Verksamhetsberättelse.
2021.

TREDJE MAJORN FÖR ANNA NORDQVIST

Vinnare. Anna Nordqvist segrar i AIG Women's Open
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Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 21 distrikt, 450 klubbar och 555 334 aktiva medlemskap fördelade på 522 540 individer. SGF:s
uppdrag är att främja och utveckla svensk golfidrott och verka för välmående
golfanläggningar. Vår vision är »världens bästa golf – för alla«.
Läs mer på golf.se.

Omslagsbilden. Den 22 augusti 2021, på anrika Carnoustie i

Skottland, säkrade Anna Nordqvist karriärens tredje majortitel. Med slutresultatet -12 tog hon hem segern i AIG Women's Open med ett slag, före
bland andra landsmaninnan Madelene Sagström. Norqvists majorseger var
Sveriges 17:e genom tiderna, fördelat på totalt sex spelare: Annika Sörenstam
(10 segrar), Anna Nordqvist (3 segrar), Liselotte Neumann, Helen Alfredsson,
Henrik Stenson och Pernilla Lindberg (1 seger var). Foto: Tristan Jones / LET.

Majorseger
och medlemsrekord.
Läs Maria Möllers och Gunnar Håkanssons summering av året
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Ä

nnu ett pandemiår sammanfattas, där
golfen har växt så det knakat. Året har
bjudit på fina idrottsframgångar och flera nyheter för att stötta verksamhetsutvecklingen i Golfsverige, som idrottsrådgivning, nya funktioner i GIT och studioprogrammet Pitch.
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Rekordsäsongen 2021

Vi anade tidigt att rekordet från 2004 i antal aktiva
medlemskap i Sveriges golfklubbar skulle slås. Så blev
det också och den nya rekordnoteringen lyder 555 334.
Det betyder att vi med råge är fler golfspelare än
någonsin i Golfsverige. Men rekordet borde också ge
anledning till eftertanke, då framgången i hög grad
kommer av en pandemi och inte bara på egna meriter.
Medlemstalet kommer rimligen att sjunka tillbaka
kommande år, men då hoppas vi på att det stabiliseras på en högre nivå än före pandemin.
Coronapandemin var fortsatt påtaglig under säsongen 2021. Mängden regler och restriktioner blev allt
svårare att överblicka. Golf kunde dock till stor del
fortsatt utövas, som tidigare år med pandemin, vilket
säkert bidrog starkt till rekordnoteringen.

Idrottsrådgivare befäster
nytt arbetssätt

SGF har under flera år strävat efter att förändra sitt
arbetssätt. Förenklat kan man säga att vi gått ifrån ett
aktivitetsbaserat arbetssätt, där vi själva gjort många
aktiviteter, till ett coachande och rådgivande arbetssätt, där vi stöttar klubbarna till att själva agera.
Först ut i satsningen var sex klubbrådgivare som
rekryterades för fyra år sedan, och nu har de fått
sällskap av fem idrottsrådgivare. Tillsammans med

sju bankonsulenter har nu SGF totalt 18 rådgivare
ute bland klubbarna, en förändring som möjliggjorts
genom decentralisering och personalavgångar i
övriga organisationen.

Samverkan för vassare stöd

Ett stort problem för svensk idrott är bristen på samordning. GDF har direktkontakt med distriktets klubbar och det har också SGF genom tre rådgivningsgrupper.
Lägg därtill att DF/SISU med sina idrottskonsulenter
också har direktkontakt med golfklubbarna, och det
är uppenbart att samordning behövs.
SGF har drivit detta på RF-nivå och det finns nu
beslut om att samordning bör ske mellan SF och DF/
SISU. SGF vill också synka samverkan med GDF i
vad som går under namnet ”samverkan för vassare
stöd”, en satsning som initierades hösten 2021 i flera
distrikt.

Svenska elitframgångar

Efter några år med uteblivna framgångar fick vi stor
anledning att glädjas genom Anna Nordqvists seger i
British Open, där Madelene Sagström kom tvåa. Det
gick också strålande för proffsdebuterande Linn
Grant och Maja Stark.
En snackis under året var hur det står till i svensk
elitgolf för herrar, något som bland annat speglades

Antalet aktiva
medlemskap
är nu 555 334.
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i Svensk Golf. Frågan är aktiverad och SGF jobbar
utifrån en rad orsaker såsom ökad konkurrens, att
svensk juniorgolf kopierats av andra och att vårt
tävlingsschema behöver ses över. Vi kan också konstatera att det är färre som tävlar och gör en helhjärtad satsning idag. En utmaning vi genom RF och
SOK förstått att vi delar med andra idrotter.
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Pitch är ett nytt webbaserat
studioprogram som 2021
ersatte de fysiska verksamhetsseminarierna. Nio avsnitt på nio
olika teman sändes under våren,
och varje sändning följdes upp av
klubbrådgivarna regionalt.

Players 1st Analys & Statistik

De lösningar vi fokuserar på är bättre klubbverksamhet, större fokus på forskning och utveckling, mer
erfarenhetsutbyte med proffsen samt etablering av
Challenge Tour-tävlingar i Sverige.

Verksamhetsstödet GIT och dess tillgängliga
statistik blir ett alltmer värdefullt verktyg för
klubbens utvecklingsarbete.
Under året har verktyget Analys & Statistik introducerats brett i samarbete med Players 1st.
Statistiken sträcker sig bakåt till 2018 och uppdateras kontinuerligt.
En djupare kunskap kring klubbens beläggningsgrad kan till exempel underlätta arbetet med strategier runt boknings- och reservationsregler samt
prissättning.

Simulatorgolf

Klubb- och spelarsupport

I takt med att tekniken påskyndats av den pågående
pandemin, har framväxten av digitala sätt att konsumera golf ökat kraftigt.
Spel, träning och tävling sker i olika digitala former och i december arrangerade MoreGolf
Mastercard Tour den första proffstävlingen i simulatorgolf i Sverige.
En projektgrupp inom SGF har tittat på framväxten av simulatorgolf och lämnat en första rapport.
Gruppen är positiva till framväxten, som lär fortsätta kommande år.

Arbetet med Support 2.0 lanserades inför säsongen
och finns nu tillgängligt på Min Golf och golf.se. Syftet
har varit att optimera resurserna och förbättra kvaliteten till både klubb och spelare. Det har gjorts genom
ett förändrat arbetssätt och ett nytt ärendehanteringssystem.
Vi har också utvecklat en FAQ där spelaren lätt
kan söka svar på vanliga frågor. Inkommande telefonsamtal har begränsats och kontakten sker i
huvudsak via webbformulär. Detta blir effektivare
och mindre resurskrävande.
Efter en kortare invänjningsperiod i samband med

lansering är vår upplevelse att förändringarna mottagits väl och att fler nu får hjälp.

Utvecklingsplan för GIT

Vi jobbar väldigt målmedvetet med utvecklingen av
GIT för att nå de högt ställda målen. Nya GIT beslutades 2018 och är på väg att färdigställas. Vi utgår från
utvecklingsplanen för GIT som styrmedel för att leverera så mycket nytta som möjligt till klubbar och golfspelare när det gäller funktionalitet.
Stort fokus ligger på effektivisering och automatisering, allt för att underlätta administrationen på
golfklubbarna.

Maria Möller
Ordförande Svenska Golfförbundet

Studioprogrammen Pitch

Pitch är ett nytt webbaserat studioprogram som 2021
ersatte de fysiska verksamhetsseminarierna. Nio
avsnitt på nio olika teman sändes under våren, och
varje sändning följdes upp av klubbrådgivarna regionalt.
Satsningen föll väl ut, och redan hösten 2021 kom
säsong 2, denna gång med fler avsnitt men betydligt
kortare.

Gunnar Håkansson
Generalsekreterare Svenska Golfförbundet
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Idrottsutveckling.
Idrottsrådgivning.
Under första halvåret 2021 introducerades det tredje benet inom SGF:s rådgivningsteam på fältet. Målet för de fem
idrottsrådgivarna är att fler klubbar ska
inkludera spelet och medlemmarnas
utveckling i sin kärnverksamhet.
Under 2019 och 2020 hade SGF ett antal pensionsavgångar och medarbetare som gick vidare i karriären.
Detta sammanföll med en strategiförändring att
inom idrottsområdet – likt inom klubb- och anläggningsutveckling - rikta ett tydligare decentraliserat
stöd till golfklubbarna.
Vi rekryterade då tre nya medarbetare som tillsammans med två erfarna medarbetare utgör den
fem personer starka gruppen idrottsrådgivare.
Med start i april vidtog en cirka sex månader lång
introduktion som baserades på tre större block:
• Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer (Fahlström/

Glemne/Linnér – Linnéuniversitetet).
• Erfarenheter från Vision 50/50-processen och
klubbrådgivarnas fem år på fältet.
• En processledarutbildning som genomfördes med
övriga rådgivare/konsulenter i samarbete med Bosön.
Målet med idrottsrådgivningen är att fler klubbar ska
inkludera spelet och medlemmarnas utveckling i
kärnverksamheten. Arbetet sker alltid med människan i centrum.
Attraktiv verksamhet är motorn i bra rekrytering
och introduktion. Nöjda medlemmar som utvecklar
en passion för golfen ökar efterfrågan och ger välmående golfklubbar.
Enligt målen kommer rådgivarna i första hand
jobba i långsiktiga utvecklingsprocesser, men
naturligtvis också ge stöd och hjälp av mer kortsiktig karaktär i mån av tid.
Under hösten har idrottsrådgivarna närmat sig
klubbarna genom klustermöten tillsammans med
klubbrådgivare, GDF-möten, RF/SISU-träffar och
direkta klubbkontakter.
Vid årsskiftet hade vi träffat cirka 70 golfklubbar
för fysiska möten och varit i digital kontakt med
ytterligare cirka 100. På en handfull klubbar har vi

kommit vidare och påbörjat ett djupare processarbete.
Idrottsrådgivningen har också ett utbildningsuppdrag. Passen om idrottsverksamhet på de administrativa utbildningar som GAF erbjuder och de
praktiska tränarutbildningar PGA tillhandahåller
bygger nu på samma grundsyn som vår rådgivning.
Detta borgar för samsyn kring allt från begrepp till
vägen framåt för golfens tjänstepersoner.

Junior- och
elitutveckling.
SGF:s läger, utbildningar och spelaraktiviteter syftar till att stötta juniorernas
utveckling som golfare och människor
och bredda deras nätverk.
Aktiviteter för spelare.
Supercamp

Supercamp är ett nationellt upplägg för spelare och
samtliga distriktsförbund är involverade i uttagningen.

För många ungdomar runt om i landet är Supercamp första kontakten med en träningsverksamhet
som kan liknas vid en ”helhjärtad satsning”, vilket
krävs för att kunna ta ytterligare kliv mot en framtid
som framgångsrik golfare.
Syftet med Supercamp är att introducera de fem
processerna i spelarutvecklingshjulet: strategiskt,
mentalt, fysiskt, socialt och tekniskt. De är grunden
i förbundets utvecklingsverksamhet och används
inom både landslaget och golfgymnasierna.

