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Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av

Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 21 distrikt, 448 klubbar och 538 962 aktiva medlemskap fördelade på 505 768 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. 2020 var ett annorlunda år på alla sätt, så även för
golfen. Pandemin har satt stopp för en del verksamhet framför allt på tävlingssidan. Samtidigt blev golfen platsen dit många tog sig för att få frisk luft,
motion och social samvaro i en annorlunda vardag. Det ledde till ett stort uppsving för golfen, med fler spelade ronder än någonsin och över en halv miljon
medlemmar för första gången på tio år.
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Förord:
Ett annorlunda rekordår
2020 formades till stora delar av den
svåra pandemi som påverkade hela
samhället. En hel del aktiviteter i Golfsverige ställdes in, men mycket kunde
ställas om och golfen kan nu se tillbaka
på ett rekordår utan dess like. Här är
några nedslag ur verksamhetsåret.
Coronaåret

2020 kommer att gå till historien som coronaåret.
Initialt var osäkerheten stor i takt med att nya direktiv
antogs i samhället och många drog i handbromsen.
Även när säsongen hade kommit igång var det svårt
att få en tydlig överblick över hur den skulle utvecklas.
Under våren permitterade SGF 31 procent av den
totala arbetstiden, och motsvarande gjordes på
många golfklubbar.
SGF publicerade tidigt information på golf.se, där
riktlinjer för hantering av Covid-19 löpande uppdaterades. Vi noterar med glädje att många klubbar refererat till materialet och rekommendationerna, något
som stärker bilden av en samlad golfrörelse.

Mycket verksamhet som möten, sponsoraktiviteter
och utbildningar påverkades mycket negativt.
Förbundsmötet i april hölls digitalt och ajournerades
dessutom i delar, då osäkerheten för framtiden var stor.
Förbundsmötet återupptogs i november, där beslut
togs om framtida verksamhetsinriktning och budget.
Tävlingssäsongen drabbades inledningsvis hårt, då
myndigheternas riktlinjer ledde till tävlingsstopp
inom all idrott inklusive golfen fram till 1 juli.

Rekordsiffror för golfen

de ronder är 42 procent fler än året innan. De flesta
klubbar bedöms ha haft en väldigt bra säsong, men
några hade det dock tufft ekonomiskt.

Blågula tävlingsframgångar

SGF:s elit- och landslagsverksamhet anpassades
snabbt till Covid-19, med målet att vara bättre förberedda och mer motiverade än någonsin när pandemin
är över. Under slutet av året gjordes också en omorganisation, där paragolflandslaget numera hör till den
samlade elitverksamheten.

Trots att det blev en kort och annorlunda tävlingssäsong, med bland annat ett framflyttat OS och flera
inställda tävlingar och mästerskap, kan vi ändå räkna
in flera höjdpunkter för svensk golf. Några av de
största är Madelene Sagströms första LPGA TourI ett läge där många idrotter och verksamheter i Sverige seger, fjärde raka EM-guldet för damlandslaget och
EM-silver till herr- och flicklaget.
hade det tufft, blev golfen ett andningshål som gav en
halv miljon människor möjlighet till aktivitet, friskvård
Att välkomna nya golfare
och en plats att vara sociala i en annorlunda vardag.
Över 30 000 helt nya spelare välkomnades till golfen
På nationell nivå är medlemsökningen den största
under 2020 och många som spelat tidigare återvände
någonsin, med +55 000 medlemskap, vilket motsvarar till sporten efter några års frånvaro. Att erbjuda dessa
en ökning på 11 procent mot 2019. När det gäller spel
en bra introduktion är viktigt, både på kort sikt och för
slogs alla tidigare rekord med råge. 11,7 miljoner boka- att behålla dem på lång sikt.
Många överraskades sedan av det stora intresset för
golf som följde. Rekorden i medlemsutveckling och
spel avlöste varandra och när tävlingsverksamheten
kom igång i juli var det högtryck även där.
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I april infördes det nya regelverket för Grönt Kort, och
en ny och kostnadsfri teoriwebb lanserades i Min Golf.
För att stötta införandet lanserade SGF utbildningar i
regelverket för golfklubben.
Införandet gick generellt bra och mottagandet från
spelarna var positivt, men vissa synpunkter framkom
från klubbar och tränare. Efter säsongen gjordes därför en omfattande utvärdering av regelverket tillsammans med PGA. En rapport med slutsatser och
utvecklingsförslag publiceras i början av 2021.
Under året startade också ett projekt som ska arbeta
fram strategi och arbetssätt för hur svensk golf ska
rekrytera, men framförallt behålla golfspelare. Arbetet
påbörjades i oktober och första steget var att tillsammans med Ungdomsbarometern genomföra en stor
studie av spelsäsongen 2020, med fokus på unga golfare mellan 19 och 30 år.

Bättre spelupplevelse

För att behålla spelare är det viktigt att de kan ha roligt
med sin golf, oavsett nivå.. Bättre spelupplevelse är en
prioriterad del i verksamhetsinriktningen framåt.
Projektet ska bidra till ökad kunskap och förståelse
hos ledningen på golfklubbarna om hur bandesign,

»På nationell nivå
är medlemsökningen 		
den största någonsin
med +55 000
medlemskap.
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banskötsel och banuppsättning påverkar spelupplevelsen för olika spelarkategorier.

som lanseras våren 2021, har framför allt fokus på
verksamhet för barn och ungdomar.

Under året har arbetet gjort en omstart. En ny styrgrupp har tillsatts, med samtliga intresse- och
branschorganisationer representerade. Arbetet med
en utbildning för golfklubbar har också intensifierats,
med planerad lansering 2022.

Nytt handicapsystem infördes

Stärkt rådgivningsorganisation

En omorganisation genomfördes under året, där
klubbrådgivare, bankonsulenter och supportteamet
nu samlas inom verksamhetsområdet klubb- och
anläggningsutveckling. Teamen har nu ett tätare samarbete och delvis nya arbetssätt, allt i syfte att ge ännu
vassare rådgivning till golfklubbarna.
Under hösten inleddes rekryteringen av ett nytt rådgivningsteam med fokus på idrottsfrågor, som ska
vara på plats under 2021. Idrottsrådgivningen ska, i
nära samarbete med klubbrådgivningen och PGA, ge
stöd till klubbar att skapa en verksamhet som genererar fler och bättre golfspelare, som i sin tur trivs och
stannar i golfen.
Under andra halvåret gjorde SGF och PGA en utvärdering och uppdatering av den treåriga yrkesutbildningen för golftränare, i syfte att skapa en attraktiv
utbildning som möter behoven och kraven på tränarrollen nu och om tio år. Den nya tränarutbildningen,

Rekord. Nästan sju
miljoner handicapronder registrerades i
Min Golf under 2020.
Foto: Björn Andersson

Övergången till det nya världshandicapsystemet den
1 mars blev ett skarpt test på SGF:s förmåga. Det mesta
gick väldigt bra, men trots en stor kommunikationsoch utbildningskampanj uppstod många frågor från
golfspelare. I början fick vi allokera stora resurser på
felaktigheter i systemet, överbelastade servrar och
supportärenden.
Statistiken visar dock att golfspelarna tagit till sig
systemet väldigt väl och registrerade handicapronder i
en omfattning vi aldrig varit i närheten av tidigare. Under
2020 gjordes nästan sju miljoner handicapregistreringar
i Min Golf. Det är cirka 60 procent av alla bokade ronder,
jämfört med cirka 20 procent tidigare år.

Vision 50/50 i 25 % av Golfsverige
Golfsveriges ambitiösa arbete för ökad jämställdhet
fortsätter oförtrutet. Störst fokus ligger på det ettåriga
utvecklingsprogrammet Vision 50/50, där klubbrådgivarna är processledare för de golfklubbar och golfdistriktsförbund som påbörjar programmet. Totalt har
nu en fjärdedel av landets golfklubbar startat resan
mot en mer inkluderande golfverksamhet, varav drygt
40 har diplomerats.
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Ytterligare fyra klubbar gick in i programmet under
2020, men när pandemin slog till valde flera klubbar
och distrikt att tillfälligt pausa sitt arbete, eftersom
många delar i processen kräver att man träffas fysiskt.

Golfens hållbarhetsarbete

Golfens hållbarhetsarbete har gjort en omstart genom
det strategiska dokument som fastställdes i förbundsstyrelsen hösten 2019. Syftet är att säkerställa och
synliggöra golfens hållbarhetsarbete, vilket ska leda
till stärkt legitimitet för golfsporten samt ge nya intäkter och sparade kostnader för golfklubbarna.
En viktig spelare i det långsiktiga arbetet med hållbar golf är vår nordiska forskningsstiftelse Sterf. Under
2020 startade de IPM-GOLF, ett fyraårigt projekt med
fokus på skötselåtgärder för att kontrollera grässjukdomar och skadeinsekter med minimerad användning
av bekämpningsmedel. Projektet finansieras, koordineras och kommuniceras av Sterf i samarbete med
R&A, med en budget på 2,4 miljoner kronor.

Högt tryck på Golfens IT-system

Driftsäkerhet är av högsta prioritet när det gäller
Golfens IT-system (GIT). Därför är det glädjande att
den verksamhetskritiska bokningsfunktionen i GIT
och Min Golf fungerat näst intill felfritt under
rekordåret, med den enorma ökningen av spel som var
under säsongen.
Mycket av resurserna för GIT och Min Golf under
året gick åt till införandet av världshandicapsystemet

och det nya regelverket för Grönt Kort. Det gjorde att
utvecklingen av GIT Online pausades under stora
delar av året. Arbetet återupptogs i slutet av året och
teamet arbetar nu utifrån en tydlig utvecklingsplan
(roadmap) med målet att successivt flytta samtliga
funktioner i GIT-klienten till nya GIT Online.
Flera förstudier har gjorts kring bland annat ekonomisystem och mot slutet av året levererades ett nytt
beslutsstöd med analys och statistik av medlemmar
och bokningsläge, kopplat till Players 1st.

Ny medlemstidning för golfarna

En stor omställning gjordes i medieverksamheten, i
och med bytet av medlemstidning från Svensk Golf till
Golfa!, som kom ut med tre nummer under året.
Betyget i läsarundersökningar var glädjande nog
högt från start och har sedan stigit för varje nummer.
Över 60 procent av läsarna ger tidningen minst fyra
på en femgradig skala.
Utöver tidningen lanserades KlubbTV, Sveriges
nya onlinekanal för rörligt golfinnehåll, med intervjuer,
sammandrag och livesändningar från de svenska
proffstourerna Nordic Golf Tour och MoreGolf
Mastercard Tour, mästerskap och juniortävlingar. Det
blev mycket uppskattat, särskilt då publik inte tilläts
på tävlingarna med anledning av pandemin.
Avslutningsvis, ett varmt tack till alla i Golfsverige
för ett annorlunda verksamhetsår!

Maria Möller
Ordförande Svenska Golfförbundet

Gunnar Håkansson
Generalsekreterare Svenska Golfförbundet
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Område:
Klubb- och anläggningsutveckling.
Rådgivningsteamen.
En sammanslagning av SGF:s rådgivningsteam har gjort att klubbrådgivare,
bankonsulenter och support samarbetar
mer och kan ge bättre stöd till klubbarna. Mycket av verksamheten under året
har kunnat genomföras, men i nytt
digitalt format.

träffar, verksamhetsseminarier, erfaträffar och
utbildningar, både gemensamt och enskilt med övriga
rådgivare, bankonsulenter, SISU:s idrottskonsulenter
och distriktsrepresentanter.
I och med att pandemin fick ett allt starkare grepp om
Sverige ställdes verksamheten på sin spets, eftersom
ingen visste om golfklubbarna skulle få fortsätta ha
sin verksamhet i gång. Det föranledde att klubbrådgivarna, precis som stora delar av SGF:s övriga kanslipersonal, korttidspermitterades och gick ner
till 60 procents arbetstid.

SGF:s rådgivningsteam har under året genomgått en
organisatorisk förändring under ledning av Annica
Lundström. Teamet med sex klubbrådgivare har utökats med förbundets sju bankonsulenter och SGF:s
supportteam med fyra medarbetare.
De tre teamen samarbetar allt mer för att uppnå
bästa möjliga effekt i uppdraget att stötta golfklubbarna. Rådgivarna på fältet har delat upp Golfsveriges
klubbar och distriktsförbund geografiskt mellan sig.

Rätt snart stod det klart att golfanläggningarna skulle
fortsätta kunna ha öppet för sällskapsspel. Det nya
världshandicapsystemet som introducerades den 1
mars, i kombination med att ett nytt nationellt regelverk för Grönt kort lanserats, ledde till ett högt tryck
på Svenska Golfförbundets klubb- och spelarsupport.
För att avlasta supportteamet gick klubbrådgivarna in
under våren och sommaren och stöttade upp med att
besvara frågor runt främst Grönt Kort och GIT.

Klubbrådgivarna

Den 1 juni gick klubbrådgivningen åter upp på heltid,
eftersom klubbarna hade upplevt det största uppsvinget i mannaminne, men redan under våren börja-

Fram till och med februari fortsatte arbetet precis som
vanligt med att anordna och delta i möten, nätverks-

de många fysiska möten ställas in på grund av smittorisken. Under hela hösten fortsatte klubbrådgivningen med vissa fysiska möten, men gick alltmer över
till att hålla möten via Teams och telefon. Under
november och december upphörde i princip alla
fysiska besök.
Den nyuppkomna situationen med coronapandemin
har lett till en ny typ av rådgivning. Vision 50/50arbetet har på de flesta håll pausats. I stället har det
varit många frågor runt SGF:s rekommendationer
runt tävlingar, träningar, möten och spel. Den ökade
tillströmningen av nya och återvändande medlemmar, samt det kraftigt ökade spelet som påverkat tillgängligheten på många klubbar, har skapat diskussioner på klubbar och dess medlemmar kring gällande
bokningsregler, greenfee samarbeten och om att införa maxtak för antal medlemmar.
Parallellt med detta arbete har klubbrådgivningen
engagerats i flera av SGF:s utvecklingsprocesser inom
de prioriterade områdena i verksamhetsinriktningen,
som bättre spelupplevelse, rekrytera & behålla, organisation & ekonomi, jämställdhet & inkludering,
digitalisering samt golfens hållbarhetsarbete.
Rådgivarteamet har deltagit i olika utbildningsinsats-
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er vid allt från GIT-utbildningar till utbildningar för
golfadministratörer, greenkeepers med mera.
För att hålla samman Golfsverige har klubbrådgivningen också anordnat ett antal digitala träffar för
klubbchefer, för att dessa trots restriktionerna ska få
en möjlighet att utbyta erfarenheter i en orolig tid.

Bankonsulenterna

Under senvintern hann bankonsulenterna köra sina
planerade utbildningar av banpersonal innan coronapandemin slog till. Grundutbildning av banpersonal
(GUB), vidareutbildning av banpersonal (VUB) och
högre greenkeeperutbildning (HGU) genomfördes med
ett 20-tal deltagare i varje kurs.
I mars lades i många länder förbud mot att öppna upp
golfbanor och Golfsverige befann sig först i ett osäkert
läge. Rätt snart stod det klart att de svenska golfanläggningarna, med ett extra fokus på att coronasäkra sin
verksamhet, kunde starta i gång säsongen som vanligt.
De planerade introduktionskurserna för ny personal
genomfördes delvis, men utomhus och i mindre grupper.
Bankonsulenterna har under säsongen fortsatt med
coronaanpassade banbesök. Pandemin har lett till nya
frågeställningar, exempelvis runt permittering av per-

Klubbrådgivare och bankonsulenter var med
och inspirerade och utbildade de totalt 1 640
deltagarna under SGF:s verksamhetsseminarier, som genomfördes på 23 orter precis innan pandemin slog till. Det blev både nytt deltagarrekord och höga betyg i utvärderingen.
Foto: Ove Ellemark.

Glada miner vid diplomutdelningen efter
godkänd grundutbildning för banpersonal.
Foto: Fredrik Seeger.

sonal, att inplanerad personal från utlandet inte kunnat komma, om det är okej att fika tillsammans och om
man bör desinficera maskiner efter användning.
Även det dramatiskt ökade spelandet har skapat
nya utmaningar i form av ökat slitage av spelytorna,
längre tidsåtgång för skötselåtgärder och säkerhetsmässiga krockar. Vissa klubbar, som i våras drog ner
på personalstyrkan, har också lidit av personalbrist.
Sedan oktober, med de återinsatta striktare coronarestriktionerna, har banbesöken hållits till ett minimum. Höstens fysiska utbildningar, GUB, VUB och
HGU, har ställts om till digitala lösningar på distans,
förutom några moment och kurser av mer praktisk
karaktär främst inom GUB, som flyttats till 2021. Det
digitala arbetssättet har kommit för att stanna, men
ska ses som ett komplement och inte en ersättning när
det gäller utbildningar på bansidan.
På miljösidan har ett prioriterat pollineringsprojekt
inom EU lett till ett ökat intresse från kommuner, länsstyrelser, Jordbruksverket och Naturvårdsverket för
golfbanornas blommande ruffar, sandiga områden och
äldre lövträd. Därför har projekt kring golfbanors
lämpliga biotoper startats i Halland och Ljungbyhed
och fler är på gång.
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Miljöcertifieringen (GEO) rullar på i samma takt som
tidigare, förutom att de regionala distriktsmötena
skjutits på framtiden till dess att coronarestriktionerna hävs.

