Solheim
Cup-laget. Det var några av höjdpunkterna på de internationella tävlingsbanorna.
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 bra 2019 med segrar i samtliga
kategorier från unga amatörer till erfarna proffs.

Amatörer.
Historisk trippel i lag-EM

Vi inleder med herrarnas guld i Lag-EM på hemmaplan. Ljunghusens GK levererade ett fantastiskt
arrangemang och ett ungt svenskt lag fick ta emot
ett välförtjänt och efterlängtat lagguld. Det första
svenska på herrsidan sedan 1961.
Damerna försvarade sitt EM-guld från 2018 och
stod åter som segrare. För många spelare var detta
tredje raka EM-guldet då flera av dem fanns med i
det flicklag som tog EM-guld 2017.
Trippeln inleddes dock redan i juni, då handigolf-
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landslaget bärgade EM-guldet efter att ha lett tävlingen från dag ett. Pojklandslaget levererade liksom
2018 och tog brons. Med det som facit kan vi summera ett historiskt EM-år för svensk del.

Idrefjällens GK. Svenskarna ledde mästerskapet i
Spanien från första dagen och vann till sist med 20
slags marginal till regerande mästarna Frankrike
som tog silver. Bronset gick till Nederländerna.

Damtävling på Augusta

Sverige var representerade med fyra spelare i
Special Olympics i Abu Dhabi. Totalt var 7 500 spelare från 190 länder med i världens största idrottsevenemang för atleter med intellektuell funktionsnedsättning. Det svenska laget bestod av Alexander
Forsman, Kallfors, Felix Norrman, Arboga, Jesper
Gutke, Dynekilen och Richard Hoff, Ljunghusen.
Alla fyra tog medalj i sina respektive klasser.

Under 2019 genomfördes den första upplagan av
Augusta National Women’s Amateur där sex svenskor kvalade in vilket gjorde Sverige till näst största
nation sett till antal startande.
Beatrice Wallin blev bästa svenska med en sjundeplats på Augusta National GC, en tävling som var
planerad att återkomma under 2020 men som flyttats till 2021 på grund av coronapandemin.

Ingrid vann Annikas tävling

Tre spelare segrade i internationella amatörtävlingar under året. En av dem var Ingrid Lindblad, som
fick motta pokalen av Annika Sörenstam efter seger
i ANNIKA Invitational USA i början av året.
Sverige har också ett stort antal spelare på college i
USA där de tävlar för sina skolor och de har tagit hem
många individuella segrar både i division I och II.

Handigolfframgångar

Foto: Helena Brobeck

Laget som tog hem guld i lag-EM bestod av Marcus
Malo, Delsjö GK, Johan Kammerstad, Eskilstuna GK,
Joakim Björkman, Orresta GK och Rasmus Lia,

Special Olympicsmedaljör.
Det blev silver till Jesper
Gutke i scratchklassen, åtta
slag efter danske guldmedaljören Casper Christensen.

Som titelförsvarare och rankad etta i världen blev
Johan Kammerstad återigen en av tolv inbjudna spelare till Australien All Abilities Championship som
spelades samtidigt som tourtävlingen Australien
Open. Handigolfspelarna lottades in i huvudtävlingens ordinarie startfält och fick spela på samma
bana, från samma tee och med samma flaggplaceringar inför storpublik och TV-kameror.
Kammerstad vann för andra året i rad, denna gång
efter särspel mot kanadensaren Kurtis Barkley.

Proffs.
90-talister levererar

2019 fick vi två nya segrare på herrsidan genom
Marcus Kinhult som segrade i Betfred British
Masters hosted by Tommy Fleetwood och Sebastian
Söderberg som slutade i topp av Omega European
Masters. Båda är födda på 90-talet precis som två av
2018 års segrare, Alexander Björk och Joakim
Lagergren. En stark generation 90-talister bådar
gott för framtiden.
Henrik Stenson fick avsluta året med seger i Tiger
Woods inbjudningstävling, Hero World Challenge.
Henriks första seger på 2,5 år bidrog till ett rejält
hopp upp till 26:e plats på världsrankingen.