»Det var många i det där gänget
som fick en helt ny vision. En ny
mening med golf och idrott. Att
fortsätta sin träning med tanken
att »det jag tränar på nu, det ska
jag använda om sju år på LET« är
en enorm skillnad mot tanken att
»det jag tränar på nu, det ska jag
använda på lördag«.
Fredrik Wetterstrand, landslagscoach, om
framtidslägren i samband med LET.

Under året arrangerades läger vid tre tillfällen i femsex regioner med cirka 180 ungdomar i åldern 13–15 år.
Vårens läger genomfördes digitalt på grund av rådande
restriktioner, medan höstens läger gick att genomföra
fysiskt, vilket var mycket positivt för ungdomarna.
Vinterlägret genomförs med ett nytt upplägg, en
blandning av digitala och fysiska träffar.
Lägren genomförs av sex regionansvariga och cirka 25 lägercoacher, de flesta med koppling till NIUeller RIG-miljöer och/eller junioraktiva klubbar.

Det var viktigt och kul att kunna genomföra denna aktivitet i Sverige igen. Tjejerna fick
inspiration, sparring och se och träffa fina förebilder. Våra svenska proffs är enormt bra på att ge tillbaka. Tack alla tränare och ledare för denna fostran!

Framtidsläger i samband med LET

Föräldrapass vid tävlingar

Under Skaftö Open och Creekhouse Ladies Open
genomfördes framtidsläger för tjejer i olika åldrar med
landslagscoach och assistenter.

Vid Riksfinalen i Teen Cup på Trummenäs GK
genomfördes tre föräldrapass. På plats fanns 144
spelare från 73 olika klubbar. De flesta hade minst en

10 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

förälder med. Även flera distriktsledare och tränare
var på plats. Det var med andra ord ett bra forum för
spelarutvecklingsfrågor både i ruffen, i restaurangen och på våra pass.
Passen innehöll info om Supercamp, golfgymnasier, landslag, generell spelarutveckling i åldrarna
13–16 år och om hur viktiga de är som idrottsföräldrar. Det fanns också tid för frågor och olika diskussioner både i rummet och ute på banan med
coacherna från RIG, landslag och spelarutveckling,
vilket uppskattades.
Ett liknande pass genomfördes på Teen Tour
omgång 6 på Landeryds GK.

Antagning till golfgymnasierna

Antagningsdagar till golfgymnasierna genomfördes
under hösten med bra söktryck till både
Riksidrottsgymnasierna (RIG) och Nationell
idrottsutbildning (NIU). Totalt sökte ca 525 spelare
till golfens 21 NIU-miljöer.
Riksidrottsgymnasierna i golf har totalt 16 platser,
fördelat på två orter. Totalt sökte 138 spelare till
dessa platser. Av dessa kallades 28 spelare till RIGantagningen, varav åtta av topp-10 flickor på rankingen och sju av topp-10 pojkar. 23 av de 28 som
kallades var rankade topp-20.

SGF Elitmiljö Halmstad

SGF Elitmiljö Halmstad är till för elitspelare som
antingen vill kombinera högskolestudier med en
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elitsatsning på golf eller vill göra en golfsatsning i en
utvecklande miljö.
24 studenter kombinerar sin golfsatsning med studier vid Högskolan i Halmstad. Verksamheten drivs i
samarbete med Högskolan i Halmstad och Halmstad
kommun med hjälp av stöd från R&A Development.
Här jobbar Sofia Grönberg Whitmore, ansvarig
koordinator och coach, tillsammans med coacherna
Fredrik Wetterstrand, Rikard Fors, Håkan Svensson
och fystränare Jonathan Hammarsten.
Träningspass hålls tisdagar och torsdagar. Utöver
det sker spel, tävlingar, fysträning och läger. Det
finns en extragrupp för spelare som har kommit
långt och spelar på hög nivå, dit uttagning sker.
Fysträningen är organiserad.

året (729 spelare) 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.
10 av 21 distrikt hade aktiviteter under 2021.
Detta i form av till exempel läger, träningsdagar,
tävlingar, sociala aktiviteter samt träffar i samband
med tävlingar.

För tredje året genomfördes Golftjej Poängjakten, en
aktivitet för golfande tjejer upp till 18 år. Målet är att
motivera dem att spela mer golf.
Totalt deltog 265 tjejer från 20 av 21 distrikt. Vi ser
en väldigt tydlig korrelation mellan mycket spel, stor
handicapsänkning och att tjejerna tack vare förNordic Junior Match
bättrad spelförmåga stannar i golfen.
25–26 september spelades finalen – en nationell
Nordic Junior Match är ofta det första landslagsuppdraget för spelare. Tävlingen spelas vartannat år i Sverige scramble på Golf Uppsala. 46 tjejer från 35 klubbar
respektive Danmark. I år spelades den 15–17 oktober på och 16 distrikt deltog, och de fick spela och träna tillHelsingør Golf Club i Danmark, med nordiskt motstånd. sammans med proffsgolfare från Nordic Golf Tour.
Golftjej Poängjakten möjliggörs med stöd av R&A
Laget består av tolv spelare 13–18 år, tjejer och kilDevelopment.
lar. Segrarna i Riksfinalen i Teen Cup 13–16 år är
direktkvalificerade. Övriga väljs ut genom landslagsuttagning bland spelare 17 och 18 år. Coacher för Verksamhetsutveckling.
det svenska laget var från RIG Uppsala och
Golf och studier
pojklandslaget.
Riksidrottsgymnasierna samt NIU-miljöerna med
Golftjej Sverige med Poängjakten
skola och klubb/klubbar i samverkan är viktiga
utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar. De gör
Även om antalet flickjuniorer ökade något under

det möjligt för spelare att bedriva elitinriktad golfträning i kombination med gymnasiestudier.
SGF ansvarar för tillstyrkan och stödjer NIUmiljöerna i deras arbete med kontinuerlig idrottslig
verksamhetsutveckling i ett strukturerat kvalitetsarbete. Ett NIU som håller över lång tid är ett NIU som ligger i en region där det kontinuerligt utvecklas spelare
till den nivå som behövs för att antas till utbildningen.
Under hösten genomfördes en tillstyrkansprocess
för kommande dimensioneringsperiod för NIU,
2023/24–2026/27. SGF synade samtliga ansökningar och gav tillstyrkan till 19 huvudmän/skolor för
NIU golf. NIU-skolorna i Växjö och Örnsköldsvik
avvecklar sin verksamhet på grund av vikande spelarunderlag i klubbarna i regionen.
Huvudmännen för RIG Helsingborg och RIG
Uppsala ansöker om att anordna RIG golf för kommande period 2023/24–2025/26, det vill säga för tre

antagningsomgångar. SGF har gett tillstyrkan för
24 platser på respektive ort, cirka 8 platser per
antagning.

Antidopingarbete med handlingsplan

SGF:s Antidopinggrupp ansvarar för uppdatering
av SGF:s antidopingprogram och en handlingsplan
med fokus på utbildning inom antidoping. Dessa
finns att läsa på golf.se/antidoping.
Utbildning är centralt för de målgrupper som finns
på klubbar, golfgymnasier, landslag och spelare på
hög nivå. Alla medlemmar i en idrottsförening är
skyldiga att känna till och följa dopingreglerna.
Därför bör alla föreningar informera sina idrottsutövare om vad som gäller.

kommelse med inom golfgymnasieverksamheten
genomgår Vaccinera klubben. Det finns i dagsläget
67 golfklubbar med aktiva vaccinationer. Var tredje
år behöver vaccinationen uppdateras.
Den kostnadsfria e-utbildningen Ren Vinnare är
ett annat viktigt verktyg. Den riktar sig till idrottsutövare, ledare och andra stödpersoner. Den genomgås av aktiva på hög nivå, som landslagsspelare och
golfgymnasieelever, samt olika ledare och förbundsstyrelsen i SGF. Dessutom ingår Ren Vinnare i
informationen till alla tävlingsaktiva på de svenska
proffstourerna samt Teen Tour.

Ett bra verktyg är vaccineraklubben.se från
Antidoping Sverige (se vaccineraklubben.se).
Samtliga klubbar i Lag-SM och i JSM slutkval 16
klubbar, samt de NIU-klubbar SGF har en överens-

Den kostnadsfria e-utbildningen Ren Vinnare
är ett viktigt verktyg i antidopingarbetet. Den riktar sig
till idrottsutövare, ledare och andra stödpersoner.
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Paragolf.
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Webbinarieserien var en del av lanseringen av
Tillgänglig golf, en kostnadsfri digital utbildning om
golfträning för barn, ungdomar och vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning.
Utbildningen är framtagen av Oxie GK i samverkan med Svenska Golfförbundet och med stöd av
Allmänna Arvsfonden. Se paragolfutbildning.online.

Cirka 80 golfklubbar är idag aktiva inom
paragolf. 2021 lanserades Tillgänglig
golf, en kostnadsfri digital utbildning.
Dessutom hölls Henrik Stenson Paragolf
Folksam och Henrik Stenson
Camp på sju platser, ett mycket uppTack vare samarbetet med Folksam blev 34 golfskattat läger!
klubbar beviljade 6 250 kronor vardera i stimulans-

bidrag till paragolfgolfverksamhet.
Henrik Stenson är också fortsatt ambassadör för
paragolfen i Sverige. Den 7 augusti arrangerades
För femte året i rad anordnades en utbildning och
Henrik Stenson Paragolf Camp på sju olika golfkluberfarenhetsträff med distriktsansvariga. Träffen
bar runtom i landet. Barn och ungdomar mellan 7
genomfördes digitalt, på grund av corona.
och 15 år och med olika funktionsnedsättningar
Distriktsanvariga hjälper golfklubbarna efter
behov och kartlägger vilka som är aktiva inom para- deltog. Ett mycket uppskattat läger med både
golf. I nuläget är det cirka 80 golfklubbar. 16 distrikt nybörjare och erfarna golfare från hela landet.
Utöver juniorlägret är majorsegraren också värd
samordnar och utvecklar fem regionala tävför en deltävling på Folksam Paragolf Tour och delar
lingstourer, samt läger.
SGF har i år besökt tre nya golfklubbar för att star- årligen ut stipendierna Årets Paragolfare Prestation
samt Årets Paragolfare Utveckling.
ta upp paragolfverksamheten. Vi har också föreläst
på GAF:s Högre Utbildning Administration och
Tränarutbildningen HTU.

Distriktansvariga och utbildningar

Fyra webbinarier hölls under våren, där ledare och
tränare fick inspiration och verktyg att stötta barn,
ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att komma i gång med idrotten golf.

Regler och handicap.
Ordningen är återställd och golfen spelas med ordinarie regler igen. Intresset
för dessa frågor är stort, med rekordantal i deltagare vid regel-SM, många vidareutbildade domare och stort antal
registrerade handicapronder.
Efter nya golfregler 2019 och världshandicapen
2020, blev 2021 ett mer normalt år för Regelkommittén
(RK). Ett år att förvalta det nya på bästa sätt och samla
styrkorna inför arbetet med “Regler för golfspel 2023”.
Totalt har RK haft sex protokollförda sammanträden. Året inleddes med att RK beslöt att alla golfare
återigen skulle spela enligt ordinarie golfregler och
coronaanpassningarna slopades. Tillbakagången gick
bättre än väntat. Golfarna ville spela enligt reglerna.