Supportteamet

Under året har klubb- och spelarsupporten omorganiserats och flyttat från GIT-avdelningen till att bli en
del av rådgivningen inom avdelningen Klubb- och
anläggningsutveckling.
Det har varit en hård belastning på teamet, med frågor
från både klubbar och spelare kring allt från världshandicapen och nya regelverket runt Grönt Kort, till
mer GIT-relaterade frågor om bland annat fakturering, webbetalning, avgifter och GIT Tävling.
Totalt har teamet hanterat 10 341 klubbärenden och 15
851 spelarärenden under 2020, en ökning med 16 respektive 200 procent mot föregående år. För att klara av
det stora supporttrycket, främst på spelarsupport,
stöttade medarbetare från andra avdelningar upp och
extra säsongspersonal togs in.

Under hösten påbörjades ett utvecklings- och strategiarbete, Support 2.0,
med översyn av uppdrag och arbetssätt i syfte att uppnå en förbättrad
service till klubbar och spelare. Arbetet
har bland annat resulterat i ett nytt
ärendehanteringssystem för spelarsupport som lanseras våren 2021.

Verksamhetsseminarierna

1/3

av den mat vi äter är
beroende av att
bin pollinerar
växter.

Verksamhetsseminarierna kunde genomföras i
början av året på 23 orter, med målgång i Luleå samma
dag som riktlinjerna kring coronaviruset började
komma. När vi utvärderade årets resa kunde vi summera 1 640 deltagare, vilket är flest hittills och en
ökning från föregående år med drygt 100.

Vi utvärderade också synpunkter från deltagarna
för första gången på flera år, där det samlade betyget
ligger runt 8 på en 10-gradig skala. Det är vi nöjda med,
och förutom statistiken finns många fria svar som gör
att vi kan vässa resan ytterligare för framtiden.

Golfanläggningar kan erbjuda både mat
och husrum åt utrotningshotade bin och
andra pollinerande insekter.
Foto: Naturskyddsföreningen.
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Vision 50/50.
Golfsveriges jämställdhetsarbete fortsätter, men processen har påverkats av
pandemin. En handfull nya klubbar har gått
in i utbildningen och 16 har diplomerats.
Under första delen av 2020 fortskred klubbutvecklingsprogrammet på Vision 50/50-klubbarna som
vanligt och i god takt. När pandemin slog till i mars valde
24 klubbar och distrikt att pausa sitt arbete, eftersom
många delar i processen kräver att man träffas fysiskt.
Det påverkar utvecklingsarbetet, då att programmet på
dessa klubbar kan komma att behöva nystartas, eller
åtminstone att det tas ett rejält omtag.
I augusti–september hölls uppstartsträffar för fyra
nya klubbar, färre än vanligt på grund av pandemin,
men även där har arbetet pausats under hösten.
Flera klubbar som lyckats väl med sitt utvecklingsarbete vittnar om vikten av en tydlig vision, verksamhetsidé och värdegrund. Det har underlättat förändringsarbetet, eftersom processen med att ta fram dessa
viktiga grundfundament lett till att de plötsligt kunnat
sätta ord på klubbens DNA och kommunicera detta
med sina medlemmar.
En insikt som delas av både deltagande klubbar och

klubbrådgivare är värdet av en driven och aktiv förändringsledare med tydligt uppdrag och mandat.
I Players 1st kulturenkät som skickas ut till nystartade och diplomerade golfklubbar ser vi en tydlig trend.
På frågan ”I vilken utsträckning känner du dig inkluderad i klubben” får diplomerade klubbar högre poäng,
vilket visar att arbetet med att skapa en mer inkluderande miljö ger effekt, inte bara bland klubbarnas
kvinnliga medlemmar, utan hos medlemskåren totalt. I
dessa klubbar väljs också fler kvinnor som ledamöter
och suppleanter i styrelserna.
För att synliggöra resultaten hos de som gått utbildningen genomfördes en reportageresa under sommaren 2020. Åtta goda exempel från Golfsverige publicerades på golf.se under hösten, som inspiration till
andra klubbar och distrikt.

Vision 50/50 i siffror

2020 ökade antalet kvinnor med 10 000, till 134 662
medlemmar. Det är åtta procent fler än 2019 och gör
golf till en av Sveriges största idrotter vad gäller antal
aktiva kvinnor. Antalet män har dock ökat ännu mer
(+10 %), vilket gör att andelen kvinnor har sjunkit
något, från 26,9 till 26,6 procent.
Den totala andelen kvinnliga klubbordföranden i
Golfsverige ökade från 10 procent 2019 till 15 procent
under 2020, medan det är en oförändrad andel kvinnor
bland klubbchefer (20 %), tränare (7 %) och banchefer (1 %).
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»Vison 50/50
bidrar till en mer
inkluderande miljö
på golfklubben.

Foto: Björn Andersson
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16 stycken 50/50-diplom
delades ut under året:
• A6 GK
• Bodens GK
• Dalsjö GK
• Göteborgs GDF
• Hallands GDF
• Holms GK
• Kungliga Drottningholms GK
• Kävlinge GK
• Lidingö GK
• Luleå GK
• Ringenäs GK
• Sjöbo GK
• Timrå GK
• Torslanda GK
• Umeå GK
• Åkagårdens GK
Totalt har nu cirka 40 klubbar fått diplomet efter
att ha genomgått utbildningen och skapat en hållbar
handlingsplan. Tack för ert engagemang och lycka
till med ert fortsatta jämställdhetsarbete!
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Bättre spelupplevelse.
En ny styrgrupp leder nu projektet som
ska höja spelupplevelsen i Golfsverige.
Arbetet med en långsiktig strategi och
ett inspirerande klubbutvecklingsprogram har konkretiserats.

Arbetet bygger i grunden på fakta, analys och förslag
till lösningar. Sedan tidigare har projektet tagit fram
mycket fakta om golfspelarna, spelytorna, banvärdering och banuppsättning samt banutveckling och
design. Under 2020 har arbetet påbörjats att förpacka
detta i ett klubbutvecklingsprogram för bättre spelupplevelse som ska lanseras till spelsäsongen 2022.

Under 2020 har vi påbörjat arbetet med en långsiktig
strategi med tillhörande handlingsplaner för hur
banutvecklingsarbetet ska bedrivas i Sverige. Det ska
bidra till ökad kunskap och bättre förståelse för ledningen på golfklubbarna om hur bandesign, banskötsel och banuppsättning påverkar spelupplevelsen.
Här blir det viktigt att särskilja olika spelarkategorier utifrån spelförmåga. Arbetet ska ta särskild hänsyn till de utmaningar som ryms inom ramen för
Vision 50/50. Målet är nöjdare medlemmar och gäster
samt ett stärkt varumärke för golfanläggningen.
Tidigt beslutades att processen ska drivas med dialog
ochh förankring, där vi vill skapa förståelse för behovet av förändring. Det arbete som startat sker därför
genom ett aktivt samarbete mellan SGF, banarkitekter
och golfens yrkesorganisationer, som tillsammans
bildar projektets styrgrupp.

Nöjdare medlemmar, roligare golf och
kortare rondtider när Karlskoga GK byggde
främre tee och införde hektometer.
Foto: Brama Story & Brand.
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Område:
Idrottsutveckling.
Junior- och
elitutveckling.
SGF stöttar och utbildar klubbar och
distrikt för att skapa bra miljöer och
verksamhet för barn och ungdomar.
Dessutom arrangeras läger, utbildningar
och aktiviteter för juniorspelare.
Verksamhetsutveckling
Distriktssamverkan
Samarbetet mellan SGF:s juniorutvecklare och golfdistriktens junioransvariga och juniorkommittéer fortsätter och under 2020 hade många distrikt juniorledarmöte både på våren och hösten. Målet är att stödja
distrikten och klubbarna för ökad samverkan samt
utveckla och stödja verksamheten för barn och ungdomar i golfen inom följande områden:
• Uttagning till Supercamp
• Spel- och tävlingstrappa
• Ledarutbildning och ledarförsörjning

• Tjejsatsning – Golftjej Sverige
• Stöd med olika verktyg inom juniorverksamhet i
distriktet
• Klustermöten mellan klubbar med fokus på samverkan och erfarenhetsutbyte
I november hölls en digital upplaga av den årliga
distriktskonferensen. Planen var att även arrangera
den stora juniorkonferensen på Bosön för alla
klubbrepresentanter inom juniorutveckling, men den
sköts upp tillsvidare.
Distriktskonferensen handlade om nuläget vad
gäller året i siffror, framtidsfrågor inom juniorverksamhet, hur vi ställer om och anpassar i rådande läge
och ett inspirationspass om idrottsutveckling med
PG Fahlström som gästföreläsare.
Fahlström är universitetslektor på Linnéuniversitetet och har forskat kring goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Han finns också med i framtida dialoger, träffar och utbildningar med bäring på goda idrottsutvecklingsmiljöer i golfen – bland annat i Projekt X, det
treåriga pilotprojektet som pågår fram till 2021.
Inom projektet Golftjej Sverige hölls en digital höstkonferens för distriktens tjejansvariga. På agendan
fanns statistik och nuläge, Poängjakten, distriktsar-

bete och planering för 2021. Antalet flickjuniorer
inom golfen har ökat med 2 969 medlemmar 2020.
Totalt är 12 162 juniortjejer som är medlemmar.

Projektstöd till förening

SGF har under året haft en summa om 1 350 000 kronor för fördelning till klubbar enligt de fastställda
paketen inom Projektstöd klubb.
101 ansökningar har godkänts och 1 280 000 kronor har fördelats. Stödet kommer från
Riksidrottsförbundet och baseras till stor del på det
lokala aktivitetsstödet i respektive idrott.

Utbildning och kommunikation

Under året utbildades 128 ledare från 55 olika golfklubbar klubbar i Golfens ledarutbildning 1 –
Golfäventyret (GL1). Sedan starten 2014 har 216 golfklubbar utbildat ledare. Vi nådde inte målet på 250
klubbar, vilket vi jobbar vidare mot 2021.
Golfens ledarutbildning 2 – Fördjupning (GL2)
genomförs av SGF:s utbildarteam som under året
utbildat totalt 20 tränare och ledare. Totalt har 181 ledare från ca 70 klubbar utbildats i GL2 sedan starten
2016. Tyvärr behövde vi ställa in några planerade
utbildningar på grund av pandemin.
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Två utbildare från SGF höll passen ”Spelarutveckling,
junior och elit” samt ”Ekonomi i juniorverksamhet”
under PGA of Swedens Tränarassistentutbildning
(TAU). Det är viktigt med en röd tråd i ledar- och tränarutbildningarna för juniorverksamhet på klubbarna.
Nyhetsbrevet Juniornytt skickas ut månadsvis, med
relevant innehåll om juniorutveckling vid rätt tillfälle
under året. Det når cirka 2 150 prenumeranter av
junioransvariga, tränare, idrottsansvariga med flera i
klubbar och distrikt. Som komplement finns en
Facebooksida som uppdateras varje vecka med nyheter och tips kring juniorverksamhet.
För att nå ut bredare med Golf i skolan inleddes ett
samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet under
2020. Det har resulterat i att SGF kommit i kontakt med
drygt 150 skolor som önskade en golf i skolan-väska.

Golfäventyret

Cirka 3 200 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 Golfens ledarutbildning 1 finns tillhörande övningar och träningspass som ledaren utgår ifrån. Boken finns att beställa
på golfbokhandeln.se. Där finns även materialet för
Golfens Ledarutbildning 2.

»För att nå ut bredare med
Golf i skolan inleddes ett
samarbete med Svenska
Skolidrottsförbundet.
.
et
yr
nt
ve
lfä
Go
4 steg
li
till agtrtybm
en are!
golf

En kioskvältare. Barnens
Golfäventyrethäfte innehåller
utmaningar och övningar på
vägen mot Grönt Kort.
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Antidopingarbete med handlingsplan

Möte med SGF:s Antidopingrupp har genomförts med
rapport och genomgång av årets handlingsplan.
Utvärdering av genomförd information till aktuella
målgrupper stod i fokus.
Ett av gruppens projekt är att få golfklubbar att
gå Svensk Antidopings e-utbildning ”Vaccinera
klubben”. I dagsläget har 44 golfklubbar vaccinerat
sig, vilket ska göras om vart tredje år. Det är ett krav
för samtliga klubbar i Lag-SM, och framöver även för
klubbarna i slutkvalet i JSM Klubblag och NIUklubbar inom golfgymnasieverksamheten.
Antidopinggruppen har som mål att så många som
möjligt inom förbundets idrottsverksamhet genomgår
utbildningen Ren Vinnare varje eller vartannat år. I
dagsläget har 550 individer inom golfen gått utbildningen, främst aktiva spelare inom landslag och golfgymnasier, andra tävlingsspelare samt coacher och
resurspersoner.

Aktiviteter för spelare
Läger

Supercamp är en nationell plattform för spelare från
landets samtliga distriktsförbund. Under året arrangerades läger vid tre tillfällen i fem regioner med cirka
180 ungdomar 13–15 år. Lägren anpassades utifrån
rådande restriktioner, vilket gjorde att vi kunde
genomföra Supercamp 2020 istället för att ställa in,

vilket vi sett som viktigt för dessa ungdomar.
Lägren genomförs av fem regionansvariga och cirka
25 lägercoacher, de flesta med koppling till NIU- eller
RIG-miljöer och/eller junioraktiva klubbar. Syftet med
Supercamp är att introducera de fem processerna i
spelarutvecklingshjulet som är grunden i förbundets
utvecklingsverksamhet och används inom både
landslaget och golfgymnasierna.
Den 4–6 september genomfördes Största Tjejlägret på
Tranås GK för 31 spelare i åldrarna 14–15 år, med fyra
coacher och en lägeransvarig på plats. Lägret blev
något annorlunda på grund av pandemin och genomfördes till största del utomhus och i mindre grupper.
Vi tycker ändå att vi lyckades uppfylla lägrets syfte,
som var att tjejerna skulle lära känna andra tjejer som
gillar golf, påminnas om bra vanor och inspireras till
att träna mer golf. Moa Folke, som annars spelar på
Symetra Tour, gästade lägret båda dagar och bidrog på
ett mycket bra sätt genom att dela med sig av sina
erfarenheter.
Både spelare och deras föräldrar var positiva till att
lägret genomfördes, på ett anpassat sätt. Då tjejer ofta
är ensamma i sina klubbar är behovet större bland
dem och värdet av att samlas vid läger för att träna,
lära känna fler, inspireras och utvecklas är stort.

Golftjej Sverige med Poängjakten

Även om antalet flickjuniorer ökade under året med
2 969 vet vi att tjejerna fortsatt ofta är ensamma på
sina klubbar. För att fler ska kunna träna och spela
tillsammans uppmuntrar SGF distrikten att genomföra tjejsatsningar med stöd från Idrottslyftet.
14 av 21 distrikt hade Golftjej Sverige-aktiviteter
under 2020, exempelvis läger, träningsdagar, tävlingar, sociala aktiviteter samt träffar i samband med
tävlingar.
För andra året genomfördes Golftjej Poängjakten, en
aktivitet för golfande tjejer upp till 18 år med målet att
motivera dem att spela mer golf. Poängjakten marknadsfördes i sociala medier, bland annat med hjälp av
tourspelarna Linnea Ström, Lisa Pettersson och Elin
Arvidsson. Totalt deltog 285 tjejer från 20 av 21
distrikt. Några av effekterna:
• Utveckling: 4,7 slags handicapsänkning i snitt
• Spel: 19,2 ronder i snitt, jämfört med 6,9 som är
rikssnittet för flickor.
Den 26–27 september spelades finalen – en nationell
scramble på Örestads GK i Skåne med 46 deltagande
tjejer som fick spela tillsammans med en proffsgolfare
från Nordic Golf Tour. Arrangemanget anpassades för
att minimera smittspridning. Golftjej Poängjakten
möjliggörs med stöd av R&A Development.
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Unga ledare

Projektet Unga ledare inleddes 2017 och syftar bland
annat till att få fler juniorledare på klubbarna och att
utvecklas som människa genom golfen.
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.
Under 2019 startade en ny grupp med 20 deltagare
och steg 3 genomfördes med de som påbörjade utbildningen 2017. Planen var att en ny grupp skulle gå steg 1
och 2 sommaren 2020, men det fick ställas in på grund
av pandemin. Nu blir det endast en fortsättning med
steg 2 på Gotland för 2019-gruppen under 2021, därefter utvärderas om projektet fortsätter på central nivå.

Landslagets 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 Cup riksfinal
med fokus på spelarutveckling, golfgymnasium och
landslagsverksamhet, samt på Teen Tour Elite där
passet främst handlade om eftergymnasiala studier
med SGF Elitmiljö Halmstad och college i USA.
Träffarna genomfördes i mindre grupper för minskad smittspridning, och var mycket uppskattade av de
deltagande föräldrarna.