Solheim Cup

Två svenskor var med i det vinnande Solheim Cuplaget som i Skottland tog en, för Europa, mycket viktig seger. Anna Nordqvist och Caroline Hedwall
genomförde därmed sitt femte respektive tredje
Solheim Cup.

Foto: Göran Söderqvist
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Historiskt.

Blågula européer.
Anna Nordqvist och Caroline Hedwall var
med och spelade hem Solheim Cup-bucklan
till Europa för första gången sedan 2013.

Foto: Christer Höglund

Storpublik när Maja Stark och de
övriga amatörspelarna spelade den
första damtävlingen någonsin på
anrika Augusta National.
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Svenska segrar.
Proffs.

EUROPEAN TOUR
Betfred British Masters
Marcus Kinhult

Thisted Forsikring Championship
Alexander Wennstam
Gamle Fredrikstad Open
Åke Nilsson

Omega European Masters
Sebastian Söderberg

Tinderbox Charity Challenge For De Vildeste Fugle
Christopher Sahlström

LET ACCESS SERIES
Anna Nordqvist Västerås Open by
Smartprovider
Annelie Sjöholm

Camfil Nordic Championship
Christopher Sahlström

Bravo Tours Open presented
by Visit Tønder
Niclas Johansson
TanumStrand Fjällbacka Open
Oliver Gillberg
Elisefarm Open
Gustav Adell

Landeryd Masters
Victor Theandersson

MÄSTERSKAP
Lag-EM damer
Guld: Sverige

Lag-EM herrar
Guld: Sverige
Lag-EM handigolf
Guld: Sverige
Lag-EM pojkar
Brons: Sverige

Åhus KGK ProAm 2019
Jesper Kennegård

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Orlando International Amateur
Eric Berggren

Timberwise Finnish Open
hosted by Jaakko Mäkitalo
Anton Wilbertsson

ANNIKA Invitational USA
Ingrid Lindblad

SM Match presented by
Greatdays
Oliver Gillberg
Lindbytvätten Masters
Tobias Ruth

Irish Girls U18 Open Stroke Play
Championship
Lovisa Gunnar
Australian All Abilities
Championship
Johan Kammerstad

Foto: ANNIKA Foundation

Barsebäck Resort Masters
Christopher Sahlström

Bråviken Open
William Nygård

Amatörer.

Foto: Göran Söderqvist

NORDIC GOLF LEAGUE
SGT Winter Series Lumine
Lakes Open
Fredrik Niléhn

Borre Open
Christopher Sahlström

Tour Final by Pärnu Bay
Golf Links
Mikael Lindberg

Svenskseger i USA.

Hemmafavoriter.

Ingrid Lindblad, Ringenäs GK, segrade
i Annika Sörenstams tävling ANNIKA
Invitational USA.

Marcus Kinhult tog sin första seger på Europatouren
under 2019. Under Scandinavian Invitation fick han
spela med Henrik Stenson inför storpublik.
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Organisation.
Svenska Golfförbundet (SGF) leds av
en förbundsstyrelse på sju personer.
SGF ansvarar för två kommittéer, tre
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 2019 blev: Maria Möller (ordförande),
Anders G Sjögren (vice ordförande) samt Stefan
Bengtsson, Martin Karlsson, Malin Pellborn, Anneli
Samuelsson och Birgitta Wilhelmsson (ledamöter).
Adjungerade har Gunnar Håkansson (generalsekreterare), Bo Bengtsson (biträdande generalsekreterare
samt FS sekreterare) och Yvonne Evertson (ekonomichef) varit.

Bolagskoncernen

SGF – idrottsförbundet som är en ideell förening –
förvaltar tre helägda dotterbolag och deläger ett
(Svenska Golftourerna AB) med PGA. Verksamheten
i det sistnämnda bolaget har varit vilande under året
eftersom den svenska golftouren förvaltas i dotterbolaget SGF Affärsutveckling.
FS utgör styrelse i de tre dotterbolagen och GS eller
biträdande GS är VD. Tillsammans utgör SGF och
de tre dotterbolagen SGF-koncernen.
SGF Golfsystem AB förvaltar Golfens IT-system.
SGF Affärsutveckling driver den svenska golftouren
samt del av partnerverksamheten. SGF Event
används för specifika större satsningar, exempelvis
en proffstävling, vilket inte varit aktuellt under
2019.