Rekorddeltagande vid regel-SM

Hösten 2021 genomfördes SM i golfregler för både
proffs och amatörer, med rekord i antal deltagare –
över 300 regelintresserade.
Segrade i proffsklassen gjorde 2019 års mästare
Alexander Gatara, Forsgårdens GK. Mikael Abelsson,
Lidköpings Golfklubb, tog andra raka guldet i amatörklassen.

Distriktsanvariga
hjälper golfklubbarna
efter behov och kartlägger
vilka som är aktiva inom
paragolf.
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Under året arrangerade RK ett förbundsdomartest,
ett distriktsdomartest och två förbundsdomarkonferenser - en digital och en fysisk. SGF:s Högre
Domarfortbildning arrangerades på fem olika orter
för totalt 26 distriktsdomare, med målsättning att
några ska bli nya förbundsdomare.
Sverige har också, på uppdrag av R&A, testat en
domarutbildning på absolut högsta nivå, R&A Level 4.
Utfallet kändes lyckat och våra erfarenheter är förmedlade till R&A. Förbundsdomare har genomfört cirka
100 tävlingsuppdrag. Främst på MoreGolf Mastercard
Tour, Nordic Golf Tour (LETAS) och Teen Tour.

Världshandicapen ett lyft

När det gäller världshandicapen har tekniken fungerat bra under året. Statistiken visar att 58,2 procent
av alla bokade ronder har handicapregistrerats,
ungefär lika många som förra året. Världshandicapen
har verkligen lyft den svenska golfarens vilja att
registrera handicapronder.

Banvärdering.
Trots begränsningar av coronarestriktioner värderades cirka 40 banor i år.
Dessutom fortsatte arbetet med det nya
datasystemet.

Sverige är indelat i sju regioner för banvärdering.
Varje region har ansvariga som på uppdrag av förbundet planerar och genomför värderingarna tillsammans med ett banvärderingsteam. Detta team
har utbildats enligt kraven i USGA banvärderingssystem.
En bana ska omvärderas var tionde år, såvida man
inte gjort större förändringar i längder, layout eller
banskötsel.
Under 2021 värderades cirka 40 banor och ytterligare ett antal justerades på grund av ombyggnationer. Arbetet kom i gång något senare än vanligt på
grund av diverse coronarestriktioner.
Arbetet med att utveckla det nya datasystemet för
själva värderingen fortsatte under året och bör kunna sjösättas 2022. Det görs i samarbete med företaget Mapping Industries.
RK:s arbetsutskott för banvärdering har dessutom
haft separata diskussioner med respektive regionansvarig för att se över den nuvarande organisationen och utvärdera om några förändringar bör göras.
Sverige är indelat i sju regioner för banvärdering.
Varje region har ansvariga som på uppdrag av förbundet
planerar och genomför värderingarna tillsammans med
ett banvärderingsteam. Detta team har utbildats enligt
kraven i USGA banvärderingssystem.

Landslagsverksamhet.
Ett produktivt och framgångsrikt
golfår är betyget på 2021 års landslagsverksamhet. Och äntligen fick vi
genomföra ett OS!

”tävlingsskuld” till landslagsspelarna.
Det var viktigt att komma i gång snabbt 2021 och
erbjuda spelare en fullgod verksamhet med stor vikt
på internationellt tävlande.
Glädjande nog kunde vi genomföra stora delar av
den plan vi hade lagt och därmed ta igen en del av
det ”förlorade” tävlingsåret 2020.
Tillsammans med de samlingar och läger vi
genomförde kan vi se tillbaka på ett produktivt och
bra golfår för svensk del.

Det svenska golflandslaget Swedish Golf Team
(SwGT), har verksamhet från 13 år och uppåt. Denna
sträcker sig från flick- och pojklandslag via dam- och
herrlandslag upp till professionella spelare.
Verksamheten leds av förbundskapten och sex
ansvariga landslagscoacher. De genomför en helårssatsning tillsammans med ett tiotal assisterande
coacher, experter i SGF:s resursteam, berörda spelares
klubbar och nätverk samt i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).
Utvecklingspyramiden ligger till grund för hur landslaget jobbar och den består av olika delar med ett antal
grundförutsättningar – fys, rörelse, golfslag, golfspel
och tävling.
En spelare kan skifta mellan de olika delarna i pyramiden utefter behov. I vissa perioder jobbar vi mer
intensivt med exempelvis fys och rörelse (teknik).
Alla delar är viktiga i en spelares satsning och det är
under tävling – toppen av pyramiden – som vi får svar

på om det vi jobbar med ger resultat. Tävling är därför
en viktig del av vår verksamhet. Spelare behöver
utmanas och identifiera både sina styrkor och svagheter för att jobba på rätt saker och kunna ta nästa steg.
På grund av pandemisituationen 2020, med en
mycket begränsad internationell tävlingsverksamhet
särskilt för amatörer, hade vi hamnat i en form av

Swedish Golf Team Invitation spelades för andra året
i rad. Intentionen med tävlingen var att göra den svår
för de spelare som valt att delta. Genom att använda
tävlingen som utbildning ville vi styra spelare till att
tänka smartare och mer strategiskt än vad som normalt krävs av dem.
Det tror vi är nyttigt och gör spelaren bättre förberedd på det som komma skall, till exempel banorna
på högsta tournivå, i majors, Ryder och Solheim
Cup, OS samt andra för spelare viktiga sammanhang.
Information om syfte, mål och mening gick ut
innan, under och efter tävlingen som både spelare,
tränare och föräldrar fick ta del av.
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Statistik och forskning

SwGT:s statistik- och träningssystem, swgt.se, är
ett verktyg vi använt oss av sedan 2018. Syftet är att
tillhandahålla en gratistjänst av hög kvalitet för
satsande svenska golfspelare, där de kan registrera
sin tävlingsstatistik och föra träningsdagbok.
Det är också intressant ur spelarutvecklingsperspektiv, då vi får tillgång till en stor databas av
golfslag som genereras över tid. Det gör att vi kan
börja jämföra spelarna med andra nivåer än enbart
PGA Tour. Idag har vi 2 900 användare vilket ger ett
gediget och bra underlag för säker statistik.
Vetenskaplig förankring, evidensbaserade metoder
och beprövad erfarenhet är en verksamhetsstrategi
för landslaget. Därför har vi under 2021 startat upp
ett antal forskningssamarbeten. De rör bland annat vår
egen databas, sättet att mäta kroppens rörelse utanför
“labbet” och mätningar i mer spellik, “pressad” miljö.
Vi har ett samarbete med Skövde Folkhögskola
som har stor kompetens inom nämnda områden och
samarbetet är initierat och finansierat av SOK som
vi också rapporterar till.

Elitmiljö USA

Tillgång till träning året runt, bra boende och sparring är viktiga ingredienser för att en spelare ska
kunna satsa för fullt och klara av den tuffa övergången och etableringen från amatör till proffs.
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För femte året i rad erbjöds spelare tillgång till
Elitmiljö USA, som drivs med stöd från RF och SOK.
Målgruppen är främst spelare som efter sin amatörkarriär vill göra en satsning i USA.
Allt fler spelare, både tjejer och killar, väljer nu att
satsa i USA, vilket innebär att vi kommer att behöva
utöka befintlig miljö. Vi tittar i skrivande stund över
alternativ både i USA och Europa.

Paragolflandslaget

Landslagsverksamheten för paragolfare är indelad
i två kategorier: fysisk funktionsnedsättning och
intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Verksamheten leds av två landslagscoacher som
samverkar med spelarnas hemmatränare genom
träningsläger och utformning av individuella träningsupplägg.
Verksamheten är sedan 2021 integrerad i övrig
landslags- och elitverksamhet inom SGF. Genom
detta samarbete ges även tillgång till SwGT:s
resursteam och experter.
Ett spännande arbete har initierats av European
Disabled Golf Association (EDGA). Det går ut på att
vi under 2022 kommer inleda en screening av spelare likt vi gör med övriga landslag. Detta för att se
hur en funktionsnedsättning påverkar ett antal olika faktorer.

OS i Tokyo

Äntligen kunde de olympiska spelen i Tokyo
genomföras. Sveriges golftrupp bestod av Alex
Norén, Henrik Norlander, Anna Nordqvist och
Madelene Sagström.
De kvalade in genom sin placering på världsrankingen och fick i augusti välförtjänt representera
sitt land och pegga upp på Kasumigaseki GC. Anna
var den enda spelare som hade ett OS att jämföra
med, då hon även kvalade in till Rio 2016.
För landslagsteamet med fysioterapeut, kock och
ledare innebar OS nästan en månad på plats i Tokyo med
rigorösa säkerhetsåtgärder kopplade till pandemin.
Det var testning varje dag och stora begränsningar
på plats. Spelare, caddies och ledare fick enbart vara
på tävlingsarenan samt i sitt boende. Detta OS skiljde sig stort från hur det normalt är att vara på ett OS.
Tyvärr upprepades inte framgången från Rio där
Henrik Stenson tog silver. På både dam- och herrsidan hade vi dock spelare med uppe i täten under
tävlingen, vilket visade att vi hade en rimlig målsättning med medalj.
Nästa OS för golfens del är Paris 2024 på en för
många välkänd bana, Le Golf National.

För femte året i rad
erbjöds spelare tillgång
till Elitmiljö USA, som
drivs med stöd från
RF och SOK.
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Tävlingsverksamhet.
Proffstävlingar.

Sofie hade en bra säsong på LETAS och lyckades säkra
ett fullt LET-kort för 2022. Dessutom tog hon sin första proffsseger i Big Green Egg Swedish Matchplay
Championship.

Med gott humör lyckades proffstourerna genomföra en fin säsong trots pan- MoreGolf Mastercard Tour
Winter Series-tävlingarna fick ställas in och herrardemin. Dessutom arrangerades den
nas säsong drog inte i gång förrän sista veckan i april,
första svenska proffstävlingen inomhus. med premiärtävling på Ekerum Resort Öland.
Nordic Golf Tour

Damernas proffstour bestod säsongen 2021 av fem
tävlingar som alla spelades på svensk mark. Till skillnad från 2020 kunde årets tävlingar återigen ingå på
internationella nivån LETAS och spelare från cirka 19
nationer deltog i varje tävling.
Alla tävlingar spelades på rad under fyra veckor i
augusti. Detta för att så många internationella spelare som möjligt skulle kunna delta innan eventuella
nya restriktioner infördes. Det blev mycket intensivt men bedömdes ändå vara den bästa lösningen.
Ingen av tävlingarna fick fullt startfält.
Rankingen, Road to Skaftö Open, vanns av engelskan
Lili May Humphreys. Sofie Bringner placerade sig på
andra plats, som bästa svenska.