Var
med!

Golftjej
Poängjakten.
Vad kul att du vill delta i Golftjej poängjakten!
Här är de sju enkla reglerna för att få vara med:

1.

5.

2.

6.

Du får delta om du är tjej
upp till 18 år

Du får delta om din
handicap är mellan 14,5 och 54

3.

Registrera ditt spel i MinGolf
från 1 maj–20 augusti och
samla på så sätt poäng

4.

Poäng beräknas för din
insats, inte ditt resultat

Idrottsgymnasier
för golf.
2020–2021

Intresseväckare. Affischer,
broschyrer och annat
material producerades för
att marknadsföra aktiviteter och verksamhet.

Förhoppningsvis kan vi genomföra
en nationell scramble i september

De som spelat mest i sitt
distrikt får en scrambleplats
– tre tjejer per distrikt

7.

Du som är 12 år och yngre deltar
både i utlottning av priser och kan
även vinna pris för flest spelade
ronder (samlat flest poäng)
i din åldersklass

Läs mer och
anmäl dig!

Hej!
Vi söker dig som
vill kombinera en
elitsatsning i golf med
gymnasiestudier.

golf.se/poangjakten

Golf och studier

Verksamheten vid golfens två Riksidrottsgymnasier
(RIG) och 21 tillstyrkta Nationella Idrottsutbildningar
(NIU) har genomförts, anpassat utifrån de restriktioner som gällt under våren och hösten 2020. Dessa är
mycket viktiga utvecklingsmiljöer för att spelare ska
kunna bedriva elitinriktad golfträning i kombination
med gymnasiestudier.
Det var högt söktryck till golfgymnasierna under
hösten, totalt 508 ansökningar till 137 platser, varav
125 till RIG. Antagningsdagar för NIU genomfördes
under hösten där det var möjligt med anledning av
Covid-19, medan RIG-antagningarna samt vissa
antagningsdagar för NIU flyttades till januari 2021.

SGF Elitmiljö Halmstad är för elitspelare som vill
kombinera högskolestudier med en elitsatsning på golf
eller är elitspelare som vill göra en golfsatsning i en
utvecklande miljö. Till höstterminen 2020 var det ett
ökat söktryck och vid årets slut deltog totalt 24 studenter i golfverksamheten.
Elitmiljön drivs i samarbete med Högskolan i
Halmstad och Halmstad kommun, med stöd från R&A
Development. Golfträning och spel sker på Halmstad
Golfarena och de närliggande samarbetsklubbarna
Falkenberg, Halmstad, Haverdal, Holm och Ringenäs.
Studenterna fick internationell tävlingserfarenhet
genom att Elitmiljö Halmstad var representerat vid
deltävlingar i den europeiska R&A Student Tour
Series. Tyvärr tvingades de flesta tävlingar att ställas
in med anledning av pandemin.
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Paragolf.
Verksamheten har fokuserat både på
att få fler klubbar som anordnar paragolfverksamhet och fler spelare som
deltar. Bland annat ett juniorläger i
samarbete med Henrik Stenson
Foundation och ett rehabprojekt
tillsammans med Bowlingförbundet.
Distriktsansvariga och utbildningar

För fjärde året i rad anordnades en helgutbildning och
erfarenhetsträff på Bosön med distriktsansvariga.
Totalt är det 15 distrikt som samordnar och utvecklar
läger samt fem regionala tävlingstourer. Tyvärr
genomfördes inte alla tävlingar på grund av corona.
Distriktsanvariga hjälper också golfklubbarna efter
deras behov och kartlägger vilka aktiva golfklubbar vi
har inom paragolf. I nuläget finns 80 golfklubbar.
SGF har besökt tre nya golfklubbar för att starta upp
paragolfverksamheten samt föreläst på Högre
Utbildning Administration (HUA) och Högre
Tränarutbildning (HTU). Utveckling av digitala utbildningar har påbörjats under hösten.

Välkommen till Sollentuna Bowling 3 mars kl 17.00

Inbjudan
till dig som
vill ha ett
friskare och
socialare liv.

Ja!
till idrott för alla
hela livet

Folksam och Henrik Stenson

Tack vare samarbetet med Folksam blev 34 golfklubbar beviljade 6 250 kronor vardera i stimulansbidrag
till paragolfgolfverksamhet.
För första gången arrangerades Henrik Stenson
Paragolfläger på Kallfors golfklubb, ett tvådagarsläger
för barn 7–15 år med en förälder vardera. En mycket
uppskattat aktivitet med både nybörjare och erfarna
golfare från hela landet. Lägret anordnades med stöd
av Henrik Stenson Foundation. Till 2021 planeras en
utökning av projektet, med läger på fler orter.

Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet.

Svenska Golfförbundet och Svenska Bowlingförbundet beviljades medel ur Framåtfonden för ett
gemensamt initiativ för att inkludera golf och bowling
i rehabiliteringen av personer med fysisk funktionsnedsättning.
Målet för det ettåriga projektet är att starta regelbunden träning året runt på 6–8 orter, där tränare från
lokala bowlingklubbar och golfklubbar samarbetar
med fysioterapeuter.
Efter uppstart på flera orter fick projektet tyvärr
skjutas fram med anledning av corona. Det beräknas
återupptas igen 2021.
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Regler och handicap.
2020 har varit ytterligare ett extraordinärt år för Regelkommitténs ansvarsområden. I mars tog Sverige steget över
till världshandicapen och golfreglerna
modifierades med anledning av pandemin.
Golfreglerna sköts av SGF:s Regelkommitté (RK), som
under året haft tre protokollförda sammanträden.
I kommittén har följande personer ingått under 2020:
Lars Hörnell (ordförande), Ola Welander (vice ordförande),
Klas Bengtsson, Göran Hermes, Krister Johansson,
Anders Jonsson, Birgitta Ljung, Christina Rodman,
Kerstin Rydström, Thomas Waldenstedt och Claes
Grönberg (sekreterare och ansvarig handläggare SGF).

Handicap

En matig informationssida för golfspelarna producerades och publicerades på golf.se. Dessutom lanserades en kostnadsfri webbutbildning där golfspelare
och klubbrepresentanter kunde lära sig om världshandicapsystemet på en grundläggande nivå, med
fördjupning för den som önskar.
Utbildningen och informationen kommunicerades
via bland annat nyhetsbrev till alla golfare i början av
året, samt via sociala medier och i Min Golf.
Trots att det var en stor omställning, vissa driftsstörningar i början och mycket supportfrågor de första
månaderna, kan vi konstatera att övergången generellt gick bra.
Golfspelarna verkar också tycka att världshandicapen är ett bra system. Många har tagit till sig av budskapet att registrera många ronder för att få en så
aktuell och rättvisande handicap som möjligt. Dryga
60 procent av alla bokade ronder har handicapregistrerats i Min Golf, jämfört med cirka 20 procent ett
normalt år.

Året började med att RK:s arbetsutskott för handicap
arbetade för högtryck inför övergången till världshandicapen den 1 mars. Det informerades och utbildades i Regler
alla möjliga forum, både centralt och regionalt.
De nya golfreglerna från 2019 har varit fortsatt popuParallellt med detta färdigställdes tekniken och suplära. Till exempel, vem puttar inte med flaggstången
porten förstärktes.
kvar i hål? Under året översattes alla tolkningar i
”Official Guide to the Rules of Golf” till svenska. De
finns redan nu som PDF på hemsidan och publiceras
under kommande år i regelappen. Sverige är därmed

ett av få länder som översatt samtliga delar i den stora
regelboken: regler för golfspel, definitioner, committee
procedures samt nu även tolkningar.
Under våren arbetade RK fram en vägledning gällande
regler för golfspel för att minimera risken för smittspridning, bland annat gällande flaggstång, bunkrar,
hålad boll och resultathantering. En mall med rekommenderade lokala ordningsföreskrifter togs fram som
golfklubbarna kunde anpassa och använda på sin
anläggning.
Även om de flesta klubbar använt en del coronamodifieringar valde RK att förbundstävlingarna, som kom
igång den 1 juli, skulle spelas enligt ordinarie golfregler
och det fungerade bra.
RK har också hållit förbundsdomarkonferens med det
årliga testet, utformat regel- och tävlingsledarutbildningar att användas regionalt etcetera.
En del av detta gick att arrangera i början av året
innan coronan satte stopp. Därefter blev det mycket
flyttande och digitala lösningar.
Förbundsdomarna har genomfört 59 tävlingsuppdrag,
främst på MoreGolf Mastercard Tour, Nordic Golf
Tour, Swedish Golf Tour och Teen Tour.
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Regel SM:
En tävling för regelexperten.
Den sjätte upplagan av det svenska mästerskapet i
golfregler gick av stapeln september–oktober 2020. En
nyhet för året var att Regel-SM delades upp i två klasser: Proffs (är eller har varit förbunds- eller distriktsdomare) och Amatör (övriga regelintresserade golfare).
Totalt deltog 62 personer i proffsklassen och 118 i
amatörklassen. Efter två digitala kvalomgångar hade
två deltagare per klass kvalificerat sig till den coronasäkrade direktsända finalen i Stockholm.
I proffsklassen segrade förbundsdomaren
Fredrik Wästlund över regerande mästaren,
förbundsdomaren Alexander Gatara. Bäst
bland amatörerna var Mikael Abelsson, som
vann finalen mot Mikael Standert.
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»Golfsverige tog emot 			
över 30 000 helt nya
golfare och efterfrågan 		
på nybörjarkurser
var stor.

Foto: Björn Andersson
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Banvärdering.

Nya Grönt Kort.

Närmare 60 banor har värderats och
samtliga anläggningar har fått nya
slopetabeller med anledning av nya
världshandicapsystemet.

Det nya regelverket för att ta Grönt Kort
har varit igång under en säsong.
Samtidigt har rekordmånga nya spelare
hittat till golfen detta coronaår.

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.

Den 15 april trädde det nya beslutade regelverket för
Grönt Kort i kraft och nya golfspelare kunde starta sin
resa på två sätt.

En bana ska omvärderas var tionde år såvida man inte
gjort större förändringar i längder, layout eller banskötsel. Under 2020 värderades 59 banor och ytterligare ett antal justerades på grund av ombyggnationer.
Inför 2021 har SGF tecknat avtal med företaget
Mapping Industries, som blir leverantör av hela kedjan. Först mätning via LiveCR och sedan själva banvärderingen via LiveRate, som ersätter det tidigare
systemet EasyRating.
Med anledning av världshandicapen med max handicap 54,0 har slopetabellerna för landets alla banor
uppdaterats. Banvärderarna distribuerade de nya
tabellerna till golfklubbarna i början av året och följde
upp för att säkerställa att de gamla bytts ut.

Antingen via golf.se där de själva kunnat registrera sig
för ett Golf-ID, starta det teoretiska lärandet i Grönt
Kort-webben och få hjälp att hitta golfklubbar i närheten för praktisk utbildning och spelprov, eller via en
golfklubb som registrerat personen i GIT, exempelvis i
samband med start av en introduktionskurs.
Utöver att vi har introducerat ett nytt regelverk var
det ett rekordstort intresse för golf under året.
Golfsverige tog emot över 30 000 helt nya golfare
och efterfrågan på nybörjarkurser var stor. Många
synpunkter och reflektioner inkom från de som
kommit i kontakt med det nya regelverket – tränare,
golfklubbar och spelare.
Året avslutades med en utvärdering av införandet. En
projektgrupp från SGF och PGA of Sweden granska-

En ny kostnadsfri Grönt Kort-webb
introducerar nya golfare i de teoretiska
grunderna.
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tusen nya golfare
registrerade sig för
Grönt Kort
2020.
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de den första säsongen med nya Grönt Kort, analyserade vad som var bra i det nya systemet och
vad som kan göras bättre. Bland annat gjordes
enkätundersökningar bland klubbar, tränare och
spelare.
Utvärderingsrapporten med analys, slutsatser
och rekommendationer kring nästa steg publiceras
i början av 2021.

Rekrytera & behålla
Ett nytt projekt tillsammans med PGA
ska leda till strategier och verktyg som
hjälper Sveriges golfklubbar att behålla
sina medlemmar – och rekrytera fler.
Golfen har alltid rekryterat och återrekryterat
mängder av spelare. Samtidigt lämnar tusentals golfen varje år. 2020 års situation med coronapandemin har gjort att medlemsantalet ökat enormt, utan
att Golfsverige har haft någon direkt strategi för hur
vi ska behålla de nya medlemmarna.
I oktober 2020 startade SGF och PGA of Sweden
därför upp det gemensamma projektet Rekrytera &
behålla. Målet är att ta fram en strategi och ett arbets-

sätt för hur golfen ska arbeta med att behålla sina
medlemmar och rekrytera fler spelare.
Den största ökningen av medlemmar under 2020 har
skett bland 90-talister, en ålderskategori som kan
vara svåra att behålla som medlemmar. Därför valde
projektet att inledningsvis fokusera extra på dem.
Första steget var en stor studie av målgruppen 19–30
år tillsammans med Ungdomsbarometern:
• Etnosundersökning – observera beteenden och
intervjua golfare på plats i golfmiljö.
• Fokusgrupper – golfare i grupper om 4–6 personer
diskuterar bland annat när, var, hur och varför de
spelar golf.
• Enkätundersökning – en kvantitativ studie där en
stor mängd golfare svarat på frågor kring deras golfvanor och upplevelse av golfen.
• Expertintervjuer – Djupintervjuer med ett tiotal
klubbchefer och tränare som ger sin syn på målgruppen golfare 19–30 år.
Studien finns att ta del av på golf.se. Arbetet fortsätter
med att ta fram en strategi, praktisk tillämning och
utbildningsmaterial för att skapa en långsiktig plan
för att rekrytera och behålla medlemmar. Strategin
ska vara klar i slutet av 2022.
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Område:
Landslagsverksamhet.
Det blev en annorlunda vardag för spelarna i landslagets verksamhet. Flera
aktiviteter ställdes in eller flyttades
fram, inklusive OS i Tokyo. Mycket kunde dock ställas om, med målet att komma ur 2020 starkare än någonsin.
Swedish Golf Team

Det svenska golflandslaget, Swedish Golf Team, har
verksamhet från 13 år och uppåt, från flick- och pojklandslag via dam- och herrlandslag upp till professionella spelare. Verksamheten leds av förbundskapten och
sex ansvariga landslagscoacher som genomför en helårssatsning tillsammans med ett tiotal assisterande
coacher, experterna i SGF:s resursteam, berörda spelares
klubbar och nätverk samt i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).
Under 2020 ledde pandemin till en mycket begränsad
internationell tävlingsverksamhet, och den plan som
lades hösten 2019 kunde genomföras till cirka 20–25
procent. Med de förutsättningar som rådde ställdes
verksamheten om till fler men mindre samlingar och
läger på hemmaplan samt mer individuell coachning.

Initialt handlade det mycket om att hålla motivationen hög bland spelarna, genom att tidigt hitta utmaningar och aktiviteter som fungerade under rådande
situation. Fokus och tid kunde läggas på nödvändigt
grundarbete som under normala förhållanden inte alltid får utrymme och coacherna höll tät kontakt med de
aktiva för att fånga upp deras mående under en svår
situation.
Då tävlingsverksamhet är en mycket viktig del av en
spelares utveckling anordnades också egna tävlingar.
Målet var att komma ur 2020 starkare och bättre än
någonsin.
Ett exempel var SwGT Restart Cup på Ombergs Golf
Resort veckan efter midsommar. Både amatörer och
proffs samlades för en prestigefylld lagmatch där
herrar ställdes mot damer. Detta blev för många en
återstart för golf med tävlingsfokus efter den längsta
försäsongen någonsin. Damlaget vann matchen med
15,5–11,5
För fjärde året i rad erbjöds spelare tillgång till
Elitmiljö USA, som drivs med stöd från RF. Målgruppen är främst spelare som efter sin amatörkarriär vill
göra en satsning i USA. Den miljön visade sig fylla en
extra viktig funktion under 2020, då spelare på grund

Tourproffset Marcus Kinhult och
landslagsspelaren David Nyfjäll under
SwGT Restart Cup.
Foto: Göran Söderqvist
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av pandemin hade svårt att ta sig hem till Sverige.
Med inställda tävlingar i tillägg fanns det ett stort
behov av både boende och tillgång till träningsyta.
Fler och fler spelare väljer att satsa i USA, vilket innebär att vi kommer behöva utöka befintlig miljö, alternativt etablera ytterligare en plats i USA. Dialog sker
med SOK om ytterligare stöd.

Paragolflandslaget

Paragolflandslagets verksamhet är indelat i kategori 1:
fysisk funktionsnedsättning och kategori 2: intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Verksamheten leds av två landslagscoacher som samverkar med spelarnas hemmatränare genom träningsläger och utformning av individuella träningsupplägg.
Under rådande omständigheter utan internationella
tävlingar blev det under 2020 mer fokus på läger och
individuell coachning på hemmaplan, enligt samma
fem processer i spelarutvecklingshjulet som övrig
landslags- och elitverksamhet inom SGF. Till 2021
sker en omorganisation, där landslagen i paragolf fullt
ut inkluderas i den övriga landslagsverksamheten på
Svenska Golfförbundet.