Förbundsstyrelsen.
Från vänster: Bo Bengtsson, Malin Pellborn, Birgitta Wilhelmsson, Gunnar Håkansson,
Maria Möller, Martin Karlsson, Stefan Bengtsson, Anders Sjögren och Anneli
Samuelsson.
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Kommittéer och stiftelser

Sterf

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.

Svenska Golfmuseet

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) samt delansvar i stiftelsen som driver Svenska Golfmuseet.

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).

Juridiska Nämnden

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

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: 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) och Maria
Strandberg, Sverige (director Sterf).

Svenska Golfmuseet drivs av en stiftelse med
Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska
Sällskapet och Landskrona Golfklubb som de tre
stiftarna. Sedan våren 2018 är Göran Nyström
golfmuseets intendent.

Kansli

Svenska Golfförbundet har 62 personer anställda
varav cirka 40 på Idrottens Hus i Stockholm som
arbetar med bland annat spelarutveckling, tävling,
breddidrott, kommunikation & marknad, GIT, regler
& handicap och rådgivning. Resterande personal
arbetar på fältet i Golfsverige och världen, som
klubbrådgivare, bankonsulenter och landslagscoacher.

28

internationella
medaljer och segrar för
blågula spelare
under 2019.
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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: Marlene Sandberg-Andersson
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 Lindvall
Hemsida: skanesgolfforbund.com

Ordförande: Kristina Carlo
Hemsida: smalandsgolf.se

Ordförande: Kristina Neimert Carne
Hemsida: sgdf.se

Ordförande: Mikael Larsson
Hemsida: sogdf.se

Ordförande: Hasse Andersson
Hemsida: upplandsgolf.se

Ordförande: Michael Sahlin
Hemsida: golfivarmland.se

Ordförande: Åke Leufstedt
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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Medlemsstatistik.
Efter fjolårets nedgång i medlemssiff- Juniorer och seniorer
Av de drygt 460 000 golfspelarna är 9,4 procent
rorna såg vi under 2019 en svag uppi åldrarna 1–21. Under 2019 tillkom 11 152
gång igen, då antalet medlemskap öka- juniorer
juniorgolfare, samtidigt som 8 651 lämnade.
de med 141. Golfsverige är fortsatt sta- Dessutom fyllde 3 459 spelare 22 år och lämnade
juniorkategorin. Det ger ett nettoresultat på -958 jämbilt med närmare en halv miljon
fört med 2018 – en minskning på totalt 0,2 procent.
svenskar som utövar idrotten.
2019 år medlemssiffror är mycket höga ur ett historiskt perspektiv, med drygt 10 000 fler medlemmar
än vid sekelskiftets början. De senaste åren har de
årliga upp- och nedgångarna legat inom ett intervall
på max två procent, med vädret som den enskilt
största faktorn som påverkar 1 procent upp eller ned.
2018 bjöd på antingen för kallt eller för varmt väder
för golfspel, medan 2019 hade ett jämnare och för
golfen bättre väder.

Sammanfattning av statistiken

Här följer ett urval av medlemssiffrorna för 2019. På
golf.se finns fördjupad statistik kring golfklubbar
och medlemmar i Golfsverige.

Nästan en halv miljon medlemskap

Juniorer och
seniorer.
90,6 % Seniorer
9,4 % Juniorer

Kvinnor och män

Drygt en fjärdedel av de svenska golfarna är kvinnor; 26,9 procent. Den mest jämställda åldersgruppen är 61–70, där 35,6 procent är kvinnor. Den
åldersgrupp som är minst jämställd är 31–40, där
kvinnorna utgör 14,3 procent. I en internationell
jämförelse för 2018 var snittandelen i hela Europa 25
procent, och i USA 23 procent.

Golfen är en av de största idrotterna i Sverige, sett
till antalet utövare. Flera personer är medlemmar
i mer än en klubb, vilket innebär 461 195 unika
golfspelare.
Det motsvarar 4,5 procent av Sveriges befolkning –
nästan var 20:e svensk.