Under året genomfördes tolv tävlingar på svensk
mark. Tävlingarna i Norge som ingår i MGMT fick
ställas in på grund av Covid-19.
Alla var glada att publik och caddies var tillåtna på
tävlingsarenan igen och att sponsorevent gick att
genomföra från juni månad.
Mot slutet av året ingick touren ett nytt samarbete
med Indoor Golf Group och i december genomfördes
den första proffstävlingen i simulatorgolf.
100 spelare deltog och segrare blev Adam Blommé.
IGG kommer arrangera en Challenge Tour-tävling
under 2022, och utöver prispengar stod tre wild
cards till CT-tävlingen på spel i inomhustävlingen.
Touren inledde också nya samarbeten med Ung
Cancer, Big Green Egg, Enkla Elbolaget, PadelPitch,
och Elite Hotels.

De svenska spelare som presterade bäst under året
och tilldelades Challenge Tour-kategori 2022 var
Christopher Feldborg Nielsen, Joakim Wikström och
Adam Blommé.
Ytterligare tre spelare säkrade ett halvt Challenge
Tour-kort; Björn Åkesson, Sebastian Petersen och
Hannes Rönneblad.
Segrare av MoreGolf Mastercard Tour Ranking
var Adam Blommé och segrare av FootJoy
Birdieligan var Adam Eineving.

Juniortävlingar.

Challenge Tour

Sveriges största juniortour för spelare 13–21 år
spelas i tre nivåer: elite, future och first.
Touren består av sex omgångar samt Grand
Opening och tourfinalen. På grund av pandemin
kunde fyra omgångar samt tourfinalen genomföras.
Tourfinalen spelades på Göteborgs Golfklubb med
en tuff banuppsättning och ett utmanande väder. De
som bemästrade det bäst var de fyra segrarna i varje
klass: Neo Berg, Göteborgs G K, Didrik Ringvall
Bengtsson, Saltsjöbadens GK, Nora Sundberg,
Stockholms GK och Anna Wallin, Skyrups GK.
Vinnare av order of merit och därmed även
ANNIKA Trophy blev Nora Sundberg, Stockholms
GK och Nils Svanberg, Saltsjöbadens GK.

Under våren blev Svenska Golfförbundet blev tillfrågade om att arrangera två European Challenge Tourtävlingar. Det då Sverige vid tillfället hade färre inreserestriktioner än resterande Europa.
Med extremt kort framförhållning tackade vi ja och
tävlingarna arrangerades på Hinton Golf Club,
Rönnebäck och Österåker Golfklubb, Öster by Stenson.
I utbyte fick SGF tillgång till wild cards som gick att
byta med andra CT-tävlingar. Det gjorde att ett flertal
svenska spelare fick chansen att spela till sig rättigheter och samla erfarenhet. Två spelare lyckades säkra
fulla spelrättigheter till Challenge Tour 2022; Jesper
Kennegård och Jesper Svensson.

Även juniortävlingarna naggades
i kanten av pandemin. Mycket kunde
genomföras ändå och de stora svenska
Teen Cup
stjärnorna fanns på plats för inspiration. Teen Cup är en av världens största golftävlingar för
Teen Tour

spelare mellan 13 och 16 år. Årets upplaga var den
46:e i tävlingens historia.
Cupen börjar som en breddtävling på spelarnas
hemmaklubbar. Sedan sker ett gruppkval, regionkval och slutligen riksfinal om vem som är bäst i
Sverige på golf i sin åldersklass. 209 klubbar deltog
och arrangerade klubbkval.
Riksfinalen spelades på Trummenäs GK och
segrare i respektive klass blev:
F16: Ida Lindqvist, Timrå GK
P16: Nils Svanberg, Saltsjöbadens GK
F15: Amanda Gyllner, Gävle GK
P15: Neo Berg, Göteborgs G K
F14: Emma Larsson, S:t Arild GK
P14: Linus Råstedt, Landeryds GK
F13: Olivia Andersson Törner, Saltsjöbadens GK
P13: Edwin Sjödin, Lidingö GK

Sörenstam, Stenson och
Sunesson gav tillbaka

Våra två internationella juniortävlingar, ANNIKA
Invitational och Stenson Sunesson Junior Challenge
by Case, spelades med enbart svenska deltagare på
grund av pandemin.
På plats fanns de stora, svenska stjärnorna Annika
Sörenstam, Henrik Stenson och Fanny Sunesson. De
tog hand om spelarna på allra bästa sätt.
Segrare i ANNIKA Invitational blev Meja
Örtengren, Landeryds GK. I Stenson Sunesson
Junior Challenge by Case vann Edith Hertzman,
Gävle GK och Svante Palmgren, Kungsbacka GK.
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Paragolftävlingar.
Flera tävlingar och ny samordning av
regionala tourer erbjöds under året.
Och inget slår väl en träff med en
majorsegrare!

Fem tävlingar genomfördes
på Folksam Paragolf Tour. En av
deltävlingarna var Henrik Stenson
Paragolf Challenge. Den var
mycket uppskattad då Henrik
Stenson var på plats som prisutdelare och samtalade med
spelarna den sista tävlingsdagen.

Folksam Paragolf Tour

Fem tävlingar genomfördes på Folksam Paragolf Tour.
En av deltävlingarna var Henrik Stenson Paragolf
Challenge. Den var mycket uppskattad då Henrik
Stenson var på plats som prisutdelare och samtalade
med spelarna den sista tävlingsdagen.
Under prisutdelningen delade majorsegraren också
ut sina årliga stipendier. Årets Paragolfare – förebild
gick till Stig Olsson, Samuelsdal Golf och Årets
Paragolfare – prestation till Felix Norrman, Arboga GK.
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Mästerskap.
En rad nationella mästerskap anordnades under året och ärofyllda SM-tecken
i golf och footgolf delades ut till klubbar,
skolor, juniorer och seniorer.
JSM Klubblag

Regionala tourer

2021 var första året med samordning av fem regionala
Order of Merit-segrare på touren brutto blev Rasmus tävlingstourer, som en nivå under Folksam Paragolf
Lia, Idrefjällens GK. Nettosegrare inom respektive
Tour i tävlingstrappan för paragolfare. Tyvärr genomklass blev Björn Jonsson, Mora GK, Rasmus Bjurling,
fördes inte alla tävlingarna på tourerna på grund av
Nacka GK, Mikael Svensson, Norrköping Söderköping GK corona.
och Erika Malmberg, Vingåkers GK.

I svenska juniormästerskapet för klubblag deltog 70
lag i den första omgången. Finalen spelades på
Kristianstads GK i Åhus och dit hade Delsjö GK,
Landeryds GK, Gävle GK och Ringenäs GK tagit sig.
Efter tre spännande tävlingsdagar kunde
Ringenäs GK titulera sig svenska juniorlagmästare
för första gången.

Skol-SM

Tävlingen om Sveriges bästa skollag spelades på
Läckö golfklubb och 21 lag/skolor deltog. Celsiusskolan
från Riksidrottsgymnasiet i Uppsala segrade efter tre
ronders spel.

SM Match paragolf

För andra gången i historien spelades SM Match för
paragolfare. I år med en ny sponsor och nytt namn: Big
Green Egg Swedish Matchplay Championship.
Tävlingen spelades den 23–24 september på Skövde
GK, med åtta inbjudna spelare i respektive klass (kategori 1 och 2).
Efter två mycket jämna och välspelade finaler blev
det Filip Lindqvist, Torslanda GK och Pontus Brink,
Bokskogens GK som tog hem guldmedaljerna.
Paragolftävlingen spelades samtidigt och på samma anläggning som herrarnas match-SM som ingår
i MoreGolf Mastercard Tour. Det är positivt, då det
skapar ett bra event med större mediabevakning.

Footgolf-SM

Den fjärde upplagan av de svenska mästerskapen i
footgolf spelades i starka vindar och häftiga regnskurar den 14–15 augusti på Laholms Golfklubb.
Efter en spännande finaldag var det Pernilla
Nordgren från Olandsbygdens GK utanför Uppsala och
Rickard Bråthe från Stockholmsklubben Wollmars FF
som tog hem de individuella guldmedaljerna.
Lagklasserna vanns av Team Olandsbygden (dam)
och MEET (herr).

SM Klubblag

SM Klubblag med Lag-SM, division 1 och division 2
genomfördes i år som planerat efter att ha ställts in
2020. Mästerskapet är en av de största samlade tävlingsaktiviteterna i Golfsverige och 2021 deltog 84
damlag och 206 herrlag.
Upsala GK blev svenska mästare i herrklassen för
första gången, det dessutom på hemmaplan.
Damernas SM arrangerades av Landeryds GK och
där tog Hills GK hem guldet för femte året i rad.

Inget EM-arrangemang i Sverige

Sverige har som målsättning att årligen arrangera ett
Europamästerskap för amatörer och i juli 2021 skulle
Sverige stått värd för lag-EM för herrar.
På grund av pandemin blev vi dock tvungna att
tacka nej till mästerskapet, som i stället arrangerades i Spanien.
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Seniortävlingar.
Inställda tävlingar på Svensk Golf Senior
Tour, men Golfens SM-vecka kunde åter
genomföras efter ett års coronauppehåll. Dessutom blev det ett svenskt
senior-EM-silver.
Svensk Golf Senior Tour

Svensk Golf Senior Tour är en nationell tour indelad i
åtta åldersklasser från 25 år och uppåt. Tävlingarna i
varje klass räknas samman i en Order of Merit.
Spelformen är individuellt slagspel scratch och i tävlingarna deltar såväl proffs som amatörer.
Precis som året före var tidningen Svensk Golf
titelsponsor under 2021. Med anledning av coronapandemin kunde touren inte starta förrän den 1
juni, och drygt 10 planerade tävlingar i olika klasser
fick ställas in.
Totalt blev det 3–4 omgångar per klass på 20 olika
golfklubbar i tre damklasser: D25, D50 och D60,
samt fem herrklasser:
H25, H40, H50, H60 och H70.
Foto: Björn Andersson

Golfens SM-vecka

Närmare 1 500 golfare deltog i Golfens SM-vecka
2021, en av Sveriges största och äldsta tävlingar. Ett
flertal av de individuella tävlingarna ingår i SGF
Senior Tour ranking.
Örebro Läns GDF, som skulle arrangerat redan
2020, genomförde i stället tävlingarna på ett förtjänstfullt sätt under 2021.

Senior-EM

I lag-EM slutade de svenska damerna 7:a och herrarna 5:a. Tord Nilsson, Göteborgs G K, var bäste svensk i
individuella europamästerskap, med en delad andraplats i European Senior Men’s Championship.

Närmare 1 500 golfare
deltog i Golfens
SM-vecka 2021, en
av Sveriges största och
äldsta tävlingar.
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Blågula tävlingsframgångar.
Amatörer.
Tredubbla EM-medaljer, flertalet
collegesegrar och fina framgångar i
majors och proffstävlingar. Vi kan se
tillbaka på ett fantastiskt 2021 för
svensk amatörgolf.
Tävlingsprogrammet påverkades även under 2021
av pandemin, men vi kunde trots det tävla mer än
året innan. Många unga svenska killar och tjejer låg
under året högt på världsrankingen för amatörer
(WAGR).
Samtliga lag-EM-mästerskap genomfördes och
Sverige var även i år med och slogs om medaljer.
Damerna spelade final, men fick ge sig mot ett för
dagen starkare England och segersviten på tre raka
segrar bröts. Utöver deras silver blev det brons för
flick- och pojklandslagen. Ett med beröm godkänt
resultat.
EM spelas även individuellt och där blev det succé
för de svenska damerna. Ingrid Lindblad vann guld
och Sara Kjellker ett brons. Totalt var sex svenskor
topp sex i detta lyckade mästerskap.