Alla fyra svenska EM-guldmedaljörer låg topp-15
på amatörrankingen för damer vid årets slut.
Från vänster: Linn Grant, Beatrice Wallin, Maja Stark
och Ingrid Lindblad. Foto: Göran Söderqvist

Ett framflyttat OS.

Sommaren 2020 skulle olympiska spelen i Tokyo gått
av stapeln, men i mars kom beskedet att spelen flyttats
ett år framåt. Få hade invändningar mot beslutet och
för landslagets och spelarnas del innebar det ytterligare tid till förberedelse. Även kvaltiden förlängdes, vilket i princip innebär att fler spelare har möjlighet att
spela till sig en plats via världsrankingen.
Att vara på ett OS innebär mycket förberedelser.
Eftersom det är för långt mellan OS-byn och tävlingsarenan Kasumigaseki GC har mycket tid lagts på att
bland annat hitta ett riktigt bra boende för spelare,
caddies och resursteam. Som tur var kunde bokningen
flyttas till 2021.
Planeringen och förberedelserna fortsatte under året
för att komma väl förberedda till Tokyo 2020, som spelen kommer att heta även om det är uppskjutet.

Världsranking.

När vi summerar 2020 har Sverige två herrar och två
damer rankade topp 100 på världsrankingen för proffs
(OWGR samt Rolex Rankings). Bland amatörerna har
vi fem tjejer samt fyra killar topp 100 på World
Amateur Golf Ranking (WAGR).
Vi ser en god trend bland våra yngre spelare, amatörerna, där många ligger högt på rankingen. Det är en
god värdemätare för hur de står sig internationellt. På
proffssidan är det en annan utveckling med färre
svenska spelare högt upp på rankingen.
Sverige har dock, framför allt på damsidan, flera spelare som är unga och fortfarande i den så kallade etableringsfasen, där vi tror oss se en positiv utveckling
kommande år.
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Svenskar
Topp100.
Vid årets slut var 27 svenskar topp-100 på sina respektive
världsrankinglistor. Fyra svenska spelare rankades topp-10
i världen: damspelarna Ingrid Lindblad, Linn Grant och
Maja Stark samt paragolfaren Johan Kammerstad.
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Rolex Ranking (damproffs)
54. Anna Nordqvist
61. Madelene Sagström
Official World Golf Ranking (herrproffs)
65. Henrik Stenson
94. Alex Norén
World Amateur Golf Ranking (damamatörer)
3. Ingrid Lindblad
4. Linn Grant
9. Maja Stark
15. Beatrice Wallin
91. Sara Kjellker
World Amateur Golf Ranking (herramatörer)
19. Ludvig Åberg
22. Vincent Norrman
44. Tim Widing
68. Pontus Nyholm

World Ranking for Golfers with
Disability (paragolfare)
3. Johan Kammerstad
23. Oskar Jonsson
24. Joakim Björkman
28. Felix Norrman
31. Douglas Johansson
32. Rasmus Lia
47. Robin Håkansson
55. Niklas Viktor
82. Kristoffer Eklund
84. Marcus Malo
91. Johnny Granberg
94. Björn Jonsson
95. Richard Hoff
99. Jesper Gutke

Anna Nordqvist. Den tvåfaldiga majorsegraren var Sveriges
högst rankade proffsspelare i slutet av 2020.
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Område:
Tävlingsverksamhet.
SGF:s tävlingsverksamhet omfattar
de coronarestriktioner som satts upp för att minimera
mästerskap, tävlingar för juniorer, senio- risken för smittspridning, och ibland tvingats ändra,
rer och paragolfare samt tävlingar med flytta och ställa in tävlingar med kort varsel.
prispengar inklusive proffstourerna för
dam och herr. Trots pandemin kunde
ett stort antal förbundstävlingar
Nordic Golf Tour
genomföras under 2020.
Inför säsongen 2020 startades Nordic Golf Tour – en

Proffstävlingar.

Säsongen inleddes med ett totalt stopp för all tävlingsverksamhet i Golfsverige mellan 30 mars och 30 juni.
Den 1 juli blev det klartecken för tävlingar igen, bland
annat då myndigheterna lättade på reserestriktionerna i Sverige. Då kunde både förbundets och golfklubbarnas tävlingsverksamhet komma igång.

ny tour för damer i samarbete med PGA of Sweden,
Norges Golfförbund och Dansk Golf Union.
Rankingen döptes också om till ”Road to Creekhouse Ladies Open”, där de tre spelare som låg högst på
tourens Order of Merit får wildcard till den nya
Europatourtävlingen på Kristianstad GK i Åhus 2021.

Trots att coronapandemin gjorde att säsongen inte
Under hela året var det hårda restriktioner med bland blev som planerad kunde till slut sex deltävlingar
annat publikförbud på tävlingsbanorna. Därför var det genomföras på Nordic Golf Tour i Sverige. På grund av
reserestriktioner tappade touren dock sin status som
extra roligt att intresserade hade möjlighet att följa
del av LET Access Series, och därmed även sin del i
delar av tävlingsverksamheten, med fokus på de
svenska proffstävlingarna, via livesändningar, inter- världsrankingen.
vjuer och sammandrag på nystartade KlubbTV.nu.
Landslagsamatörerna dominerade stort under året
och rankingen vanns av Linn Grant från Rya
Ett stort tack riktas till alla tävlingsarrangörer som
Golfklubb, före Ingrid Lindblad från Ringenäs
följt riktlinjerna och arbetat hårt med att upprätthålla

Linn Grant segrade på Nordic Golf Tours ranking
2020 och får därmed wildcard till europatourtävlingen Creekhouse Ladies Open 2021.
Foto: Göran Söderqvist
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Golfklubb och Beatrice Wallin från Hills Golfklubb.
Dessa tre amatörspelare kan därmed se fram emot att
spela Europatourtävling på hemmaplan 2021.

MoreGolf Mastercard Tour

Herrtouren fick en ny titelsponsor till säsongen 2020
och bytte namn från Swedish Golf Tour till MoreGolf
Mastercard Tour. Tolv tävlingar genomfördes, varav två
i Spanien under SunBirdie Winter Series på Lumine GC
strax före coronauppehållet och tio i Sverige.
När säsongen startade igen den 1 juli var det en markant ökning i antal anmälda spelare och reservlistor
till samtliga tävlingar. Rolig kuriosa är att det var sju
europatourspelare med i startfältet i den första tävlingen efter uppehållet, Katrineholm Open hosted by
Robert Karlsson.
Resultatmässigt var det Mikael Lindberg från AIK
Golf som stack ut. Totalt kammade han hem fyra segrar, var i särspel för ytterligare två och klarade alla
kvalgränser utom en. Lindberg tog hem förstaplatsen
på rankingen med stor marginal och tilldelades en
spelrättighet på European Challenge Tour 2021.

Mikael Lindberg
fick lyfta fyra pokaler
2020, bland annat
efter Stockholm
Trophy hosted by
Folksam som han ledde från start till slut.
Foto: MoreGolf
Mastercard Tour
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Även i höstens kvalskola till 2021 var det en stor
ökning av antalet spelare och det var fullt på alla tre
spelplatser med 234 spelare jämfört med 176 i kvalet
2019. En nyhet för året var Göteborg som spelplats.
På två år har vi gått från att ha tre kvalbanor i Skåne
till att fördela ut kvalen geografiskt i Skåne, Göteborg
och Stockholm.

Mästerskap.
Lag-EM för damer

Sverige har som målsättning att årligen arrangera ett
Europamästerskap för amatörer. Sverige skulle
ursprungligen ha arrangerat lag-EM för pojkar i juli,
men på grund av coronapandemin och dess konsekvenser blev det istället lag-EM för damer i september.
Mästerskapet spelades på Upsala GK, med tolv deltagande nationer med vardera fyra spelare. Ett normalt
år är lag-EM mer än dubbelt så stort, med fler länder
och sex spelare i lagen.
Även i årets begränsade format krävdes noggrann
planering och genomtänkta åtgärder för att minimera
risken för smittspridning och genomföra ett så säkert

lag-EM som möjligt för alla på plats. Detta lyckades
Upsala GK med på ett mycket professionell sätt.
Det svenska damlandslaget klev in i mästerskapet
som titelförsvarare och favoriter. Laget uppfyllde
förväntningarna och vann guld för tredje året i rad,
efter finalseger mot Tyskland.

och 2. Efter två jämna och välspelade finaler tog
Joakim Björkman, Orresta GK och Richard Hoff,
Ljunghusens GK hem guldmedaljerna i kategori 1 respektive 2, före Johnny Granberg, Arninge GK och Felix
Norrman, Arboga GK.

Paragolfmästerskapet spelades samtidigt och på samma anläggning som två proffstourtävlingar, damernas
Sveriges äldsta och mest traditionsrika golftävling har SM Match presented by Greatdays och herrarnas
spelats i över 100 år. 2020 utökades det till tre mäster- Lindbytvätten Tour Final by Ekerum. Att samla flera
tävlingar på samma anläggning skapar ett bra event
skap – herr, dam och paragolf.
med bred mediabevakning och optimerade resurser.
Herrarnas och damernas tävlingar ingår i spelscheSkol-SM
mat på Nordic Golf Tour och MoreGolf Mastercard
Tour. Herrtävlingen spelades i juli på Österåkers GK.
Mästerskapet spelades på Bro-Bålsta GK i mitten av
Där säkrade Martin Eriksson från Kårsta GK mästerseptember och 18 skolor från hela Sverige deltog.
skapstiteln efter seger i finalen mot Oscar Lengdén,
Lagen består av 4–6 spelare med minst en spelare från
Kristianstad GK i Åhus.
varje kön.
Riksidrottsgymnasiet Filbornaskolan från
Damernas mästerskap genomfördes på Ekerum
Helsingborg deltog med två lag och tog hem både guld
Resort Öland i oktober. Där segrade landslagsamatöoch silver i årets mästerskap. Bronset gick till fjolårsren Linn Grant, Rya GK, efter finalseger mot en annan segraren Birgittaskolan.
amatörspelare, Rebecca Gyllner från Gävle GK.

SM Match presented by Greatdays

För första gången spelades också SM Match i paragolf,
med åtta inbjudna spelare i respektive klass, kategori 1
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Richard Hoff tog guld i kategori 2 i paragolf-SM i
matchspel. Foto: Göran Söderqvist
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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 Golfstar GC Lindö stod det
klart att Hills GK, Vasatorps GK, Landeryds GK och
Abbekås GK kvalificerade sig till finalspelet.
Finalen spelades på Kristianstads GK, men på grund
av misstänkt och senare bekräftad coronasmitta fick
tävlingen avbrytas efter första dagens spel. Segern
tilldelades Landeryds GK enligt SGF:s tävlingsvillkor.
Silvret gick till Abbekås GK.

JSM Slag

JSM i slagspel är en av deltävlingarna i Teen Tour Elite
och spelas över 72 hål under fyra dagar. 2020 års mästerskap avgjordes på Kalmar GK i augusti. Segrade
gjorde Andrea Lignell från Hills GK och Daniel Svärd
från Viksjö GK och de kan numera titulera sig svenska
juniormästare.

Footgolf-SM

Svenska mästerskapet i footgolf spelades på Laholms GK
15–16 augusti. Ebba Westerlund, Storsjöbygdens GK
och Alexander Alenbring, Olands FF tog hem de individuella guldmedaljerna, före Åsa Lindgren, Ingarö GK
och Tommy Svensson, Olandsbygdens GK.
I lagklassen blev det SM-guld till Team
Olandsbygden (dam) och THEM (herr).

Inställda mästerskap

Två mästerskap ställdes in helt med anledning av
coronapandemin: SM Klubblag (Lag-SM, division 1
och division 2) och Paragolf-SM.

Juniortävlingar.
Teen Tour

Sveriges största juniortour för spelare 13–21 år spelas
i tre nivåer: elite, future och first. Touren består under
ett normalt år av sex omgångar. På grund av pandemin
och tävlingsstoppet kunde endast tre omgångar
genomföras under 2020, med start i juli.
Teen Tour-finalen spelades på Ekerum Resort
Öland i fyra åldersklasser. Segrade gjorde Wilhelm
Ryding, Haninge GK, Mathilda Orring, Djursholms
GK, Hugo Stark, Halmstad GK och Elsa Svensson,
Vasatorps GK. Vinnaren av Teen Tour Order Of Merit
får Annika Sörenstam Trophy. I år gick utmärkelsen
till Mathilda Orring från Djursholms GK och Daniel
Svärd från Viksjö GK.

Teen Cup

En av världens största golftävlingar för spelare mellan
13 och 16 år. Cupen börjar som en breddtävling på spelarnas hemmaklubbar för att sedan utvecklas genom
ett gruppkval, regionkval och slutligen riksfinal till att bli
en tävling om vem som är bäst i Sverige på golf i sin åldersklass. Årets upplaga var den 45:e i tävlingens historia.

På grund av tävlingsstoppet dröjde det innan klubbarna kunde arrangera sina klubbkval. Trots det deltog
hela 197 klubbar och antalet deltagare i gruppkvalet
var högre än tidigare år, totalt spelare.
Riksfinalen spelades på Öijared GK i augusti, med
36 hål slagtävling över två dagar. Segrare i respektive
klass blev:
• F16: Mathilda Orring, Djursholms GK
• P16: Didrik Ringvall Bengtsson, Saltsjöbadens GK
• F15: Ida Lindqvist, Timrå GK
• P15: August Petersson, Isaberg GK
• F14: Amanda Gyllner, Gävle GK
• P14: Viggo Olsson Mörk, Kungl. Drottningholms GK
• F13: Emma Larsson, S:t Arild GK
• P13: Linus Råstedt, Landeryds GK

Inställda juniortävlingar

Med anledning av coronapandemin tvingades de planerade tävlingarna Grand Opening, ANNIKA
Invitational Europe samt Stenson Sunesson Junior
Challenge by Case ställas in.

Folksam Paragolf Tour.
Fyra av fem planerade tävlingar genomfördes på 2020
års Folksam Paragolf Tour. En av deltävlingarna var
Henrik Stenson Paragolf Challenge som var mycket
uppskattad, då paragolfambassadören Henrik Stenson
själv var på plats på Barsebäck GCC och följde tävlingen och agerade prisutdelare.
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I samband med prisutdelningen delade majorvinnaren
ut årets paragolfstipendier. Årets Paragolfare – förebild gick till Marcus Malo, Delsjö GK och Årets
Paragolfare – prestation till Johan Kammerstad,
Eskilstuna GK.
Order of Merit-segrarna på touren (netto) inom varje
klass blev Filip Lindkvist, Torslanda GK, Felix
Norrman, Arboga GK, Sebastian Davidsson, Torslanda
GK, Melker Hasselgren Axelsson, Lyckorna GK och Ida
Rosén, Borås GK.
Order of Merit-segrare brutto för båda kategorierna
blev Felix Norrman, Arboga GK.

Svensk Golf Senior
Tour och Golfens
SM-vecka.
Svensk Golf Senior Tour är en nationell tour indelad i
sju åldersklasser från 30 år och uppåt. Spelformen är
individuellt slagspel scratch och tävlingarna är öppna
för såväl proffs som amatörer. Touren fick en ny titelsponsor i tidningen Svensk Golf, och Vice Golf, Ping,
SunBirdie och Dormy kom in som nya partners.

Individuella SM-guldmedaljörerna i footgolf 2020,
Ebba Westerlund och Alexander Alenbring.
Foto: Johan Kannerberg

De första omgångarna ställdes in med anledning av
corona, men i juli/augusti kunde touren äntligen starta
upp. Totalt arrangerades 2–3 omgångar per klass på
elva olika golfklubbar i tre damklasser: D30, D50 och
D60 samt fyra herrklasser: H30, H40, H50 och H60.
H70-klassen ställdes in och inga representationsuppdrag genomfördes då internationella tävlingar blev
inställda och restriktioner satte stopp för utlandsresor.

Felix Norrman vann bruttorankingen på Folksam
Paragolf Tour efter bra spel vid bland annat Henrik
Stenson Paragolf Challenge.
Foto: Helena Brobeck

Golfens SM-vecka, som är en del av Svensk Golf
Senior Tour, skulle ha arrangerats i Örebro Län i juli,
men under våren fattades beslutet att ställa in. Detta
då flera av klasserna riktade sig till definierade riskgrupper samt att arrangemanget är större och kräver
mer förberedelser än vanliga förbundstävlingar.
Örebro Läns GDF kommer istället att arrangera
Golfens SM-vecka 2021.
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Internationellt:
Blågula tävlingsframgångar.
Amatörer.
Vi kan se tillbaka på ett nytt fantastiskt år
för svensk amatörgolf, med tre medaljer i
lag-EM, flera svenskar topp-10 på rankingen och fyra landslagsspelare i majortävlingen US Women's Open.

en sedan 1961. Som spelare vill man självklart försvara
ett guld, men alla förstod att mästerskapen som
vanligtvis spelas i juli var hotade.
Det fanns dock hela tiden en stor ambition och
vilja hos EGA och dess medlemsländer att genomföra
tävlingarna. Man valde att flytta fram mästerskapen
till september–oktober, då lag-EM för damer, herrar
och flickor kunde spelas. Pojk-EM tvingades dock
ställas in med kort varsel.