484 514
medlemskap 2019

Över 8,2 miljoner ronder

Antalet bokade sällskapsronder i Min Golf var
6 835 236 – en ökning med 84 386 sedan 2018.
Dessutom spelades över 1,3 miljoner tävlingsronder,
den högsta siffran under 2010-talet. Drygt en tredjedel av golfarna, 167 646, spelade minst en tävling.

Kvinnor och män.
73,1 % Män
26,9 % Kvinnor

Medlemsutveckling 2015–2019.

Tabellen visar totalt antalet aktiva medlemskap
under den senaste femårsperioden. Under 2019 gick
medlemsantalet försiktigt upp igen efter att under
2018 ha sett en nedgång.

Medlemsutveckling.

2015.
476 837

2016.
486 631

2017.
491 768

2018.
484 373

2019.
484 514
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Aktiva medlemskap.
Såväl antalet juniorer som damseniorer backade något under 2019. Däremot ökade antalet
herrseniorer. Tabellen visar antal medlemskap, procentuellt antal av totalt antal aktiva samt
förändring i antal och procent i kategorierna junior, senior, dam och herr.
KATEGORI
Flickjuniorer
Pojkjuniorer
Totalt juniorer (1–21 år)
Damseniorer
Herrseniorer
Totalt seniorer (22+ år)
Totalt antal aktiva

ANTAL

% AV TOTAL

FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRING %

9739
36 186
45 925
120 011
318 578
438 589
484 514

2,0 %
7,5 %
9,5 %
24,8 %
65,8 %
90,5 %
100,0 %

-580
-339
-919
-1541
+2601
+1060
+141

-5,6 %
-0,9 %
-2,0 %
-1,3 %
+0,8 %
+0,2 %
+0,0 %

15 största klubbarna.		

		

		

		
KLUBB
GDF
Ekholmsnäs GK
Bryttsätter GK
GolfStar Cloud GC
Norrköping Söderköping GK
Sparren GK
Bråvikens GK
Byxelkroks GK
Huvudstadens GK
Landeryds GK
Öijared GK
Vasatorps GK
Örebro City G&CC
Hinton GC
GolfUppsala
Halmstad GK

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

2018
JUNIOR SENIOR TOTALT
1 238
291
116
310
141
304
204
307
619
229
467
340
198
241
372

20 886
12 247
6 840
7 822
3 017
4 829
4 633
4 571
3 232
3 587
3 115
3 381
3 176
2 798
2 144

22 124
12 538
6 956
8 132
3 158
5 133
4 837
4 878
3 851
3 816
3 582
3 721
3 374
3 039
2 516

2019
JUNIOR SENIOR TOTALT
1 204
315
325
294
312
272
184
228
602
218
427
327
206
220
365

19 615
12 315
10 902
6 967
6 495
4 795
4 625
3 654
3 262
3 448
3 094
3 151
3 074
2 649
2 150

20 819
12 630
11 227
7 261
6 807
5 067
4 809
3 882
3 864
3 666
3 521
3 478
3 280
2 869
2 515
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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
139
1 058
1 197
		 13–15
78
338
416
		 16–18
103
265
368
		 19–21
111
239
350
		
Total
431
1 900
2 331
					
Senior
22–30
732
1 517
2 249
		
31–40
753
1 014
1 767
		
41–50
1 243
1 948
3 191
		
51–60
1 174
1 722
2 896
		
61–70
815
648
1 463
		
71+
494
152
646
		
Total
5 211
7 001
12 212
					
Totalt kvinnor		
5 642
8 901
14 543
					
					
Man
Junior
1–12
400
2 567
2 967
		
13–15
382
1 381
1 763
		
16–18
640
1 421
2 061
		
19–21
777
1 253
2 030
		
Total
2 199
6 622
8 821
					
Senior
22–30
4 013
4 890
8 903
		
31–40
3 813
2 997
6 810
		
41–50
3 926
2 917
6 843
		
51–60
2 794
2 230
5 024
		
61–70
1 443
1 270
2 713
		
71+
830
284
1 114
		
Total
16 819
14 588
31 407
					
Totalt män		
19 018
21 210
40 228
					
Totalt alla golfspelare			
24 660
30 111
54 771
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Klubbar med högst andel kvinnor.
KLUBB
Torekovs Golfklubb
Ringenäs Golfklubb
Järfälla Golfklubb
Djursholms Golfklubb
Fjällbacka Golfklubb
Båstad Golfklubb
Falsterbo Golfklubb
Burviks Golfklubb
Halmstad Golfklubb
Ljusterö Golfklubb