Flera av spelarna som var med i EM för lag och individuellt blev proffs under andra halvan av 2021.
Flera svenska amatörer vann under året och en
spelare som stack ut 2021 var då 16-åriga Meja
Örtengren. Hon kunde lägga tre individuella segrar
till sitt CV: ANNIKA Invitational Europe, German
Girls Open, och Rolex Tournament of Champions.
Maja Stark, Abbekås GK, kvalade in till U.S.
Women’s Open på The Olympic Club i juni och blev
där bästa svensk med en delad 16:e plats. Det var
andra året i rad hon fick möjlighet att spela majortävlingen och andra året med en topplacering. 2020
slutade hon T13. Även Amanda Linnér kvalade in
som amatör. Hon klarade inte kvalgränsen.
Vår högst rankade herramatör, Ludvig Åberg, vann
The Jones Cup i USA. Han blev tack vare det inbjuden
att spela PGA-tourtävlingen RSM Classic på Sea
Island i november. Ludvig tillhör det gäng unga svenska killar som ska bli spännande att följa framåt.
Hugo Townsend slutade topp 10 i U.S. Amateur,
vilket är en mycket god merit i stenhård konkurrens. Tillsammans med Albin Bergström var Hugo
även med i det svenska lag som vann herrklassen i
The Spirit i Trinity Texas.

Proffs.

Självklart var målet medaljer och vi ville
gärna följa upp Henrik Stenson OS-silver från 2016
men siktar nu mot Paris 2024.

Det blev ett framgångsrikt år för svensk
proffsgolf, med segrar på flera tourer.
Juvelen i kronan var naturligtvis Anna
Nordqvists majorseger.
2021 var inledningsvis tungt för våra proffs, även
om tävlingsprogrammen genomfördes enligt plan.
Det vände under andra halvan av året, med Anna
Nordqvists fantastiska seger i AIG Women’s Open.
Majortiteln var Annas tredje i karriären och visade
vilken stjärna hon är.
Tävlingen var spännande ända in till sista hålet.
Madelene Sagström, som var med och slogs om
segern, kom delad tvåa och fullbordade därigenom
en svensk succé.

Flera av Sveriges duktiga amatörer blev proffs
under 2021. Det är en lång och tuff process med flera
kvalsteg. Formen behöver infinna sig vid givna tillfällen. Det innebär förstås hård press och förväntningarna är stora.
Att våra amatörer är bra och håller måttet även på
proffsnivå fick vi flera bevis på, främst genom Maja
Stark som under sitt debutår som proffs inkasserade
två segrar på damernas europatour (LET).

Efter det följde flera fina svenska framgångar. En
mycket efterlängtad seger kom genom Kristoffer
Brobergs vinst i Dutch Open på Europatouren.
Han har dragits med skador under lång tid och
många rördes av scenerna på 18:e greenen när
Kristoffer sänkte putten för seger.

På herrsidan har vi också en generation spelare med
fina amatörresultat som nu gått över till proffslivet.
Vincent Norrman och Pontus Nyholm lyckades spela till sig kort på Korn Ferry Tour medan Tim Widing
och Linus Lilliedahl spelar på PGA Tour Latinoamérica under 2022. Det går numera inte att direkt-

kvala in till PGA-touren. Vägen dit går via någon av
dessa undertourer, i hård konkurrens.
OS-golf spelades för andra gången i modern tid. På
grund av pandemin fick OS flyttas fram från 2020
till i år. Spelen hette fortfarande Tokyo 2020 men
genomfördes i augusti 2021.
För Sverige spelade Henrik Norlander, Alex Norén,
Anna Nordqvist och Madelene Sagström. Herrarna
började och de svenska spelarna inledde bra, särskilt
Alex som inledningsvis var med i toppen av tävlingen. Tyvärr höll det inte hela vägen den här gången.
Detsamma gällde damerna som också var med i
tätstriden genom Madelene, men inte heller där blev
det någon svensk pallplacering.

Självklart var målet medaljer och vi ville gärna följa
upp Henrik Stenson silver från 2016 men siktar nu
mot Paris 2024.
Anna Nordqvist och Madelene Sagström fick också
chansen att spela för Team Europa i 2021 års
Solheim Cup på Inverness Club i Toledo, Ohio. Anna
kvalade in, medan Madelene var ett av Catriona
Matthews sex kaptensval.
Tillsammans med övriga europeiska spelare säkrade de Europas andra raka seger över Team USA,
och den andra någonsin på amerikansk mark. Totalt
blev segersiffrorna 15–13. Även i PING Junior
Solheim Cup blev det seger för Europa. Med i laget
var svenska amatörerna Meja Örtengren och Nora
Sundberg.

Svenskar
Topp100.
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Här är hela listan över de totalt 25
svenskar som var placerade topp-100
på sin respektive världsranking
vid årets slut.
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Rolex Ranking.
DAMPROFFS

15.
43.
91.

Anna Nordqvist
Madelene Sagström
Maja Stark

Official World
Golf Ranking.
HERRPROFFS

71.

Alex Norén

World Amateur
Golf Ranking.
D A M A M AT Ö R E R

2.
5.
19.

Ingrid Lindblad
Beatrice Wallin
Meja Örtengren

57.
68.
93.

Sara Kjellker
Kajsa Arwefjäll
Andrea Lignell

World Amateur
Golf Ranking.
H E R R A M AT Ö R E R

3.
41.
60.

Ludvig Åberg
Hugo Townsend
Albin Bergström

World Ranking for
Golfers with
Disability.
PA R A G O L FA R E

7.
25.

Johan Kammerstad
Felix Norrman

26.
34.
35.
48.
49.
52.
78.
85.
87.
96.

Rasmus Lia
Joakim Björkman
Douglas Johansson
Robin Håkansson
Niklas Viktor
Oskar Jonsson
Richard Hoff
Marcus Malo
Peter Eriksson
Johnny Granberg

Svenska
segrar.

28 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

2021 var ett år med ett flertal svenska
segrar över stora delar av världen, både
individuellt och i lag.
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Proffs.
I N D I V I D U E L LT
Anna Nordqvist
AIG Women’s Open (major)
Kristoffer Broberg
Dutch Open (European Tour)
Maja Stark
Creekhouse Ladies Open
(Ladies European Tour)
Maja Stark
Estrella Damm Ladies Open
(Ladies European Tour)
Maja Stark
PGA Championship by Trelleborgs
Kommun (LET Access Series)
Sofie Bringner
Big Green Egg Swedish Matchplay
(LET Access Series)

Kajsa Arwefjäll (am)
GolfUppsala Open
(LET Access Series)
Linn Grant
Terre Blanche Ladies Open
(LET Access Series)
LAG
Solheim Cup
Anna Nordqvist & Madelene Sagström

Meja Örtengren
ANNIKA Invitational Europe
Meja Örtengren
German Girls Open
Meja Örtengren
Rolex Tournament of Champions
LAG
PING Junior Solheim Cup
Nora Sundberg & Meja Örtengren

Amatör.

The Spirit Men’s Team
Hugo Townsend & Albin Bergström

I N D I V I D U E L LT

Jacques Léglise Trophy
Daniel Svärd

Ludvig Åberg
The Jones Cup
Ingrid Lindblad
European Ladies' Amateur
Championship

The Junior Vagliano Trophy
Nora Sundberg & Meja Örtengren
NCAA National Championship
Andrea Lignell &
Ellen Hutchinson-Kay

* I sammanställningen har vi valt att inte ta med individuella collegesegrar och nationella eller nordiska proffssegrar.

Svenska
mästare.
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Ett stort antal svenska mästerskap arrangeras
årligen, individuellt såväl som i lag.
Grattis alla SM-medaljörer.
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Senior

Golfens SM-vecka

Lag-SM dam:
Hills Golfklubb

Äkta makar/Sambor:
Maria Rydström & Niklas Glans, Borås GK

Lag-SM herr:
Upsala Golfklubb

Äkta makar/Sambor +100:
Claes & Maret Andersson, Läckö GK

Big Green Egg Swedish Matchplay
Championship dam:
Sofie Bringner, Hills GK

Äkta makar/Sambor +120:
Elisabeth Strid-Andersson,
Barsebäck Golf & Mats Andersson,
PGA Sweden National

Big Green Egg Swedish Matchplay
Championship herr:
Sebastian Petersen, Sjöbo GK

Junior
JSM Klubblag:
Ringenäs Golfklubb
JSM Match flick:
Rebecca Gyllner, Gävle GK
JSM Match pojk:
Nils Svanberg, Saltsjöbadens GK
JSM Slag flick:
Andrea Grimberg-Lignell, Hills GK
JSM Slag pojk:
Alfons Bondesson, Kungsbacka GK
Skol-SM:
Celsiusskolan (RIG Uppsala)

Mor & Dotter:
Julia & Marie Johansson, Borås GK
Far & Son:
Peter Östlund, Motala GK &
William Östlund, Landeryds GK
Två Generationer Mixed:
Amanda & Åke Lindahl, Ulricehamns GK
D25: Hanna Roos, Upsala GK
D50: Catharina Månsson, Flommens GK
D60: Birgitta Hansen, Forsbacka GK
D70: Maj-Britt Hedén, Täby GK
H25: Claes Nikell, Lyckorna GK
H40: Jonas Wallmo, Roslagens GK Norrtälje
H50: Magnus Haglund, Marks GK
H60: Peder Kruse, Båstad GK
H70: Tomas Persson, Fågelbro G & CC

H75: Göran Thenfors, Falsterbo GK
H80: Ingemar Karlsson, Kungsbacka GK
H85: Gusten Åberg, Falun-Borlänge GK

Footgolf
Footgolf-SM dam individuellt:
Pernilla Nordgren, Olandsbygdens GK
Footgolf-SM herr individuellt:
Rickard Bråthe, Wollmars FF
Footgolf-SM dam lag:
Team Olandsbygden
Footgolf-SM herr lag:
MEET

Paragolf
Big Green Egg Swedish Matchplay
Championship kategori 1:
Filip Lindkvist, Torslanda GK
Big Green Egg Swedish Matchplay
Championship kategori 2:
Pontus Brink, Bokskogens GK
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Utmärkelser.
Golfsverige har en rad utmärkelser som delas ut baserat på idrottsprestationer eller till personer och golfklubbar som gjort betydande
insatser. Ett stort grattis till årets pristagare och stipendiater!
Årets Golfklubb*:
Hagge GK
Natur & miljöpriset**:
Loftahammars GK
Årets ungdomsledare:
Christer Karlsson,
Västergötlands GDF/Skövde GK
SGF Golf Ranking Klubb Junior:
Landeryds Golfklubb
Annika Sörenstam Trophy flickor:
Nora Sundberg, Stockholms GK
Annika Sörenstam Trophy pojkar:
Nils Svanberg, Saltsjöbadens GK
Årets rookie flickor:
Kajsalotta Svarvar, Halmstad GK

Årets rookie pojkar:
Neo Berg, Göteborgs G K
Årets spelare:
Meja Örtengren, Landeryds GK
Årets paragolfare förebild:
Stig Olsson, Samuelsdal Golf
Årets paragolfare prestation:
Felix Norrman, Arboga GK
Göran Zachrisson-stipendiet flickor:
Ej klart vid tid för publicering
Göran Zachrisson-stipendiet pojkar:
Ej klart vid tid för publicering
Guldmärke:
Håkan Herne
Georg Kittel

Guldklubba:
Peter Chamberlain
Martin Sternberg
Håkan Stålbro
Elitmärke:
Henrik Norlander
Alexander Björk
Linn Grant
Maja Stark

* Delas ut av föreningen Golfjournalisterna
** Delas ut av SGF tillsammans med Swedish
Greenkeepers Association (SGA)

Ett stort grattis
till årets pristagare
och stipendiater.
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Område:

Klubb- och
anläggningsutveckling.
Klubbrådgivarna.