För våra amatörer är internationell matchning A och
O i utvecklingen, men pandemin förhindrade det i den
utsträckning vi och de önskade. Ett par tävlingar
genomfördes under februari–mars innan verksamheten och resandet stoppades.
En av tävlingarna som hann spelas innan tävlingsverksamheten stängdes ner på allvar var den fyrlandskamp för flickamatörer som spelas varje år i
februari mellan Sverige, Spanien, Tyskland och
Tjeckien. Sverige stod som segrare i årets upplaga.

I samtliga tre mästerskap blev det final mellan Sverige
och Tyskland. Damlandslaget höll för favorittrycket
och tog svenskt guld på hemmaplan på Upsala
Golfklubb. Det var spelarnas tredje raka svenska guld i
lag-EM damer – fjärde om man räknar segern i lag-EM
flickor 2018 med i stort sett samma laguppställning.
Herr- och flicklandslaget fick ge sig mot de tyska
lagen i sina respektive finaler och reste hem med silvermedaljer. Herrlaget bestod av flera av guldspelarna
från 2019 och flicklandslaget med ett gäng rookies
som visade framfötterna.

Tredubbelt medaljjubel i lag-EM

Sverige klev in i 2020 som dubbla titelförsvarare i
lag-EM, då damerna under 2019 spelade hem sitt
andra raka guld och herrarna segrade för första gång-

mästerskapen tuffare mentalt, vilket gör det än mer
imponerande med ett guld och två silver till de
svenska landslagen.

Fem juniorer i US Women’s Open

Att Sverige har en generation unga tjejer som vunnit
fyra EM i rad och legat högt på världsrankingen är
ingen nyhet. Att fyra av dem kvalade in till US
Women’s Open, en av de största och tuffaste tävlingarna på damsidan, är däremot en sensation.

I december fick Linn Grant, Ingrid Lindblad, Maja
Stark och Beatrice Wallin pegga upp på Champions GC i
Houston, Texas, tack vare sin höga placering på World
Amateur Golf Ranking. I tillägg hade deras tidigare lagkamrat, nyblivna proffset Frida Kinhult, spelat till sig
en plats genom sin seger i Symetra Tour Championship.
Det gjorde att Sverige utöver sina etablerade damproffs hade fem juniorer med i en major. Totalt deltog
tio svenskor i US Women’s Open 2020, vilket är
rekord i en majortävling på damsidan. Det är sensationellt bra och visar på vilken styrka det finns i
Mästerskapen modifierades för att minimera risken
svensk damgolf.
för smittspridning. Några av förändringarna var fyra
När alla slag var slagna syntes tre svenska amatöspelare per lag istället för sex, en kvalrunda istället för rer topp-30 i resultatlistan: Maja Stark T13, Linn
två samt tre matcher istället för normala sju. Det gjorde Grant T23 och Ingrid Lindblad T30.
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Bragdlaget jublar efter lag-EM-guldet på hemmaplan.
Från vänster Ingrid Lindblad, Linn Grant, Beatrice Wallin och Maja Stark.
Foto: Göran Söderqvist
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Amatördominans på proffstourerna

Även på de svenska proffstourerna visade landslagsamatörerna sin kapacitet. Av säsongens sex tävlingar
på damtouren Nordic Golf Tour slutade fem med
amatörsegrar.
Sara Kjellker segrade en gång medan Linn Grant och
Ingrid Lindblad fick lyfta segerpokal två gånger vardera. Linn slutade i topp på Nordic Golf Tours ranking,

med Ingrid på andra plats. Beatrice Walin slutade trea
efter tre andraplatser.
På herrarnas MoreGolf Mastercard Tour vann herrlandslagets Ludvig Åberg säsongens två första tävlingar på hemmaplan. I premiärtävlingen Katrineholm
Open hosted by Robert Karlsson dessutom i konkurrens med bland andra sju europatourspelare.

College och Arnold Palmer Cup

Samtliga spelare i landslagstrupperna för damer och
herrar är collegespelare i USA. Under 2020 års förkortade collegetävlingssäsong segrade Vincent Norrman
vid två tillfällen och Linn Grant, Ingrid Lindblad, Maja
Stark och Pontus Nyholm en gång vardera.

Segerintervjuer är roligt, särskilt när man just
slagit sju europatourproffs som amatör. Joakim
Rask intervjuar Ludvig Åberg för KlubbTV.
Foto: Göran Söderqvist

Amatöråret avslutades med USA mot resten av världen i Arnold Palmer Cup, lagmatchen där alla spelare
studerar på college eller universitet. Sverige hade fem
spelare med i det världslag som utklassade USA på Bay
Hill i Orlando dagarna före julafton, med slutresultatet
40,5–19,5. Vincent Norrman, Ludvig Åberg, Maja
Stark, Ingrid Lindblad och Linn Grant var de blågula
som spelade för Team International.

Proffs.
Fem internationella toursegrar blev det
för svensk del under ett utmanande år.
Flera av tourerna där många svenskar har
sin arbetsplats gjorde uppehåll på grund
av pandemin och kom sedan igång med
reviderade tävlingsprogram.
Om amatörspelarna satt Sverige på kartan 2020 har
det varit betydligt tuffare för våra proffs. Året började
dock mycket bra för svensk del. I slutet av februari tog
Madelene Sagströms sin första seger på LPGA i Gainbridge LPGA. På damernas Europatour tog Julia
Engström sin första seger i Women’s NSW Open i mars.
På europanivå stängde dam- och herrtouren ner tävlingsverksamheten i mars. Herrarnas European Tour
(ET) återupptogs först i juli medan damernas Ladies
European Tour (LET) inte kom igång förrän augusti. På
undertourerna ställdes ännu fler tävlingar in. LET
Access Series startade först i september och herrarnas
Challenge Tour hade uppehåll från februari till juli.
De amerikanska proffstourerna fortsatte sitt tävlande
under hela året, dock med stora begränsningar,
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Landslagets Maja Stark blev bästa svensk under US Women’s Open 2020. Här
med sin caddie Emma Whitaker, lagkamrat från Oklahoma State University.
Foto: Christer Höglund
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förflyttning av tävlingar, coronatestning och publikförbud. Det bidrog till ett mycket annorlunda år för
både spelare och fans. De olika golftourerna löste det
på ett bra sätt och trots enstaka positiva tester blev det
inga utbrott med många smittade.
I Sverige kom både MoreGolf Mastercard Tour och
Nordic Golf Tour igång från juli och framåt och skapade tillsammans med danska Ecco Tour bra möjligheter
att tävla på hemmaplan.
Det har med andra ord varit ett mycket tufft år för
proffsen, där man i tillägg till ett begränsat tävlande
ställde in de kvalskolor som genomförs varje år och
som ger spelare en möjlighet att kvala till sig en arbetsplats på touren.
Vad de långsiktiga konsekvenserna blir är omöjligt
att sia om, men att göra en professionell satsning är
krävande ur flera perspektiv och många har drabbats
mycket hårt under 2020, särskilt de unga spelare som
jobbar hårt för att ta sig till nästa nivå.

Blågula höjdpunkter

Frida Kinhult, en av Sveriges lovande juniorer vann
sin första seger på Symetra Tour, LPGA:s undertour i
USA. Segern innebar att Kinhult fick en plats i US
Women’s Open, men framförallt spelade hon till sig en
plats på LPGA Tour 2021. Om än med begränsat antal
starter sällar sig Kinhult till en ung skara svenska spelare i USA som blir spännande att följa kommande år.

Julia Engström följde upp sin rookiesäsong på Ladies
European Tour med en fin säsong. Två segrar och en
andraplats på rankingen kommer att öppna dörrar till
majorstarter kommande säsong.
Internationellt togs fem segrar av svenska spelare
under 2020. Madelene Sagström på LPGA Tour, Julia
Engström två gånger på Ladies European Tour, Frida
Kinhult på Symetra Tour och Anton Karlsson på
Challenge Tour.
Mikael Lindberg dominerade i de nordiska herrtävlingarna, där han slutade i topp på rankingen efter fyra
segrar, fyra andraplatser och ytterligare fyra
topp-10-placeringar på sina totalt 16 starter.

Julia Engström tog två segrar på Ladies
European Tour 2020. För det nominerades
hon till årets nykomling på Idrottsgalan 2021.
Foto: Göran Söderqvist
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Svenska segrar.
Proffs.

SYMETRA TOUR

LPGA TOUR

SYMETRA TOUR CHAMPIONSHIP
Frida Kinhult

GAINBRIDGE CHAMPIONSHIP
Madelene Sagström

CHALLENGE TOUR

LADIES EUROPEAN TOUR

RAM CAPE TOWN OPEN
Anton Karlsson

WOMEN’S NSW OPEN
Julia Engström
LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE
Julia Engström

MOREGOLF MASTERCARD TOUR
LUMINE LAKES OPEN
Mikael Lindberg
KATRINEHOLM OPEN HOSTED BY ROBERT
KARLSSON
Ludvig Åberg

BARSEBÄCK RESORT MASTERS
Ludvig Åberg
STOCKHOLM TROPHY BY FOLKSAM
Mikael Lindberg
PGA CHAMPIONSHIP BRÅVIKEN OPEN
Björn Hellgren
SM MATCH PRESENTED BY GREATDAYS
Martin Eriksson
LANDERYD MASTERS BY LIVECADDIE
Robin Eriksson
V SPORT GOLF CHALLENGE AT PGA SWEDEN
NATIONAL
Joakim Wikström
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TANUMSTRAND FJÄLLBACKA OPEN
Pelle Edberg
VISBY OPEN BY DESTINATION GOTLAND
Joakim Wikström

ECCO TOUR
THISTED FORSIKRING CHAMPIONSHIP
Mikael Lindberg
LEDREBORG PALACE GOLF MASTERS
Mikael Lindberg
RACE TO HIMMERLAND BY FREJA
Jesper Svensson

Amatörer.
MÄSTERSKAP
LAG-EM DAMER
Guld: Sverige
LAG-EM HERRAR
Silver: Sverige
LAG-EM FLICKOR
Silver: Sverige
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Utmärkelser:
Ett stort grattis till årets pristagare och stipendiater, som
inte kunnat hyllas som brukligt med anledning av pandemin.
Årets spelare 2019

Vinnare: Ingrid Lindblad 1. , Ringenäs Golfklubb
Motivering: Efter segrar i ANNIKA Invitational USA,
Teen Tour Elite, lag-EM och en seger redan under sin
första termin på college är Ingrid Lindblad en värdig
vinnare av utmärkelsen Årets spelare. Hon är en stor
förebild genom sitt sätt att hantera misstag och sin
starka tro på sin egen kapacitet. Ingrid har också en
unik förmåga att träna hårt och målmedvetet oavsett
om hon är i grupp eller ensam. Bra egenskaper för att
fortsätta utvecklas.

Årets rookie 2019

Flickor: Meja Örtengren 2. , Landeryds Golfklubb
Motivering: Meja Örtengren är ett stort föredöme på
många plan och ett perfekt bevis för att träning ger
resultat. Bakom den starka klättringen på SGF Golf
Ranking och segern i Teen Tour-finalen ligger många
års hård och målmedveten träning. På banan är det lätt
att imponeras av Mejas kombination av stark vilja och
fokuserad kyla. En mycket värdig vinnare av Årets
rookie.

1.

Pojkar: Wilmer Ederö 3. , Landeryds Golfklubb
Motivering: Wilmer Ederö avancerade 71 placeringar
på pojkrankingen från 2018 till 2019 och slutade som
15-åring som Sveriges högst rankade spelare 18 år och
under. Åtta topp-5 placeringar på 17 tävlingar varav
två av dessa på internationella uppdrag, inklusive en
andraplats efter särspelsförlust i British Boys gör
Wilmer ohotad som Årets rookie 2019.

Annika Sörenstam Trophy 2019

Flickor: Matilda Orring 4. , Djursholms Golfklubb
Pojkar: Daniel Svärd, Viksjö Golfklubb
Motivering: Vinnare av Teen Tour Order of Merit
2019, flickor respektive pojkar.

Göran Zachrisson-stipendiet

Flickor: Matilda Jonsson 5. , Kumla GK
Motivering: Matilda Jonsson har tagit sig från
Paragolf Tour till segrar på högsta juniornivå i Sverige,
som JSM Match. Kombinationen av framgångar på
golfbanan, hög motivation och personlig utveckling
gör att juryn anser att tävlingar och erfarenheter

2.

3.

4.

internationellt är vad Matilda behöver för sin fortsätta
utvecklingsresa.
Pojkar: Viktor Nordwall 6. , Örebro City G&CC.
Motivering: Viktor Nordwall har under ett antal år
gjort en seriös satsning präglad av envetenhet och tålmodighet, som är perfekta egenskaper för linksgolf.
Viktors förmåga att sträva efter hög kvalitet i det han
gör och inte lämna något åt slumpen är nödvändiga
ingredienser i hans satsning på golf som framtida
yrke.

SGF Golf Ranking Klubb Junior 2019

Vinnare: Ljunghusens Golfklubb 7.
Motivering: Klubben med högst samlad poäng på SGF
Golf Ranking Klubb Junior.

Årets ungdomsledare 2019

Vinnare: Johan Remmelgas 8. , Torslanda Golfklubb
Motivering: Johan Remmelgas, ordförande i juniorkommittén i Torslanda GK, är nyfiken i sitt sätt att
arbeta, söker ständigt nya vägar och vågar ifrågasätta
gamla vägval. Han har förmågan att omvandla tankar
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5.

6.

7.

till praktik i nuet och på lång sikt. Han lyssnar, inkluderar, delegerar och inspirerar. Johan har en gedigen
spelarbakgrund från unga år och en lika gedigen akademisk utbildning.

Årets paragolfare 2019

Förebild: Marcus Malo 9. , Delsjö GK
Motivering: Marcus Malo har varit med sedan paragolfen startade i Sverige, har tillhört landslaget under
många år och är fortfarande en av landets bästa spelare. Marcus är en fantastisk förebild både på och utanför golfbanan. Han bevisar att allt är möjligt, bara man
har en bra plan. Han visar att man kan ha en stor
familj, ett bra arbete och ändå hinna med att träna
mycket. Marcus är ett stort föredöme med sitt sätt att
vara mot andra människor och har alltid tid att lyssna och prata med andra spelare på tävlingarna.
Denna gentleman sprider alltid glädje omkring sig.
Prestation: Johan Kammerstad 10. , Eskilstuna GK
Motivering: Johan Kammerstad har under många år
varit en av de bästa paragolfspelarna i världen.
Under 2019 var han rankad etta på världsrankingen.

8.

9.

10.

Detta har varit ett stort mål för både honom och
landslaget. Den stora prestationen var när Johan vann
Australian All Abilities Championship för andra
gången. Inför sista varvet var han fem slag från täten.
Tack vare goda förberedelser och en unik tävlingsinstinkt lyckades Johan komma ikapp och vinna i särspel på det 18:e hålet inför 8 000 personer på läktaren.

Årets Golfklubb

Natur- och miljöpriset 2019

Sven Tumba-stipendiet

Vinnare: Ystad Golfklubb
Motivering: Ystad GK visar vägen för hur naturen
runt våra golfbanor kan tas om hand på ett extraordinärt sätt. Genom ett hängivet arbete, där nygamla
metoder används för att sköta naturområden, har
klubben med sin banchef i spetsen lyckats förena
golfbaneskötsel med naturskötsel på naturens villkor. Med ständigt stöd från och kontakt med kommunens ekolog jobbar klubben kontinuerligt med att
hitta nya lösningar att förbättra golfbanan för sina
medlemmar och gäster, men med naturen i fokus.
Den strävan gör att Ystad GK tilldelas Golfsveriges
Miljöpris för 2019.

11.