ANTAL
KVINNOR

ANTAL
MEDLEMMAR

KVINNOR
PROCENT

469
733
315
749
400
783
572
197
932
312

1 187
1 874
821
1 965
1 050
2 057
1 524
527
2 515
847

39,5%
39,1%
38,4%
38,1%
38,1%
38,1%
37,5%
37,4%
37,1%
36,8%

Klubbar med högst andel juniorer.
		
KLUBB
Sommarro Junior Golfklubb
Danderyds Golfklubb
Hills Golfklubb
Backa Säteri IF
SAIK Golfklubb
S:t Ibbs Golfklubb
Täby Golfklubb
Sollentuna Golfklubb
Torekovs Golfklubb
Kungl. Drottningholms Golfklubb

ANTAL
JUNIORER

ANTAL
MEDLEMMAR

JUNIORER
PROCENT

53
257
47
102
111
49
402
335
258
330

53
762
156
347
443
210
1763
1536
1187
1603

100,0%
33,7%
30,1%
29,4%
25,1%
23,3%
22,8%
21,8%
21,7%
20,6%
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Golfklubbar och
medlemskap 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
Totalt

8
19
19
6
12
30
18
10
4
22
61
45
58
22
22
17
27
14
5
10
19
448

Läs hela statistiken på golf.se/statistik

7 276
13 966
10 766
4 707
9 508
38 341
19 358
5 764
4 870
12 613
67 327
38 290
102 887
20 430
24 126
11 626
25 539
11 331
3 590
11 130
41 069
484 514

-259
48
-245
-24
159
653
-9
-257
-83
-322
-1086
-961
1816
-134
2939
-82
-598
-2
131
-444
-1099
141

-3,4%
0,3%
-2,2%
-0,5%
1,7%
1,7%
0,0%
-4,3%
-1,7%
-2,5%
-1,6%
-2,4%
1,8%
-0,7%
13,9%
-0,7%
-2,3%
0,0%
3,8%
-3,8%
-2,6%
0,0%

2018 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 41

Ålder – snitt och median.		
KATEGORI		

2015

2016

2017

2018

2019

Golfspelare
127 711
128 593
128 897
126 341
Snittålder
53
53
54
54
Medianålder
56
56
57
57
Median födelseår
1959
1960
1960
1961
					
Man
Golfspelare
328 059
335 359
339 673
335 063
Snittålder
47
47
48
48
Medianålder
49
49
49
50
Median födelseår
1966
1967
1968
1968

124 279
55
57
1962

Kvinna

336 916
48
50
1969

Handicap – snitt och median.
KATEGORI			

2017

2018

2019

Kvinna
Junior
Antal
7 353
7 117
6 915
		
Hcp genomsnitt
40,9
40,5
40,3
		
Hcp median
47,0
46,0
46,0
Senior
Antal
115 645
113 766
112 461
		
Hcp genomsnitt
31,5
31,3
31,3
		
Hcp median
31,0
30,8
30,8
					
Total
Golfspelare
122 998
120 883
119 376
		
Hcp genomsnitt
32,08
31,854
31,86
		
Hcp median
31,5
31,2
31,2
					
Man
Junior
Antal
31 515
29 915
29 975
		
Hcp genomsnitt
32,2
32,0
31,6
		
Hcp median
33,0
32,5
32,0
Senior
Antal
300 832
298 286
300 586
		
Hcp genomsnitt
20,4
20,3
20,3
		
Hcp median
18,9
18,8
18,9
					
Total
Antal
332 347
328 201
330 561
		
Hcp genomsnitt
21,6
21,3
21,4
		
Hcp median
19,5
19,4
19,4
					
Totalt		
Antal
455 345
449 084
449 937
		
Hcp genomsnitt
24,4
24,2
24,1
		
Hcp median
22,7
22,5
22,5
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Svenska Golfförbundet
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