Klubb- och anläggningsutveckling (KLUA)
har under 2021 bestått av sex klubbrådgivare, sju bankonsulenter samt fyra medMed örat mot marken i Golfsverige
arbetare i klubb- och spelarsupporten.
och som budbärare av kunskap och
nya möjligheter har klubbrådgivarna
Rådgivarna på fältet har delat upp Golfsveriges klubbar och distriktsförbund geografiskt mellan sig, med- många strängar på sin lyra. Och den
an supportteamet hanterat frågor från hela landet.
digitala utvecklingen skapar ännu fler
De tre teamen inom KLUA har haft löpande sammöjligheter.
arbete under året för att stödja och coacha golfklubbar på bästa sätt – även tillsammans med det nybildade idrottsrådgivningsteamet.
I mitten av augusti träffades de tre teamen fysiskt
för första gången sedan pandemin tog fart. Där presenterade de sina olika fördjupningsområden för
varandra, som GIT, bättre spelupplevelse, arbetsmiljö, medlemsfinansiering, bevattning, miljö och
banvärdering.
Det gavs även möjlighet att ge input till en revidering av nuvarande verksamhetsinriktning.

En större del än normalt av klubbrådgivarnas aktiviteter, träffar och utbildningar har under året
genomförts i digital form.
Denna nya metod har kommit för att stanna och
möjliggör nya arbetssätt och nätverksbyggande
aktiviteter mellan klubbar. Samtidigt ser teamet
vikten av att även fortsätta hålla fysiska träffar.
Det finns ett brett utbildningsbehov i Golfsverige.
Här är klubbrådgivarna en kanal för att samla in

önskemål för att kunna vässa befintliga utbildningar och även implementera dessa hos klubbarna för
kunskapspåfyllnad och utveckling.
Klubbrådgivarna anlitas ofta som föreläsare i
ämnen som service och bemötande, ekonomistyrning, kommunikation, arbetsmiljö, påverkan och
styrning av förening och bolag, med mera.
Det kan gälla exempelvis vid SGF:s utbildningar
för banpersonal eller Golf Management Sveriges
(GAF) utbildningar för kanslipersonal.
Klubbrådgivningen planerar och leder heldagsutbildningar i arbetsmiljö tillsammans med Gröna
arbetsgivare vid ett par tillfällen varje år på olika
platser i landet.
Under hösten har skriften Arbetsmiljön i fokus
lanserats. Den delas ut till kursdeltagarna och är
också tillgänglig för alla klubbar.
Boken tar upp allt från skrivna avtal och medarbetarsamtal till att göra riskanalyser, ta fram en
krishandbok och den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön.

Det är en allt viktigare fråga eftersom klubbrådgivningen under året har upplevt ett hårdnande tonläge
i Golfsverige, vilket ökar stressen och pressen på
många klubbledningar.
Klubbrådgivningen har identifierat ett behov av att
presentera en bredare helhetsbild över de verksamhetsstöd som finns – GIT och Players 1st – och hur
de hänger ihop som stöd för klubbens utveckling.
Det har lett till en utbildning i flera steg, där klubben får kunskap kring hur man nyttjar alla funktioner tillsammans och till en ny digital GITutbildning för klubbledningar.
Genom att titta på flera olika parametrar i GITrapporter och i Players 1st blir beslutsfattandet på
klubben både mer komplext och mer träffsäkert.
Undersökningsverktyget Players 1st utvecklas kontinuerligt och klubbarnas intresse för att analysera
svar och resultat ökar. Fler och fler klubbledningar
tar hjälp av sin klubbrådgivare i det analysarbetet
och responsen har varit mycket positiv.
Svarsfrekvensen bland medlemmarna har också
ökat obrutet sedan starten 2016 och är idag över 36
procent bland de 370 medverkande klubbarna.
Detta sammantaget ökar kraven på klubbrådgivningens förmåga att stötta klubbarna i analys och
utvärderingsarbetet.
Under våren släpptes en ny funktion i GIT och
Players 1st, kallad Analys & Statistik. Här synkro-

niseras all statistik kring bokade starttider och
medlemmar med GIT och paketeras i ett lättöverskådligt format.

för SGF av Bosön Folkhögskola. Syftet var att skapa
samsyn kring uppdrag, roller och arbetssätt, men
också bygga relationer.

Samverkan för vassare stöd är ett initiativ för bättre
samarbete mellan SGF, de 21 golfdistrikten och
RF-SISU vad gäller att fokusera på golfklubbarnas
utveckling och optimera gemensamma resurser.
Under 2021 har arbetet tillsammans med klubbrådgivningen börjat ta form i några av de 21 distrikten. Målet är att mejsla fram de olika distriktens
fokusområden och långsiktiga mål så att förbundet
kan stötta med rätt resurser.
Klubbrådgivningen har också deltagit vid de flesta
Klubbrådgivningen har varit involverad i produkav höstens större distriktsförbundsmöten, ibland
tionen av den digitala studioprogramserien Pitch,
både som bollplank i planeringsarbetet och deltagare inbjudna som åhörare men oftast som föreläsare.
i de olika avsnitten.
Under sommaren gjorde klubbrådgivningen nedslag
Programmet har varit mycket uppskattat och
klubbrådgivningen ser en stor potential i att använ- på flera golfklubbar runt om i landet, för att samla
da det i arbetet med att stötta klubbarna i deras oli- och sprida goda exempel på framgångsrikt arbete
inom olika verksamhetsområden.
ka utvecklingsprocesser.
Reportagen har handlat om till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete, klubbledningens arbete
Under året har klubbrådgivningen haft delansvar i
att stötta de nya idrottsrådgivarna in i deras nya roll eller renoveringsarbete. De har publicerats på golf.se
och spridits via nyhetsbrevet SGF-nytt.
och uppdrag. Det har inneburit har koordinerade
möten med klubbar och kollegor för att underlätta
starten.
Under hösten har klubbrådgivarna, bankonsulenterna och idrottsrådgivarna dessutom gemensamt
deltagit i en processledarutbildning skräddarsydd
I mars hölls en första digital introduktion om nya
GIT e-post för elva utvalda pilotklubbar. Man ville ta
fram bra exempel på hur golfklubbarna med hjälp av
den nya e-postfunktionen kunde effektivisera
kommunikationen till medlemmar och gäster.
Arbetet fortskred under våren med stort engagemang från klubbrådgivarna och de deltagande
pilotklubbarna.
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Bankonsulenterna planerar och
genomför yrkesutbildningar för
banpersonal i Golfsverige på fyra
olika nivåer. Intresset för utbildningarna har ökat markant sedan
pandemin startade våren 2020
och de utbildningar som kunnat
genomföras har varit fullbokade.

Bankonsulenterna.
Intresset för golf har aldrig varit större.
Våra bankonsulenter har arbetat för
högtryck med utbildningar, samarbeten
och rådgivning. En rolig utveckling, men
också krävande.

Nivån på föreläsningarna är hög, med experter,
universitetslektorer och professorer med flera som
utbildare. Klubbrådgivningen har också deltagit i
vissa moment i utbildningen, liksom representanter från greenkeeperkåren, vilket ger en bredd i
utbildningsinnehållet.

Grundutbildning (GUB) är den utbildning som lockar
flest deltagare. Efterfrågan har dubblerats och bankonsulenterna kör två på våren och två på hösten.
Vidareutbildningen (VUB) är fyra veckor totalt,
varav två förläggs till november och två i februari.
Bankonsulenterna fortsatte sina fysiska banbesök
Högre greenkeeperutbildningen (HGU) pågår under
under hela 2021, då dessa till stor del hålls utomhus.
Många golfklubbar hade tagit höjd för ännu en som- tre kalenderår och genomförs under sju utbildningsveckor fördelade över en 24-månadersperiod.
mar med högt speltryck.
Tre av bankonsulenterna har också varit engageI sociala medier har en del banor fått väldigt hård
rade som gruppledare i arbetet med innehåll till
kritik. Trots att ingen banarbetare styr över vädret
utbildningen Bättre spelupplevelse, som lanseras
har vissa golfare krävt att banan ska vara i perfekt
skick tidigt på säsongen. Det är en osund utveckling, våren 2022. Satsningen sker i samarbete med
yrkesorganisationerna GAF, PGA och SGF samt
som kan behöva diskuteras på ett mer allmänt plan.
Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter, FSGA.
Bankonsulenterna planerar och genomför yrkesutDen årliga driftenkäten till golfklubbarna skickades
bildningar för banpersonal i Golfsverige på fyra
ut i början av 2021. Nytt för i år var att en sammanolika nivåer. Intresset för utbildningarna har ökat
ställning av enkätsvaren presenterades i en generell
markant sedan pandemin startade våren 2020 och
rapport som publicerades i förbundets kanaler samt
de utbildningar som kunnat genomföras har varit
i Greenbladet.
fullbokade.
Önskar man en grundligare genomgång av klubUtbildningarna har hållits på olika platser i landet,
från Skåne i söder till Medelpad i norr och involve- bens nyckeltal går det bra att kontakta den lokala
rar i princip alla bankonsulenter vid olika tillfällen. bankonsulenten eller klubbrådgivaren.

När det gäller biologisk mångfald, särskilt pollinerande insekter, har ett antal samarbeten mellan golfklubbar, kommuner och länsstyrelser pågått under året.
Detta samarbete är en viktig del i bankonsulenternas
arbete och har glädjande nog ökat det senaste året.
Roligt är också att ett antal klubbar återcertifierat
sig i GEO OnCourse under sommar och höst.
Bankonsulenterna får också oftare förfrågningar
om föreläsningar och information om hållbarhet
även utanför golfsfären.