Vinnare: Frösåker Golf & Country Club
Motivering: Föreningen Golfjournalisterna utser
Frösåker G&CC till Årets Golfklubb 2020 för att man
erbjuder en bana i toppklass, och träningsmöjligheter där landslagsspelare och amatörer möter ständig
utveckling med golfen i centrum.
Stipendiat: Reine Patriksson 11.
Motivering: Årets Tumba-stipendiat skapade
Nordens största tourtävling för damer, på en ö i
Bohusläns skärgård. Mitt på ön mellan Fiskebäckskil och Grundsund ligger Skaftö Golfklubb. Spelare
från Japan, USA, Australien, Malaysia kom och 88
spelare bodde hos öborna, klubbens medlemmar.
Ännu fler medlemmar och öbor var funktionärer
och skötte livescore och transporter till att fylla på
dricksvatten i kylbehållarna. I sann Sven Tumbaanda förvandlades en vision till vacker verklighet.
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Område:
Golfens hållbarhetsarbete.
Under nya namnet Golfens hållbarhets- grupperna är golfklubbarna samt kontaktytor på lokal
arbete har fokus under året legat på kom- nivå, oftast i kommuner.
munikation och goda exempel inom de
Kommunikation och utbildning
fyra identifierade fokusområdena. En
Kommunikation är avgörande för att nå syftet med
digital grundutbildning har påbörjats,
golfens hållbarhetsarbete. Där sker samarbete med
företaget Idrottens Kraft, som under året har producesom lanseras 2021.
Förbundsstyrelsen fastställde 2019 en strategi för
golfens hållbarhetsarbete (tidigare Golfnyttan i samhället), där det övergripande syftet är att säkerställa
och synliggöra golfens stora bidrag till samhället inom
fyra olika fokusområden.
Detta ska i sin tur leda till stärkt legitimitet för golfsporten, nya intäkter och sparade kostnader för golfklubbarna samt att golfen bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Arbetet kommer i hög grad använda befintliga
erfarenheter och resultat. För varje fokusområde ska
en eller flera aktiviteter identifieras. Dessa ska sedan
utgöra grunden för den kommunikation som produceras, främst genom att goda exempel kartläggs och
dokumenteras. Under 2020 har fokus legat på att fastställa hur kommunikationen ska ske, där huvudmål-

rat flera goda exempel som publicerats på golf.se och i
sociala medier. Tidningen Golfa! har också skrivit en
artikel om 18 av alla hundratals goda miljöinitiativ på
våra svenska klubbar.

Under året har SGF påbörjat en webbutbildning för
golfklubbar, där det första steget, en grundutbildning,
kommer att vara klar under första halvåret 2021.
Arbetet med utbildning och kompetensutveckling
inom hållbarhet kommer att ske i flera steg och ämnet
ska även inkluderas i golfens olika yrkesutbildningar,
seminarier och mötesplatser.

Golf för nya vänner

Ett av de specifika projekten inom golfens hållbarhetsarbete är Golf för nya vänner, som startade i
Skåne 2018 med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Integrationsprojektet har under året tagit steget ut i
övriga Golfsverige och ett tjugotal golfklubbar är eller

Fyra
fokusområden:
Golfbanornas naturvärden
och positiva miljöpåverkan.
Golfbranschens betydelse
för besöksnäring och ett
attraktivt samhälle.
Golfens betydelse för hälsa
och välbefinnande
Golfens betydelse för
inkludering och jämställdhet.
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Sterf.

vill igång med verksamhet som ska hjälpa nyanlända
att komma in i samhället via golfen.
En av samarbetsklubbarna är Snöå GK i Dalarna.
Tack vare Kalle Björklund, en eldsjäl i klubben, tillika
lärare i den intilliggande skolan för SFI i Vansbro, har
ett 30-tal nyanlända provat på golf, varav drygt hälften
kvinnor. En handfull har gått vidare och tagit Grönt Kort.

Golfens nordiska forskningsstiftelse
väntar en ökad fokus på hållbarhetsfrågor efter pandemin. Sex nya projekt
har inletts under året och ett samarbete
med R&A har startat upp.

Klubbrådgivarna har varit ett stort stöd i arbetet med
att nå ut i klubbar och distrikt. Även deltagarnas egna
nätverk, bland annat Turkiska Akademiska Föreningen
i Malmö med Kadir Çolakoğlu i spetsen, har spridit budskapet om golf till systerföreningar runtom i Sverige.
Projektet har också bidragit till en solskenshistoria
under året. Hussein Mustafa från Syrien, som tränat
golf på Malmö Burlöv, sökte till banarbetarutbildningen i Hvilan i Skåne. Efter ett initialt nej från Arbetsförmedlingen berättade projektledaren för Golf för nya
vänner om allt golfen gör för nyanlända och beslutet
ändrades. Utbildningen är klar i mars 2021 och
Hussein ser fram emot säsongsarbete på någon klubb i
Skåne – och att fortsätta spela golf.

Planera för nystart, inte omstart

Den gröna sporten. I tredje numret av tidningen
Golfa! riktades ljuset mot några av Golfsveriges
goda miljöexempel.

Efter Covid-19 väntas en återuppbyggnadsfas med
fokus på alla aspekter av hållbarhet – ekologiska, ekonomiska och sociala. Diskussioner med nationella och
internationella myndigheter och organisationer under
2020 pekar mot att forskning och ny kunskap kommer att vara en framgångsfaktor för bland annat:
• anpassning till och bekämpning av negativa klimatförändringar,
• optimal användning av naturresurser som vatten,
energi och mark,
• minimerad användning av kemikalier och
• att bidra till viktiga ekosystemtjänster som ett rikt
växt- och djurliv och gröna miljöer för rekreation
och hälsa.
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»Golfens hållbarhetsarbete
ska säkerställa och synliggöra
golfens stora bidrag till
samhället.
Foto: Björn Andersson
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Nya STERF-projekt

Baserat på den erfarenheten är Sterfs sex nya projekt
med tydlig koppling till Agenda 2030 därför helt rätt i
tiden för att garantera ny kunskap nödvändig för en
hållbar utveckling av golfen.
1. ROBO-GOLF: Bättre gräskvalitet, minskad gödsling
och minskad användning av fossil energi med hjälp
av 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 hållbar skötsel (samarbete med ledande
gräsförädlingsföretag).
5.CARBON-PAR: Uppskattning av golfbanans koldioxidbalans–utsläpp och inlagring på fairway och i ruffar.
6.LONA-GOLF: Praktiska åtgärder för att öka biologisk mångfald på golfbanor (samarbete med
Varbergs och Falkenbergs kommun).

Övriga nedslag från verksamhetsåret

Praktiska råd och rekommendationer baserade på
nya forskningsresultat har presenterats vid flera
nordiska och internationella webbinar.
Ett exempel var ett webbinar om golfbanans betydelse för viktiga ekosystemtjänster i det tätortsnära
landskapet, där 120 personer från hela världen deltog.
Genom programmet Golf Course 2030 har Sterfs
samarbete med the R&A utvecklats till gemensamt
finansierade projekt samt en rad strategiska initiativ
för att skapa samverkan inom europeisk forskning.
Sterf har under 2020 medverkat i förberedelsearbetet
för Friluftslivets år 2021: luftenarfri.nu, samt är en av
aktörerna inom samverkansprogrammet Mistra Sport
& Outdoors.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
tvingade Sterf att minska finansieringen till och
omfattningen av flera projekt under 2020. Prognosen
för 2021 är att finansiering och verksamhet kommer
att återgå till normal nivå.
Pandemin har också gjort att Sterf beslutat att flytta
14th International Turfgrass Research Conference,
ITRC2021, från juli 2021 till juli 2022.

Nyckeltal

STERF:s nyckeltal för 2020 visar trots omständigheterna på ett produktivt år. STERF har totalt nio pågående projekt av olika omfattning. Genom dessa har bland
annat följande levererats:
• Ny kunskap har presenterats vid 85 seminarier och
webinar, både nordiska och internationella.
Målgrupperna har huvudsakligen varit praktiker
inom golfsektorn.
• Resultat och ny kunskap har presenterats i 13 populära handböcker, praktiska faktablad, inspirationsvideo samt i 88 populära artiklar i olika nordiska och
internationella greenkeeper- och golftidskrifter.
• STERF har kontinuerligt informerat om ny kunskap från pågående projekt i fem nyhetsbrev samt
på sterf.org, Nyhetsbreven presenteras på engelska
och svenska och når 2 667 mottagare.
• STERF har levererat åtta vetenskapliga publikationer av olika slag.
I en jämförelse med andra forskningsstiftelser samt
professionella utbildnings- och forskningsinstitutioner är detta en mycket hög leverans i förhållande till
de resurser som golfsektorn investerar i forskning och
utveckling.
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Område:
Marknad.
Mycket har hänt under det första året
SGF ska alltså inte i första hand själva vara en mediepromed den nya mediestrategin. En ny med- ducent, utan agera som möjliggörare för andra aktörer.
lemstidning som ger högt annonsvärde, Golfa! till 365 000 golfhushåll
en plattform för rörligt golfmaterial och
Samarbetet med Egmont kring tidningen Svensk Golf
har reviderats och en ny medlemstidning lanserades
en titelsponsorsatsning för MoreGolf
i maj 2020, producerad av Make Your Mark. Alla
Mastercard.
Efter två års förarbete aktiverades delar av den nya
mediestrategin under 2020. Strategin omfattar bland
annat följande.
• Innehåll ska produceras för att stötta SGF:s verksamhetsinriktning och rättigheter.
• Innehållet ska i största mån utgå från ett klubbperspektiv.
• Primär målgrupp är golfaren, ibland klubben.
• SGF ska verka för att utveckla ett landskap av digitala plattformar tillsammans med externa partners,
med syfte att göra golfen attraktiv och synlig.
• SGF ska utöka samarbetet med befintliga och
potentiella golfmedier för att nå golfspelarna.
Innehåll ska produceras, publiceras och spridas med
hjälp av relevanta plattformar i SGF:s egna kanaler, i
övrig golfmedia och i övriga externa mediekanaler.

Sveriges golfare erhåller nu tidningen Golfa! som en
del av sin medlemsavgift.

Golfa! hade tre utgåvor under 2020 som skickades ut
till 365 000 golfhushåll. Varje utgåva följs upp med en
enkätundersökning bland utvalda målgrupper där
svarsresponsen och betygen är höga.
Svenska Golfförbundet hjälper fortsatt Egmont med
synlighet för tidningen Svensk Golf, som nu är en traditionell prenumerationstidning som läsaren betalar för.

KlubbTV.nu – över 600 000 visningar

Videoplattformen KlubbTV.nu lanserades i samarbete
med Youplay den 1 juli i samband med Katrineholm
Open. 2020 dominerades innehållet av klipp, sammandrag och livesändningar från de svenska proffstourerna, nationella juniortävlingar samt Swedish
Golf Team.

Högt läsvärde. Tre nummer av Golfsveriges nya
medlemstidning producerades under 2020.

52 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

Under perioden 1 juli–31 oktober genererades över
600 000 startade strömmar. KlubbTV.nu har även
medfört ett samarbete med flera regionala mediehus,
där livesändningarna har fått synlighet. Till kommande säsong kommer konceptet att vidareutvecklas.

Media- och partnerintäkter

De SGF-kanaler som erbjuder annonsering har
utvecklat det kommersiella erbjudandet till partners
och marknaden. Efterfrågan på annonsering i Golfa! har
varit stor. Alla sidor har bokats till ett högt marknadspris och bokningsläget för 2021 är mycket positivt.
De digitala kanalerna, främst Min Golf och bokningsmejlen, har inte nått prognos, vilket har att göra
med att marknaden påverkats av Covid-19.
Annonsbokningarna tog dock fart under tredje kvartalet och prognosen för 2021 är god.
Partnerförsäljningen har utvecklats med ny struktur
som möjliggjorts med tillgång till fler mediekanaler för
aktivering av partners rättigheter.
Relationerna med befintliga partners är goda, golfen
är attraktiv och arbetet med att öka kännedomen och
synligheten för rättigheterna driver intresset, men
arbetet med nykundsförsäljning var mer utmanande
med anledning av pandemin och partners inom vissa

Flaggan i topp. MoreGolf Mastercard blev
titelsponsor till den svenska herrtouren.

segment tvingades avsluta eller pausa sina avtal.
Kundförluster gentemot ingångna avtal inför 2020
var dock inte så dramatiska som kunde befaras. Totalt
har partnerförsäljningen minskat med 10 procent
gentemot budget.

MoreGolf Mastercard Tour

Betal- och kreditkortet MoreGolf Mastercard ger
ekonomiska förutsättningar att utveckla golfen. Från
och med 2020 är man titelsponsor till den svenska

proffstouren för herrar – MoreGolf Mastercard Tour –
samt partner till Nordic Golf Tour och paragolfen.
Genom partnerskapen till tourerna har arbetet
med kännedomen om kortet och tourerna ökat under
året samt fler värden för befintliga som nya kortinnehavare kan kommuniceras.
Covid-19 har haft en negativ påverkan på kortet då
omsättningen kraftigt minskat, men vi ser en positiv
trend när det gäller nykundsrekryteringen gentemot
föregående år.
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Område:
Kommunikation och utbildning.
Världshandicap, pandemi, nya
Grönt Kort och fortsatt digitalt fokus
som inkluderar ett ökat utbildningserbjudande till Golfsverige. Det är de
stora penseldragen för SGF:s
kommunikation 2020.

håll inom SGF och PGA, där golf.se fick en central roll i
kedjan som landningssida för att skapa sitt eget Golf-ID.

Världshandicap, mer än teknik

Covid-19 och dess utmaningar

Ett nytt handicapsystem sattes i drift 1 mars 2020.
Månaderna innan och i samband med detta gjordes
stora kommunikations- och utbildningssatsningar för
att hantera övergången och första säsongen i ett nytt
sätt att räkna sin handicap som golfspelare i Sverige.
Bland annat byggdes en digital utbildning som släpptes i slutet på januari och som drygt 47 000 spelare tog
del av under året. Denna utbildning exporterades till det
danska golfförbundet, som uppmärksammat den i samband med att Sverige gick över till världshandicapen.

Ett nytt Grönt Kort

Under våren introducerades det nya Gröna Kortet
som gjort det möjligt att starta sin resa till golfen och
klubben digitalt. Det var en kraftsamling från många

Då golfen blev en möjlighet till rörelse och sysselsättning under pandemi och restriktioner, gjordes ett
antal kampanjer digitalt för att locka nya spelare in i
vår idrott. I denna satsning blev de nya funktionerna
på golf.se viktiga.
Året fick en historisk vändning under februari-mars
när effekterna av det nya viruset Covid-19 blev
uppenbara och en pandemi bröt ut. Det svenska samhället aktiverade beslutsordningar och kommunikationskedjor som tidigare inte prövats. Detsamma gällde för SGF.
Stora insatser lades under hela 2020 på att tolka och
kommunicera förhållningssätt, justeringar i golfregler
och rekommendationer för att underlätta för golfklubben att göra rätt och att kunna luta sig mot nationella
riktlinjer i sin verksamhet.
Golf.se visade åter sin vikt som navet för denna
kommunikation med stora trafikströmmar till coronainformationen.

10,6
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miljoner unika
besökare på golf.se

Löpande statistik från rekordåret

En kombination av golf som smittsäker aktivitet
under rådande coronapandemi, bra väder och tidig
säsongsstart i stora delar av landet ledde till ett
rekordår för golfen i Sverige.
Detta ledde i sin tur till ett ökat intresse för statistik
över medlemskap och golfspel. En sida sattes upp på
golf.se där siffrorna löpande uppdaterades under året.
Den blev mycket uppskattad och användes av både
klubbar, distrikt, media och andra intressenter.
Rekordåret ledde även till ett stort medialt intresse
för golf, med över hundra artiklar i nationell, regional
och lokal media om rekordsiffrorna och uppsvingen
för golfen. De byggde på statistiken och intervjuer
med både spelare och representanter för Golfsverige.

Fakta:
golf.se
Förbundssajten golf.se har fortsatt höga besöksiffror och är en
viktig källa till information och inspiration för Golfsverige.
Här är antalet unika sidvisningar för några av de mest populära
och aktuella sidorna under 2020.
• Totalt antal unika besökare: 10,6 miljoner
• Världshandicapsystemet: 410 271
• MoreGolf Mastercard Tour leaderboard: 365 679
• Infosida om Min Golf: 358 819
• Coronariktlinjer för tävling: 76 431
• Coronariktlinjer för klubben: 67 470
• Statistik 2020: 33 080
• Coronariktlinjer för golfspelaren: 13 522
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Område:
Golfens IT-system.
Det har varit ett intensivt IT-år, med införandet av världshandicapen och
nya Grönt Kort som största fokus.
Året har också bjudit på rekord i bokade
ronder och handicapregistreringar.
Under våren och sommaren genomfördes en omorganisation i GIT-teamet, där supporten och projektledarteamet delades på två olika enheter.
Projektledarteamet fick en ny utvecklingschef
i Ylva Skännestig, som startade första augusti.
GIT-supporten ombildas till Klubb- och spelarsupport och ingår numera i avdelningen klubb- och
anläggningsutveckling tillsammans med bankonsulenterna och klubbrådgivarna.

Populärt men resurskrävande
handicapsystem

Det nya världshandicapsystemet introducerades i
Sverige den 1 mars 2020, med många nyheter för både
golfklubbar och golfare.
Den första tiden var en utmaning för alla som jobbar
med golf i Sverige, då intresset från golfarna tog oss
med storm. Över 60 procent av alla bokade ronder

under säsongen har handicapregistrerats i Min Golf,
jämfört med cirka 20 procent tidigare år, vilket pressade IT-miljön enormt.
Samtidigt som antalet registrerade ronder sköt i höjden, rättades en del barnsjukdomar de första månaderna. En stor felkälla inledningsvis var beräkningen
av PCC, det vill säga spelförhållandena den aktuella
dagen. Efter att funktionen pausades räknade systemet rätt i de allra flesta fall, och allt färre frågor kom in
till supporten.
Ur golfarnas perspektiv var införandet av världshandicapen, trots de inledande teknik- och kapacitetsproblemen, till största delen både lyckat och välkommet.

Stora parallella projekt

Utöver handicapsystemet lanserades det nya regelverket för Grönt Kort i april, där flera funktioner kring
registrering av Golf-ID, kopplingar till den nya teoriwebben och registrering av spelprovet utvecklades
och lanserades i GIT och Min Golf.
Parallellt med detta satte webbetalningsleverantören
Swedbank en ny plattform i produktion. Det gjorde i
sin tur att vi var tvungna att utveckla hela webbetal-

GIT-teamets nya roadmap sätter ramarna för
utvecklingen av nya GIT.
Foto: Ove Ellemark.

ningsmodulen på nytt.
Sammantaget gjorde dessa tre projekt att vårens
utvecklingsarbete med GIT Online helt fick pausas.

Nya GIT prio inför 2021

Under hösten återupptogs arbetet med nya GIT, med
fullt fokus på leveranser till säsongen 2021.
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Viktiga processer skapades, resurser säkerställdes,
projektplaner skrevs och en utvecklingsplan – vår
roadmap – kom på plats. Den blir nu styrmedlet när
det gäller prioriteringar och tidplan för när olika
funktioner flyttar från gamla till nya GIT.
Från november var både krav- och utvecklingsarbete
i full gång enligt de nya processerna och i slutet av året
var mycket av förarbetet inför vårens leveranser gjort.
Genom flera utredningar och en förstudie kring bland
annat Ekonomi 2.0 finns en bra bas att bygga vidare på.
Förstudien genomfördes tillsammans med klubbrådgivarteamet och GAF, genom åtta klubbträffar runt
om i landet. Resultatet från dessa möten, tillsammans
interna workshops, gav en bra grund att bygga vidare
på när vi beslutar i flera vägvalsfrågor, exempelvis
vilka ekonomisystem ska vi integrera mot i framtiden.
Under hösten startades också ett projekt som ser över
användarvänligheten i GIT och i Min Golf. Målet är
att det ska bli enklare att lära sig GIT och att vi ska
bygga in hjälp och guider. Ett väldigt spännande och
viktigt projekt som kommer att leverera steg ett under
våren 2021.

GIT:
Rekordåret 2020.
Hög driftsäkerhet. Samtidigt som det sattes nytt rekord med 11,6
miljoner ronder bokade i GIT under 2020 (+42 % mot 2019) hade vi förhållandevis få störningar, vilket visar på stabilitet i vår kärnverksamhet.
Min Golf. För golfaren är och förblir Min Golf den primära kanalen för
att hantera sin golf. Totalt gjordes över 8,5 miljoner bokningar och sju
miljoner handicapregistreringar i systemet.
Min Golf Bokning. Intresset för appen där du kan boka och betala
dina starttider har varit rekordartat denna säsong. Över 200 000
användare gjorde tillsammans 2,5 miljoner bokningar via appen.
GIT Tävling. Systemet används flitigt av nästan alla
Sveriges golfklubbar. Trots att tävlingsspelet inte kom igång
förrän 1 juli spelades nästan en miljon tävlingsronder under året.
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Område:
Organisation och ekonomi.
Svenska
Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) är
Sveriges näst största specialidrottsförbund. SGF är medlem i Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska
Kommitté och Europeiska
Golfförbundet.
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) består av en ordförande som
väljs på ett år och sex ledamöter som väljs på två.
Efter förbundsmötet 2020 blev det en oförändrad
styrelse för verksamhetsåret: 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) och Bo Bengtsson (biträdande generalsekreterare samt FS sekreterare) varit.

Kansliet

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.

Bolagskoncernen

SGF – idrottsförbundet som är en ideell förening –
förvaltar tre helägda dotterbolag. SGF Golfsystem AB
förvaltar Golfens IT-system, SGF Affärsutveckling
driver den svenska golftouren samt del av partnerverksamheten och SGF Event används för specifika
större satsningar, exempelvis större proffstävlingar,
vilket inte varit aktuellt under 2020.
FS utgör styrelse i de tre dotterbolagen och generalsekreterare är VD. Tillsammans utgör SGF och de tre
dotterbolagen SGF-koncernen. Ekonomisk rapport
för koncernen och de olika bolagen återfinns i respektive årsredovisning.

SGF deläger också ett dotterbolag, Svenska
Golftourerna AB, med PGA. Där har dock verksamheten varit vilande under året eftersom den svenska
golftouren förvaltas i dotterbolaget SGF
Affärsutveckling.

Kommittéer och stiftelser

SGF har två kommittéer, Regelkommittén och
Juridiska Nämnden, samt ansvar för två stiftelser,
Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation och Axel Fahlesons stipendium.
FS utser ordförande och ledamöter i Regelkommittén 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.
SGF är också, tillsammans med Svenska
Golfhistoriska Sällskapet och Landskrona Golfklubb,
delansvarig i stiftelsen som driver Svenska
Golfmuseet. Sedan våren 2018 är Göran Nyström
golfmuseets intendent. Under 2020 har museet satsat
på att digitalisera sin samling och lanserat en ny hemsida: golfmuseet.se.
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Förbundsstyrelsen.
Från vänster: Bo Bengtsson, Malin Pellborn, Birgitta Wilhelmsson, Gunnar Håkansson, Maria Möller, Martin Karlsson,
Stefan Bengtsson, Anders G Sjögren och Anneli Samuelsson.
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Juridiska Nämnden
Sju ärenden har behandlats av golfens
juridiska nämnd under året. Efter en
stadgeändring som beslutades i april
väljs nämndens ledamöter numera av
förbundsmötet.
Juridiska Nämnden (JurN) behandlar och beslutar
självständigt, på delegation från förbundsstyrelsen,
i samtliga golfrelaterade bestraffningsärenden och
föreningsrättsliga ärenden enligt 14 och 15 kapitlet
i RF:s stadgar.
I nämnden 2020 ingick: Thomas Hedstrand (ordförande), Peter Danowsky, (vice ordförande), Annika
Rudestad, Martin Rhodin och Elena Perrone (ledamöter), Jan Rebane (suppleant) och Thomas Bergman
(ansvarig handläggare SGF).
Nämnden behandlade sju ärenden verksamhetsåret
2020, en nedgång från 17 ärenden året innan.
Ett av ärendena var ett så kallat föreningsärende,

det vill säga ett överklagat beslut fattat av en golfklubbs styrelse eller årsmöte. Ärendet överklagades till
Riksidrottsnämnden som avvisade överklagandet.
Övriga sex var bestraffningsärenden, varav tre
handlade om farligt spel, två om fusk i samband med
tävlingsspel och ett om olämpligt uppträdande.
Vid förbundsmötet i april uppdaterades SGF:s
stadgar i enlighet med ett beslut vid Riksidrottsförbundets (RF) Riksidrottsmöte 2019 om att
specialidrottsförbundens bestraffningsorgan ska
utses av idrottsförbundets årsmöte.
JurN inom SGF är ett sådant bestraffningsorgan och
stadgeändringen innebär dels att JurN väljs på förbundsmötet, dels att nämndens uppdrag regleras i
SGF:s stadgar.
Tidigare hade förbundsstyrelsen uppdraget att utse
ledamöter i JurN, vilket skedde årligen i samband med
den nyvalda förbundsstyrelsens första styrelsemöte.

Klubbar och bolag.
I slutet av 2020 bestod SGF av 405 golfklubbar och 43 golfbolag, totalt 448. En
minskning från 410 respektive ökning
från 41 vid ingången av året.
Såväl 2019 som 2020 fanns det dessutom två så kallade A2-bolag anslutna till SGF. Dessa bolag driver en
golfanläggning (drivingrange eller korthålsbana), men
har inga anslutna golfspelare.
Förändringarna under verksamhetsåret 2020 innebar en minskning med fem golfklubbar (ideella föreningar med M1/M2-medlemskap). Inga nya golfklubbar
tillkom. Parallellt anslöts fyra nya golfbolag (aktiebolag) medan två golfbolag upphörde med verksamheten
och lämnade SGF. Avslutningsvis skedde ett byte av
ansvarigt golfbolag på en golfanläggning i Skåne.

Förändringar under året

Stallarholmens GK, Södermanlands GDF, utträdde
efter beslut i november 2019. Klubbens verksamhet
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upphörde. Golfverksamheten på anläggningen norr
om Mariefred drivs from 2020 i det nybildade golfbolaget Norrby Golf.

I Barsebäck kommer verksamheten på golfanläggningen att genomgå en större förändring till säsongen
2021. Ett nybildat golfbolag, Barsebäck Golf & Sports
Club, beviljades anslutning i december 2020 och kommer att svara för den huvudsakliga delen av golfverksamheten.

Rockatorp GK, Smålands GDF, utträdde efter beslut i
december 2019. Klubbens verksamhet upphörde.
Någon ny, organiserad, verksamhet har ännu inte etaVerksamheten på Öresunds golfbana söder om
blerats på golfanläggningen.
Landskrona har under flera år drivits av ett golfbolag
med namnet Öresunds Golf. I april månad 2020
Glumslöv GK, Skånes GDF, utträde efter beslut i mars
övertogs golfverksamheten av ett nytt aktiebolag,
2020. Klubbens verksamhet upphörde.
men verksamheten drevs vidare under namnet
Golfverksamheten på anläggningen nordväst om
Öresunds Golf.
Landskrona drivs från och med 2020 i det nybildade
golfbolaget HG Golf Glumslöv.
Golfbolaget Grödinge Golf Club, Stockholms GDF,
upphörde med golfverksamheten och avslutade
Bollestad GK, Göteborgs GDF, utträdde efter beslut i
anslutningsavtalet med SGF i mars 2020.
februari 2020. Klubbens verksamhet upphörde.
Någon ny, organiserad, verksamhet har ännu inte eta- Verksamheten kommer att under 2021 drivas av ett
nybildat golfbolag.
blerats på golfanläggningen.
Ullna Golf Club, Stockholms GDF, utträdde efter beslut
i maj och augusti 2020. Klubbens verksamhet upphörde. Samtidigt tog ett nybildat golfbolag, Ullna Golf
& Country Club, över verksamheten på Ullna-banan
norr om Stockholm.

Golfbolaget Husby Golf Club, Stockholms GDF, upphörde med golfverksamheten och avslutade anslutningsavtalet med SGF i november 2020. Golfbanan
kommer fortsättningsvis att vara en spelplats i
HaningeStrand GK:s verksamhet.

Huddinge GK fick sitt provmedlemskap förlängt till
utgång av 2020. Klubben har därefter tecknat ett spelrättsavtal med en annan klubb och bana i Stockholmsområdet. Huddinge GK kommer att under 2021 uppfylla kraven för tillsvidaremedlemskap i SGF.
Stjernfors Nya Golfklubb, Örebro Läns GDF, övergick
till tillsvidaremedlemskap efter två års provmedlemskap. Älvdalens GK, Dalarnas GDF, fick ett förlängt
provmedlemskap t.o.m. utgången av 2022.
Ett antal golfklubbar och golfbolag bytte namn
under året:
· Hulta-Brandshed GK, Västergötlands GDF, till
Hulta-Bollebygd GK.
· Lunna Golf, Göteborgs GDF, till Lunna Golf &
Country Club
· Sala-Heby Golfklubb, Västmanlands GDF, till Sala
Golfklubb
· Norrmjöle Golfklubb, Norr - & Västerbottens GDF,
till Umeå Norrmjöle Golfklubb
· Djurgårdens Golfklubb, Stockholms GDF, till
Djurgårdens IF Golfförening
· Hammarby GK, Stockholms GDF, till Hammarby IF
Golfförening
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Ett nybildat golfbolag. Barsebäck Golf & Sports Club
beviljades anslutning i december 2020 och kommer att
svara för den huvudsakliga delen av golfverksamheten.
Foto: Barsebäck G&CC
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Ekonomisk rapport.
Koncernens totala intäkterna ökade
något under 2020 jämfört med 2019,
medan kostnaderna sänktes, mycket
beroende på inställd verksamhet inom
tävling elit och landslag. Här är en
sammanfattning av koncernredovisningen för 2020.
Intäkter

SGF:s verksamhet och ekonomi påverkades kraftigt
av pandemiutbrottet i mars 2020. En tydlig konsekvens var den stora medlemsökningen i klubbarna
från 469 156 till 518 015. Den innebar att förbundsavgifterna ökade från 104,6 milj kr till 113 milj kr.
Tävlingsverksamheten kom igång först i juli. Tre av
sex omgångar på Teen Tour, hela nationella seriespelet
med SM Klubblag, SM-veckan i Örebro samt ytterligare ett antal förbundstävlingar kunde inte genom-

föras. Deltagaravgifterna minskade därigenom från
17,8 milj kr till 11,5 (-35 %).
Rättigheterna till alla annonsplatser i Min Golf och
bokningsmejlen återgick till SGF när prenumerationsavtalet med Egmont för Svensk Golf löpte ut i
maj . Tillsammans med annonsförsäljningen i Golfa!
skapades en intäkt på 0,8 milj kr. Annonsintäkterna
beräknas öka kraftigt under 2021.
SGF erhöll totalt 27,2 milj kr i olika former av generella
och riktade bidrag från RF (statliga idrottsstödet),
EGA, Svenska Spel och R&A. Beloppet var i paritet
med 2019, men golfsportens andel av det generella
statliga idrottsstödet minskade med 1,46 milj kr och
kommer att minska ytterligare 2021.

Partnerverksamheten – sponsring – klarade sig relatativt bra genom pandemin. Intäkterna minskade med
bara 0.95 milj kr (-6 %) trots att många av tävlingarna
och aktiviteterna flyttades, sköts på framtiden eller
fick genomföras i reducerad form.
De totala intäkterna uppgick till 170,7 milj kr, vilket
var 0,2 milj kr högre än 2019.

Kostnader

Rese- och möteskostnaderna blev av naturliga skäl
mycket lägre än under ett normalt år. Inställda möten
och utbildningar innebar också inbesparade mötesoch föreläsararvoden. Driftskostnaderna i övrigt
påverkades i mindre grad.

De totala kostnaderna för personalen inkl löner,
Golfsporten har relativt få föreningar och en ungarbetsgivaravgifter, kollektivavtalspensioner, resor
domsverksamhet som minskat i omfattning (bland
och tjänstebilar landade på 65,1 milj kr, att jämföras
annat LOK-stödet) de senaste åren. Medlemsökningen med 64,5 milj kr.
2020 kan få positiv effekt först 2022.
Minskade kostnader till följd av korttidsarbete och
resor kompenserade fullt ut för löneregleringar enligt
Till området bidrag räknas också det statliga stödet
idrottsavtalet och en handfull pensionsavgångar som i
från Tillväxtverket för korttidspermitteringen i april
ett par fall krävde övergångsanställningar.
och maj. Ersättningen uppgick till 1,3 milj kr.
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Golfens IT-system är det enskilt största kostnadsområdet. Det ökade från 23,98 till 27,7 milj kr på grund av
nyutvecklingen för världshandicapsystemet och GIT
Online (beslutat på förbundsmötet 2018).
Båda uppdragen var mycket resurskrävande. Utvecklingen av handicapsystemet ledde till att arbetet med
GIT Online avstannade och att projektet tappade fart.
Tid- och budgetplanen som beslöts 2018 har dessutom
utvidgats och reviderats. Kraftsamlingen som påbörjades under hösten kommer innebära att närmare 32
milj kr investeras i utvecklingen av nya GIT. Det kan
ställas mot den ursprungliga beräknade projektkostnaden på 16,5 milj kr, dock att förutästtningarna
förändrats. Merkostnaden kommer att finansieras
genom ett nyttjande av det samlade överskottet – fritt
eget kapital – i koncernen.
Elit- och landslagsspelarna på alla nivåer, juniorer
som seniorer, fick uppleva en säsong med träning på
hemmaplan och få tävlingstillfällen. Internationellt
slog coronapandemin mot alla mästerskap och tourer.
Endast de största tävlingarna och proffsrourerna
kunde återstarta under sommaren. För SGF innebar
detta att kostnaderna för elit och landslag stannade på
4,47 milj kr att jämföras med 10,26 milj kr 2019.

»De totala intäkterna
uppgick till 170,7 milj kr,
vilket var 0,2 milj kr 			
högre än 2019.
SGF är huvudarrangör för en rad tourer och tävlingar,
men en stor del av tävlingskalendern 2020 tvingades
ställas in. Som konsekvens minskade också ersättningarna till arrangörsklubbarna från 5,3 milj kr till 1,4
milj kr. Tillsammans med uteblivna kostnader för
seriespelet blev totalkostnaderna för tävlingsverksamheten 4,8 milj kr lägre än 2019.
Området Media/kommunikation omfattade de tre
slutnumren av Svensk Golf som förbundstidning, men
också tre utgåvorna av nya Golfa!. Under våren investerades i en rektyreringskampanj som visades i
Schibsteds digitala kanaler.

De totala kostnaderna uppgick till 165,0 milj kr, vilket
var 11 milj kr lägre än 2019.