Klubb- och
spelarsupporten.
Ett förändrat arbetssätt och ett nytt
ärendehanteringssystem har förbättrat
både service och arbetsförhållanden.
Under året har klubb- och spelarsupporten varit en
del av rådgivningsteamet Klubb- och anläggningsutveckling. De senaste tre årens extremt höga
arbetsbelastning har återgått till mer normala nivåer tack vare ny ledning och organisation samt ett
nytt arbetssätt.
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Totalt har 15 231 supportärenden hanterats under
2021, en minskning med cirka 58 procent mot föregående år.

• Jag gjorde fel när jag registrerade en rond. Hur kan
jag ta bort den?
• Hur avbokar jag mig från en starttid?

Ett utvecklings- och strategiarbete kallat ”Support
2.0” har skett i samarbete med GIT-projektledarteamet. Målet har varit ett förändrat arbetssätt
och implementering av ett nytt ärendehanteringssystem.
Teamet har gått från att ta emot inkommande
samtal till att klubbärenden som gäller GIT skickas
in via ett formulär på webben och besvaras antingen skriftligen eller via telefon. Det har lett till att
ärendehanteringen blivit mycket effektivare och
svarstiderna kortare.

Mest frekventa sökord:

I utvecklingsarbetet har teamet inlett ett samarbete
med det svenska företaget ImBox. Genom att implementera deras tjänst på Min Golf och golf.se har
supporten utvecklat en FAQ där golfspelare lätt kan
få svar på vanliga frågor. Nu söker och hittar åtta av
tio golfare själva svar på sina frågor via sin mobil.
Supporten har utifrån enkätsvar jobbat hårt med
att ta fram nya frågor och svar samt förbättra de
svar som redan finns. Man tittar också på att börja
använda en automatiserad chatbot.

Årets mest lästa artiklar i FAQ:n:
• Är det obligatoriskt att registrera alla ronder?
• Vill du boka en starttid?

• Golfvänner
• Min Golf
• Avboka
• Registrera rond

Vision 50/50.
Arbetet med att skapa ett jämställdare
Golfsverige har fortsatt. Några av höjdpunkterna var en ny utbildning för nytillkomna i klubben, en digital inspirationskväll och ett tiotal diplomerade klubbar
och distrikt.
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en
genomgripande process för att utveckla klubbens
verksamhet. Det genomförs ett stort värdegrundsarbete med avstamp i jämställdheten. I grunden
mottages arbetet väldigt positivt av alla deltagare,
men själva förändringsarbetet kan ändå stundtals
utmana. Varje klubb är ute på sin egen unika diskussionsresa och klubbrådgivningen jobbar väldigt
nära dessa klubbar. Viktigt är att processen får ta

den tid som behövs, för att arbetet inte ska haverera.
SGF:s klubbrådgivare processleder arbetet på alla
Vision 50/50-klubbar tillsammans med klubbens
egna förändringsledare. Den digitala utbildningsplattformen utvecklas hela tiden, och processerna
ute på klubbarna vässas också alltmer då klubbrådgivarna blir mer trygga och erfarna i sin roll som
processledare.
Utgångspunkten har under hela pandemin varit
att vi inte ställer in, utan ställer om. Planerade möten
har därför genomförts antingen digitalt eller flyttats.
Även om pandemin och restriktioner lett till att
klubbar tappat styrfart när det gäller utvecklingsarbetet har det funnits en stor vilja att fortsätta. Det
digitala arbetssättet har möjliggjort att arbetet fortskridit för de som önskat.
Följande klubbar och distrikt har erhållit sina
diplom under året: Trummenäs GK, Hammarö GK,
Sjöbo GK, Linköpings GK, Stockholms GDF, Säters
GK, Samuelsdals GK, HaningeStrand GK och
Kävlinge GK. Dessutom har 14 nya klubbar anslutit
sig till programmet.
I november anordnades en digital inspirationskväll
för alla förändringsledare från de golfklubbar som är
inne i eller har gått färdigt Vision 50/50-programmet. Inbjuden gäst var Sophie Linghag, forskare och
medskapare till utbildningen.
Syftet var att ge deltagarna inspiration till fortsatt

arbete, och en möjlighet att nätverka med andra som
arbetar med jämställdhetsfrågan i Golfsverige.
Drygt 50 personer deltog under kvällen och utbytte
erfarenheter med varandra.
Vid inspirationskvällen lanserades också en
nyhet: Vision 50/50 för nytillkomna. En utbildningswebb där nya styrelseledamöter eller anställda
på en Vision 50/50-klubb kan ta del av det teoretiska innehållet i programmet och göra egna spaningar.
Det ger kunskap och insikter som hjälper dem att
aktivt kunna delta i klubbens fortsatta förändringsarbete.
På förbundet implementeras Vision 50/50-tänket
numera i alla produkter, aktiviteter och processer.
Till exempel i Pitch där vi eftersträvar jämställt
innehåll och produktion.
Den processmodell Vision 50/50-programmet är
uppbyggt kring går dessutom att överföra på fler
områden. Detta kommer att bredda klubbarnas möjligheter att genomgå en utvecklingsprocess inom
fler av SGF:s åtta prioriterade områden.

»I november anordnades en
digital inspirationskväll för
alla förändringsledare från de
golfklubbar som är inne i eller
har gått färdigt Vision 50/50programmet. Inbjuden gäst var
Sophie Linghag, forskare och
medskapare till utbildningen.«
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Hållbarhet.
Golfens
hållbarhetsarbete.
Framtiden ser ut att innehålla många
utmaningar för golfen. Och de kommer
från olika håll. Klimatförändringarna är
givna, men det kan även handla om tillståndsfrågor och växande stadsmiljöer.
Golfens hållbarhetsarbete omfattar hälsa & friskvård, inkludering & jämställdhet, besöksnäring och
multifunktionella anläggningar samt bana & miljö.
Med start 2021 har vi valt att lägga tyngd på
frågor relaterade till golfbanornas naturvärden
och positiva miljöpåverkan. Vi bedömer att de
viktigaste utmaningarna för att säkerställa golfspel
i framtiden återfinns där.

Utmaningar av klimatförändringen

Att hantera effekter av klimatförändringen, trygga
vattenförsörjning samt säkra markanvändning för
golfen i befolkningstäta områden blir allt viktigare.

Att hantera effekter av
klimatförändringen, trygga
vattenförsörjning samt säkra
markanvändning för golfen
i befolkningstäta områden
blir allt viktigare.

SGF har därför etablerat en särskild styrgrupp för
arbetet under 2021.
Vi har en långsiktig strategi att jobba med integrerat växtskydd (IPM), som kortfattat handlar om att
stärka plantan mot sjukdomar.
IPM har under året fortsatt genomsyra SGF:s
utbildningsverksamhet för banskötsel och vi röner
erkännande för arbetet långt utanför golfen.
Vår förhoppning är att det förebyggande arbetet
och den trovärdighet som följer, gör att vi varaktigt
kan räkna med ett begränsat utbud av effektiva
växtskyddsmedel. Vi har också lagt fokus på ett så
kallat LONA-projekt som tittar på naturvärden på
halländska banor.

Vattenförsörjning

Den mycket varma sommaren 2018 resulterade för
många golfklubbar i ett akut behov av bevattningsvatten. Många har därefter agerat för att säkra vattentillgången, då det finns anledning att planera för
fler varma somrar.
Det finns dock många hot inför framtiden, där det
blir svårare med tillgången till vatten. De klubbar
som förlitar sig på uttag ur små vattendrag måste
söka alternativa källor. Det kan inte uteslutas att det

blir förbjudet att nyttja små vattendrag.
Slutligen kan kommunerna komma att utöka sina
vattenskyddsområden. Detta kan medföra stora
begränsningar vad gäller att använda växtskyddsmedel.
Mot denna bakgrund finns det all anledning för golfklubbarna att säkerställa tillgång till eget vatten,
genom att samla överskottsvatten i dammar.
Att utveckla rådgivningen avseende vattendammar och annan vattenförsörjning är också något vi
prioriterat mycket de senaste säsongerna. Detta
syntes tydligt i årets sista nummer av medlemstidningen Golfa!, där klimatfrågorna med bäring på
vatten lyftes som tema.

Markanvändning i
befolkningstäta områden

I takt med att Sveriges mer tätbebyggda områden
växer, hotas många golfbanor när konkurrensen om
marken ökar. Detta har många golfklubbar upplevt
de senaste åren, och problemet kommer sannolikt
att öka.
Den absolut viktigaste åtgärden för golfklubben är
att hålla god kunskap om hur kommunernas plan-

läggning ser ut, så att inga överraskningar uppstår.
Här har vi under året lagt särskilt fokus på att samverka med Länsstyrelserna, något som kommer att
fortsätta kommande år.
Om golfklubben verkar på annans mark, till exempel
med ett arrendeavtal eller ett nyttjanderättsavtal,
finns all anledning att förbereda sig.
Det bästa sättet är sannolikt att verka för en
mångfunktionell golfbana medan tid är. Ser man till
att fler intressenter kan samsas på markområdet
kommer det bli mycket svårare för till exempel en
kommun att ändra markanvändningen.
I sammanhanget är det också viktigt att klubben
kan visa på ett systematiskt miljöarbete, där GEO
OnCourse är det verktyg SGF rekommenderar.

Digital introduktionsutbildning

För att öka kunskapen om hur golfklubben kan jobba
med hållbarhetsfrågor lanserade vi i början av året
en digital utbildning kallad "Introduktion till golfens
hållbarhetsarbete". Den finns att ta del av kostnadsfritt på ledagolfklubb.nu.
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Sterf.
Forskning är framtiden. För att möta
kommande utmaningar krävs även
samarbeten och nytänkande, något som
STERF levererar på löpande band.
Globala utmaningar är golfens
vardagsutmaningar

Häftiga regn och stormar, torka, vintrar med is och
smältvatten, nya grässjukdomar, ökad konkurrens
om mark, utarmning av biologisk mångfald, hårdare
krav från myndigheter och ny teknik. Det är bara
några av de utmaningar golfen står inför.
Kontinuerlig ny kunskap baserad på forskning
och utveckling är den enda möjliga strategin för att
möta våra utmaningar och skapa hållbara golfanläggningar.
STERF levererar kunskap som är färdig att använda direkt i banskötseln och i ett trovärdigt miljöoch hållbarhetsarbete.
Under 2021 lanserades STERF:s nya gödslingshandbok med tillhörande webbinarium. Ett bra
exempel på hur många års forskning om att gödsla
optimalt och hållbart resulterat i praktiska råd och
rekommendationer.
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Golfbanan – en plats för rekreation

Golfbanan som en mångfunktionell plats är ett viktigt utvecklingsområde. Stockholms stads utbildningsförvaltning har tillsammans med STERF och
SGF under året satsat på konceptet Golfbanan som
utomhusklassrum. Cirka 250 elever har fått nya
klassrum på tre närliggande golfbanor.
Under 2021 har STERF aktivt medverkat i den
nationella satsningen Friluftslivets år 2021 (luftenarfri.nu). Vi är också en av aktörerna i det nationella
samverkansprogrammet Mistra sport and outdoors
(mistrasportandoutdoors.se). Här ska forskare och
övriga aktörer tillsammans skapa kunskap och lösningar för en hållbar idrott och ett hållbart friluftsliv.