Sammanfattning

Kapitalförvaltningen genererade en nettointäkt på
878 000 kr. Avkastningen och värdeökningen var i
paritet med de av SGF uppställda direktiven för en
ansvarsfull förvaltning. På bokslutsdagen hade de två
depåerna ett bokfört värde på 39 milj kr (38 milj kr) och
ett marknadsvärde på 41,9 milj kr ( 40,2 milj kr).
SGF-koncernen redovisar ett resultat och överskott
på 6,45 milj kr. De samlade likvida medlen uppgick vid
årets slut till 46,5 milj kr (36,7 milj kr).

64 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

INTÄKTER

UTFALL 2019

UTFALL 2020

JFR 2019–2020

Förbundsavgifter
Bidrag generella
Bidrag riktade
Partners
Deltagaravgifter
Produkter/tjänster
Annonsplatser
Övriga intäkter
Totalt intäkter

104 595 039
24 822 000
2 432 717
15 830 060
17 825 230
3 886 614
0
1 124 486
170 516 146

113 177 419
21 469 303
5 761 093
14 872 604
11 499 388
2 516 576
840 265
569 330
170 705 980

+8 582 381
-3 352 697
+3 328 376
-957 456
-6 325 842
-1 370 038
+840 265
-555 156
+189 833

KOSTNADER

UTFALL 2019

UTFALL 2020

JFR 2019–2020

Personal
Golfens IT-system
Media/Kommunikation
Arrangör tourer & tävlingar
Tävlingskansli
Elit & landslag
Spelarutveckling
Klubbtjänster
Särskilda satsningar - VI
Förbundskansliet
Organisation
Partners
Utbildningar/seminarier
Forskning & studier
Produkter/tjänster
Avskrivningar
Totalt kostnader

-64 478 557
-23 981 610
-17 748 525
-16 478 421
-3 429 142
-10 258 687
-4 553 868
-5 331 493
-1 808 628
-6 504 937
-6 633 876
-4 604 108
-3 907 442
-2 520 148
-1 106 613
-549 378
-173 895 432

-65 139 427
-27 665 490
-18 552 952
-11 662 248
-4 430 017
-4 470 428
-3 975 937
-5 541 758
-2 447 796
-7 207 151
-5 572 378
-1 267 888
-2 347 968
-2 718 731
-1 139 253
-624 152
-164 763 575

-660 870
-3 683 880
-804 426
+4 816 172
-1 000 875
+5 788 260
+577 930
-210 265
-639 168
-702 214
+1 061 498
+3 336 219
+1 559 474
-198 583
-32 640
-74 774
+9 131 857

Resultat verksamheten
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Kapitalförvaltning

-3 379 286
32 946
-16 927
915 601

+5 942 404
4 856
-171 461
876 902

+9 321 690
-28 090
-154 533
-38 699

Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

-2 447 666
-1 066 809
-3 514 475

+6 652 702
-134 127
+6 518 575

+9 100 368
+932 682
+10 033 050

KOMMENTARER
Medlems- och GIT-avgifter: +48 900 medlemskap
SGF:s del av det statliga idrottsstödet, har minskat senaste åren
Öronmärkta stöd/bidrag, ersättning för korttidsarbete
Sponsorsavtal och MoreGolf-kortet
Tävlingar, touravgifter, utbildningar, läger och seminarier
Främst Golfbokhandeln och Greenfeecheckar
Annonsplatser i Min Golf, bokningsmejl och tidningen Golfa!
Bl.a. ersättning för utlandsexemplar av Golfa!

Löner, sociala kostnader, resekostnader m.m. anställd personal
Samtliga kostnader för GIT, GIT Online, Min Golf, GIT Tävling och övriga delar
Golfa! tre nummer, Svensk Golf tre nummer, golf.se
SGF-arrangemang: EM, Teen Tour, Teen Cup, proffstourer, seriespel, SM Klubblag m.m.
Banvärdering, handicap och regler
Samtliga landslag
Elitförberedande, spelarutveckling (SuperCamp m.m.)
Medlemsförsäkring, Players 1st
Gofnyttan, bättre spelupplevelse, framtidens förening, parabowling m.m.
Kansliorganisationen inkl. kontorshyror
Styrelse, kommittéer, förbundsmöte, förbundets medlemsavgifter, GAF, PGA m.m.
Aktiveringskostnader sponsoravtal
Rese- och möteskostnader utbildningar och verksamhetssemiarier
SGF:s insats i STERF m.m.
Främst golfbokhandeln och greenfeecheckar

Räntor och valutavinster
Räntor, valutaförluster och transaktionskostnader
Nettoavkastning utdelningar och försäljningar värdepapper
Bolagsskatt i Affärsutveckling AB
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Golfdistriktsförbund.
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
Ordförande: Jan-Erik Andersson
Hemsida: blekingegolfforbund.se
Bohuslän-Dal
Ordförande: Göran Johansson
Hemsida: bdgf.se
Dalarna
Ordförande: Marlene Sandberg-Andersson
Hemsida: dalagolf.se
Gotland
Ordförande: Barbro Wettersten
Hemsida: gotlandsgdf.se
Gästrike-Hälsinge
Ordförande: Pär Lindfors
Hemsida: gh-gdf.com
Göteborg
Ordförande: Richard Norling
Hemsida: ggf.nu
Halland
Ordförande: Kjell Kristiansson
Hemsida: hgdf.se

Jämtland-Härjedalen
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
Småland
Ordförande: Kristina Carlo
Hemsida: smalandsgolf.se
Stockholm
Ordförande: Per Forsberg Blavier
Hemsida: sgdf.se
Södermanland
Ordförande: Mikael Larsson
Hemsida: sogdf.se

Uppland
Ordförande: Hasse Andersson
Hemsida: upplandsgolf.se
Värmland
Ordförande: Michael Sahlin
Hemsida: golfivarmland.se
Västergötland
Ordförande: Åke Leufstedt
Hemsida: vgdf.se
Västmanland
Ordförande: Roger Skanser
Hemsida: vastmanlandsgolf.se
Ångermanland
Ordförande: Ann Holst
Hemsida: bit.do/angermanlandsgolfforbund
Örebro Län
Ordförande: Anders Eriksson
Hemsida: olgf.nu
Östergötland
Ordförande: Staffan Johansson
Hemsida: ostgolf.se
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Område:
Medlemsstatistik.
484 373

484 514

2017

2018

2019

538 962

491 768
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Utveckling bokade ronder:
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11 665 732

Medlemsronderna utgjorde cirka åtta miljoner av det
totala antalet ronder, en ökning med 51 procent mot
2019. 3,2 miljoner är gästronder (+33 % mot 2019).
Sällskapsronder (både medlems- och gästspel) ökade
med 56 procent medan tävlingsspelet minskade med
28 procent. Detta då tävlingssäsongen inte startade
förrän i juli på grund av coronarestriktioner.

300000

8 201 316

Rekordmånga nya spelare hittade eller återvände till
golfen under 2020. Av de drygt 505 000 golfarna var
94 125 inte medlemmar året innan. Av dessa är närmare 31 000 helt nya och över 60 000 är återvändare.
2019 var antalet nya golfare 54 771.

Totalt bokades nästan 11,7 miljoner ronder under
säsongen, 3,5 miljoner fler än 2019, en ökning med 42
procent. Siffran är enorm i ett historiskt perspektiv.
Som jämförelse har antalet ronder under hela
2010-talet legat strax över åtta miljoner.

400000

8 068 304

Golf är en av de största idrotterna i Sverige och 2020
passerade antalet aktiva en halv miljon. Totalt 538 962
registrerade medlemskap fördelat på 505 768 individer. Det är 54 480 fler medlemskap än vid samma tidpunkt 2019, en ökning med 11,2 procent.

Rekordmycket spel

500000

8 283 122

Över en halv miljon golfspelare

Med totalt 134 347 är golf en av Sveriges största idrotter vad gäller antal aktiva kvinnor. Antalet kvinnor
ökade med 10 068 jämfört med 2019 (+ 8 %). Antalet
män ökade dock ännu mer (+10 %), vilket gör att andelen kvinnor sjönk något, från 26,9 procent 2019 till
26,6 procent 2020.

Medlemsutveckling:

486 631

En kombination av golf som smittsäker aktivitet
under rådande coronapandemi, bra väder och tidig
säsongsstart i stora delar av landet ledde till ett
rekordår för golfen i Sverige.
Det har aldrig spelats så mycket golf och antalet medlemskap har för första gången på tio år passerat en halv
miljon. Här är en sammanfattning av rekordåret 2020.

Antalet juniorer (1–21 år) ökade med 14 600 spelare
till totalt 58 123, +34 procent mot 2019. Totalt 11,5 procent av golfmedlemmarna 2020 var juniorer.

8 172 584

Under 2020 spelade över en halv miljon
golfspelare tillsammans över 11 miljoner
ronder och fick motionera och vara sociala i en annorlunda vardag.

2016

2017

2018

2019

2020

Se hela statistiken på golf.se/statistik

42
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Antal bokade ronder.
Golfarna spelade rekordmycket under 2020, i snitt 23 ronder per individ. Totalt 11,7 miljoner bokade
ronder är en ökning med 42 procent mot 2019, och långt över de drygt åtta miljoner ronder per år vi
registrerat under 2010-talet.

		
DISTRIKT		

		
Totalt hela Sverige
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		

ANTAL
RONDER

FÖRÄNDRING
ANTAL

FÖRÄNDRING
PROCENT

11 665 732
218 439
368 182
259 837
145 013
260 643
909 821
564 202
72 219
108 081
235 555
1 741 440
895 525
2 036 982
537 386
441 866
128 822
703 648
377 486
86 409
299 479
656 395

+3 464 416
+69 657
+99 374
+89 497
+35 478
+84 902
+331 706
+170 151
+16 218
+23 780
+63 640
+548 918
+230 076
+787 501
+187 480
+158 924
+24 701
+211 672
+149 563
+23 731
+97 185
+228 267

+42%
+47%
+37%
+53%
+32%
+48%
+57%
+43%
+29%
+28%
+37%
+46%
+35%
+63%
+54%
+56%
+24%
+43%
+65%
+38%
+48%
+53%

procent fler
bokade ronder
jämfört med
2019.
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Aktiva medlemskap.
Samtliga medlemskategorier ökade kraftigt under 2020 jämfört med året innan. Den högsta
ökningen hittar vi bland juniorerna, som är nästan 35 % fler än 2019. Tabellen nedan visar antal
medlemskap, procentuellt antal av totalen samt förändring i antal och procent i olika kategorier.
KATEGORI

ANTAL

% AV TOTAL

Totalt antal medlemskap
538 962
100,0%
Totalt kvinnor
141 730
26,3%
Totalt män
397 232
73,7%
				
Totalt seniorer (22+ år)
477 123
88,5%
Damseniorer
129 949
24,1%
Herrseniorer
347 124
64,4%
				

FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRING %

+54 448
+11 980
+42 468

+11,2%
+9,2%
+12,0%

+1 060
+9 938
+28 546

+8,8%
+8,3%
+9,0%

54 448
fler medlemskap
tecknades 2020 än
året innan.
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Snitthandicap.
Snitthandicapen har ökat. Det kan kopplas till ett nytt handicapsystem och
att vi tagit emot rekordmånga nya golfare.

		
KATEGORI		

2018

2019

Totalt alla golfare
24,2
24,1
			
Kvinnor totalt		
31,9
31,9
Damseniorer		
31,3
31,3
Flickjuniorer		
40,5
40,3
			
Män totalt		
21,3
21,4
Herrseniorer		
20,3
20,3
Pojkjuniorer		
32,0
31,6

Foto: Björn Andersson

2020
25,1
33,3
32,8
40,1
22,2
21,2
30,2
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Återvändare och nya golfspelare.				
Antalet nya aktiva medlemmar uppgick till 94 125 individer, vilket är rekord. Året innan registrerades
54 771 nya medlemmar och generellt har det legat mellan 40 000 och 55 000 nya per år under
2000-talet. Tabellen nedan visar hur många som är helt nya i sporten och hur många som är befintliga
golfare som återvänt efter minst ett års frånvaro.
		
KATEGORI

GRUPP

ANTAL

ANDEL

Totalt
Nya och återvändare
94 125
100%
			
Nya golfare
Totalt nya golfare
31 664
34%
Grönt Kort 2019
3 576
4%
Grönt Kort 2020
17 948
19%
Under utbildning 2020
10 140
11%
			
Återvändare
Totalt återvändare
62 461
66%
Etablerad golfare (10+ år)
19 188
20%
Flerårsgolfare (5–9 år)
7 038
7%
Golfare senaste 2–4 åren
7 708
8%
Omstart 2020*
28 527
30%

* Med "Omstart 2020" menas golfspelare som inte varit kontinuerligt aktiva under 2000-talet,
men som aktiverade sig säsongen 2020. 			
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Snittålder.
Golfarna har blivit yngre vilket beror på att en stor andel av dem som
börjat under 2020 var unga vuxna mellan 19 och 30 år.

		
KATEGORI		
2016

Totalt alla golfare
49
Kvinnor		 53
Män		 47

Foto: Björn Andersson

2017

2018

2019

2020

49
54
48

50
54
48

50
55
48

49
53
47
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15 största klubbarna.				
		

		
KLUBB
GDF
Ekholmsnäs Golf
Cloud GC
Bryttsätter GK
Happy Golfers
Norrköping Söderköping GK
GolfStar GC
Byxelkroks GK
Sparren GK
Landeryds GK
Huvudstadens GK
Öijared GK
Vasatorps GK
Örebro City G&CC
Lycke G&CC
Hinton GC

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

TOTALT

2020
SENIOR

JUNIOR

22 934
17 703
13172
7 712
7 322
6 232
6187
5 974
4 042
3 931
3 927
3 748
3 598
3 336
3 337

21 107
16 694
12 699
6 971
6 892
5 953
5 876
5 688
3 363
3 679
3 507
3 209
3 183
3 187
3 043

1 827
1 009
473
741
430
279
311
286
679
252
420
539
415
149
288
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Klubbar med högst andel kvinnor.
KLUBB*
Torekovs Golfklubb
Järfälla Golfklubb
Båstad Golfklubb
Ringenäs Golfklubb
Djursholms Golfklubb
Särö Golf Club
Skaftö Golfklubb
Fjällbacka Golfklubb
Falsterbo Golfklubb
Ljusterö Golfklubb

ANTAL
KVINNOR

ANTAL
MEDLEMMAR

KVINNOR
PROCENT

504
394
794
747
742
437
431
432
585
362

1 267
1 006
2 102
1 978
1 971
1 162
1 153
1 156
1 579
984

39,8%
39,2%
37,8%
37,8%
37,6%
37,6%
37,4%
37,4%
37,0%
36,8%

Klubbar med högst andel juniorer.
KLUBB*

ANTAL
JUNIORER

ANTAL
MEDLEMMAR

JUNIORER
PROCENT

214
427
152
509
473
308
637
463
367
279

515
1 039
547
1 857
1 776
1 259
2 609
2 080
1 650
1 267

41,6%
41,1%
27,8%
27,4%
26,6%
24,5%
24,4%
22,3%
22,2%
22,0%

Backa Säteri IF
Danderyds Golfklubb
SAIK Golfklubb
Täby Golfklubb
Sollentuna Golfklubb
Partille Golfklubb
Gräppås Golfklubb
Örestads Golfklubb
Kungl. Drottningholms Golfklubb
Torekovs Golfklubb
*Klubbar med minst 500 medlemmar totalt
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Golfklubbar och medlemskap per distrikt.
Nästan 55 000 fler medlemskap än 2019, en ökning med elva procent. Antalet medlemskap ökade i 20 av 21 distrikt.
Störst var ökningen i Stockholm, nästan 26 procent. I snitt har varje golfklubb 1 203 medlemmar, +136 mot året innan.
		
GOLFDISTRIKTSANTAL KLUBBAR
ANTAL
FÖRÄNDRING
FÖRÄNDRING
FÖRBUND
OCH BOLAG
MEDLEMSKAP
ANTAL
PROCENT
Hela Sverige
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

446
8
19
18
6
13
30
19
11
4
22
61
44
56
22
22
16
27
14
5
10
19

538 962
7 765
15 117
11 777
5 027
10 468
44 026
21 015
6 002
5 378
13 955
71 697
42 063
129 280
21 552
25 262
12 537
27 518
12 423
3 890
11 556
40 654

+54 480
+489
+1 151
+1 011
+320
+960
+5 685
+1 657
+238
+508
+1 342
+4 370
+3 773
+26 393
+1 122
+1 136
+911
+1 979
+1 092
+300
+426
-415

+11,2%
+6,7%
+8,2%
+9,4%
+6,8%
+10,1%
+14,8%
+8,6%
+4,1%
+10,4%
+10,6%
+6,5%
+9,9%
+25,7%
+5,5%
+4,7%
+7,8%
+7,8%
+9,6%
+8,4%
+3,8%
-1,0%

SNITT MEDLEMSKAP
PER KLUBB
1 203
971
796
654
838
805
1 420
1 106
546
1 345
634
1 175
956
2 309
980
1 148
737
1 019
887
778
1 156
2 140
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Läs mer!

På golf.se hittar du
verksamhetsberättelsen
i digitalt format.

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E post: info@golf.se
www.golf.se