Internationella samarbeten och event

Internationellt och gränsöverskridande samarbete
är nyckeln till framgångsrik forskning och utveckling.
Samtliga av STERF:s projekt är internationella och
involverar aktörer från Norden, Europa, USA och Kina.
Genom programmet Golf Course 2030 samarbetar
STERF också tätt med R&A, både på strategisk nivå
och inom konkreta projekt.
Konsekvenser av Covid-19 gjorde att STERF beslutade att flytta 14th International Turfgrass Research
Conference (itrc2021.org) från juli 2021 till juli 2022.

Nyckeltal

STERF:s nyckeltal för 2021 visar hög produktivitet.
STERF har totalt sju relativt omfattande pågående
projekt. Genom dessa har vi bland annat levererat
följande:
• Ny kunskap har presenterats vid 103 webbinarier,
både nordiska och internationella. Målgrupperna
har huvudsakligen varit praktiker inom golfsektorn.
• Resultat och ny kunskap har presenterats i 26
populära handböcker, praktiska faktablad,
demonstrationsvideo samt i 57 populära artiklar i
olika nordiska och internationella greenkeeperoch golftidskrifter.
• Kontinuerlig informerat om ny kunskap från
pågående projekt i fem nyhetsbrev samt på sterf.
org. Nyhetsbreven presenteras på engelska och
svenska och når 2 849 mottagare.
• 13 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.

Pågående projekt
2021.
Samtliga projekt utgår från behov som nordiska golfklubbar har identifierat. De har också en tydlig koppling
till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

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
the R&A).

3. Ice-breaker

Strategier för att minska skador och ekonomiska
konsekvenser orsakade av ett instabilt klimat och is
(samarbete med Norges forskningsråd).

4. Scangreen

Grässorter anpassade till nordiskt klimat och en hållbar
skötsel (samarbete med ledande gräsförädlingsföretag).

5. Susphos

Behovsanpassad gödsling – ny handbok och video med
praktiska råd och rekommendationer (samarbete med
aktörer i Norden, Europa, USA och Kina).

6. Carbon-par

Uppskattning av golfbanans koldioxidbalans – utsläpp
och inlagring på fairway och i ruffar.

7. LONA-golf

Praktiska åtgärder för att öka biologisk mångfald på golfbanor (samarbete med Varbergs och Falkenbergs kommun).
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GIT.
GIT gasade för fullt under 2021.
Många nya funktioner lanserades
och supporten vässades. Samtidigt
utbildade man klubbar till att kunna
nyttja alla nya möjligheter.
Inledningen av året är alltid intensiv för GIT-teamet,
då klubbarna kräver att vissa funktioner ska vara
klara inför golfsäsongen.
Vi inledde 2021 med att lansera verktyget Analys
& statistik. Med klubbrådgivarnas hjälp genomfördes en mängd välbesökta webbinarier och en GITskolankurs introducerades senare under våren.

Fyra större uppdateringar av nya GIT

Målet är tydligt: gamla GIT ska vara möjligt att
stänga helt december 2022 och alla golfklubbar ska
fullt ut använda nya GIT från januari 2023. Förhoppningen är att golfklubbar ska vara nöjda med leveranserna och golfarna ska få ökade självbetjäningsmöjligheter. Därför har vi under 2021 fokuserat på att
få roadmap på plats, för att se att det målet är rimligt.
Vårens uppdateringar hade mycket fokus på
områden som Bokning och Person, medan höstens

fokus låg på Ekonomi. Dessutom lanserades en helt
ny funktion kring fler säljorganisationer i GIT i september. Den ger klubbar med driftsbolag möjlighet
att säkerställa intäkter till respektive organisation
direkt i GIT.
Det resulterade också i en större satsning på Min
Golf med betalning och större möjlighet till självbetjäning för golfarna.
Under hösten blev det mer märkbart att funktioner i gamla GIT nu börjar stängas. Många referensklubbar har deltagit i arbetet med att prioritera och
fungera som bollplank. De har bidragit med mycket
kunskap om vilka utmaningar de ser på klubbsidan.

Stabil drift under sommaren

Efter några turbulenta somrar med problem med
bland annat Min Golf, driftsstörningar och världshandicap var målet för 2021 att ha en så stabil drift
som möjligt. Det skulle ge bättre service till behövande klubbar.
Uppföljning visar att målet uppnåtts och det har varit
väldigt få stopp i GIT-miljöerna den här sommaren.
Ett större arbete påbörjades under hösten med att
säkra upp alla våra driftsmiljöer för GIT. Allt handlar
om att öka säkerheten på kort och lång sikt.
Projektet kommer att pågå hela 2022.

Ett fåtal fel har under året påverkat världshandicapsystemet som infördes 2020, men allt eftersom
säsongen gick blev de färre och färre. Detta speglades också i golfarnas frågor in till spelarsupporten.
Generellt är spelare väldigt nöjda med det nya handicapsystemet.

Pilotprojekt för GIT e-post

Ett av vårens större projekt var ett pilotprojekt av de
nya funktionerna GIT e-post och GIT marknadsföring. Vi fick många viktiga lärdomar genom feedback från pilotklubbarna.
Det resulterade i att vi planerade för en stegvis
implementeringsprocess. Vi förstod också behovet
av både en detaljerad användarmanual och inspiration kring användningsområden. Alla klubbar
beräknas vara ombord senast april 2022.

Utbildning och kommunikation

Nyhetsbrevet GIT Informerar har skickats ut ungefär var tredje vecka under både vår- och höstsäsongen. Tillsammans med ett utökat arbete med att
hålla GIT Onlinehjälpen uppdaterad har det bidragit
till ökad transparens i arbetet med nya GIT.
Vid flertalet releaser har teamet också genomfört
webbinarier som en första introduktion till nya

funktioner. Där har man också förtydligat olika
regelverk klubbar bör förhålla sig till.
Ett tiotal webbinarier har genomförts både under
våren och hösten. Klubbadministratörer har kunnat
välja ett specifikt ämne att fördjupa sig i, till exempel
Företag, Fakturering eller GIT Tävling.
Nya rutiner att spela in webbinarier har också
införts, för att göra dem tillgängliga för alla vid ett
senare tillfälle.
Under hösten lanserade GIT-teamet tillsammans
med klubbrådgivarna en ny digital utbildning riktad
till personer i ledande positioner på klubb.
En kurs har plats för cirka 15 deltagare, pågår
under fyra veckor och berör fyra olika ämnen. Två
”eftersnack” med tid att reflektera och dela erfarenheter gav stort mervärde.
I våras sökte vi personer från klubbar som ville hjälpa till med GIT-utbildningar. Det resulterade i att
utbildningsteamet förstärktes med två personer som
under året har hjälpt till med främst webbinarier.
Det var en väldigt värdefull förstärkning, då vi sett
värdet i att det alltid är två personer som genomför
digitala utbildningar.

Målet är tydligt: gamla
GIT ska vara möjligt att
stänga helt december
2022 och alla golfklubbar
ska fullt ut använda nya
GIT från januari 2023.
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Marknad, kommunikation
och utbildning.
Marknad.
Partnerförsäljningen har återhämtat
sig och det är många som vill vara
med och utveckla golfen. Dessutom
fortsätter det spridas innehåll på allt
fler plattformar.
Arbetet med att aktivera SGF:s nya mediestrategi
har fortsatt under 2021. 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, i vissa fall 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.
SGF ska inte i första hand själva vara en medieproducent, utan agera som möjliggörare för andra aktörer. Innehåll ska produceras, publiceras och spridas
med hjälp av relevanta plattformar, både i SGF:s
egna kanaler, i övrig golfmedia och i andra externa
mediekanaler.

Medlemstidning och nyhetsbrev

Alla Sveriges golfare erhåller nu tidningen Golfa!
som en del av sin medlemsavgift. Golfa! har haft
fyra utgåvor under 2021 som skickades ut till
cirka 365 000 golfhushåll.
Varje utgåva följs upp med en enkätundersökning
bland utvalda målgrupper där både svarsresponsen
och betygen är höga.
SGF stöttar också fortsatt Egmont med synlighet för
tidningen Svensk Golf, som nu är en traditionell
prenumerationstidning som läsaren betalar för.

Parterna inledde under 2021 ett samarbete kring
temanyhetsbrevet Tourer & tävlingar. Totalt har
åtta utskick gjorts med en öppningsgrad på cirka
240 000 i snitt.
Innehållet har primärt fokuserat på tävlingar i
Sverige; Nordic Golf Tour, MoreGolf Mastercard
Tour, Teen Tour och Folksam Paragolf Tour.

KlubbTV och Golfing

Arbetet med videoplattformen KlubbTV.nu har fortsatt. Under maj-augusti hade sajten över 15 000
unika besökare per månad. Det har producerats
över 300 klipp inklusive livesändningar från vissa
tourtävlingar. Antalet startade strömmar per livesändning har legat mellan 3 000 och 7 000.
Större delen av innehållet har haft en tydlig koppling till tävling men det har även publicerats inspiration och goda exempel från Golfsverige på KlubbTV.
nu, som SGF:s Pitch och klipp från golfklubbar.
KlubbTV.nu har också utökat sin syndikering.
Golfbladet, Golfing och Svensk Golf tar nu del av
innehåll från KlubbTV.nu.

Under maj-aug
hade klubbtv.nu
över 15 000
unika besökare
per månad.
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I samarbete med Everysport Media Group har SGF
lanserat tjänsten Golfing.se, där alla tävlingar i GIT
genererar en tävlingsartikel. Sidan är ännu under
utveckling, men trafiken har varit över förväntan
från start.

Partners och annonsering

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.
Intäkterna i de digitala kanalerna, Min Golf och
bokningsmejlen, har ökat jämfört med 2020.
Partnerförsäljningen fortsätter öka och allt fler vill
samverka för att utveckla golfen i Sverige utifrån
SGF:s verksamhetsplan. Totalt har partnerförsäljningen återhämtat sig från 2020 och är åter på
nivåer innan pandemin.
I arbetet kring proffstävlingar har vi sett att SGF
behöver vara mer involverade för att säkerställa ett
komplett tävlingsschema. Därför har arbetet med
destinationsbolag utvecklats markant under 2021.

Foto: Björn Andersson

Pitch hade varierande
innehåll riktat till de som
leder golfklubb, och är fria
att se på golf.se och på YouTube.
Temat för programmen var de
åtta prioriterade områdena
från Golfsveriges verksamhetsinriktning.
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Kommunikation
och utbildning.
Fortsatt pandemi, ökad efterfrågan på
digital utbildning och en omfattande
satsning på webb-TV. De är de stora
dragen för SGF:s kommunikation 2021.
När pandemin satte stopp för de årliga verksamhetseminarierna var en omställning till något nytt
nödvändigt. Ur detta föddes programserien Pitch,
som genom videoformatet ersatte seminarierna
med nio avsnitt under våren 2021, ett per vecka.
Programmen hade ett varierande innehåll riktat
till de som leder golfklubb, och är fria att se på golf.se
och på YouTube. Temat för programmen var de åtta
prioriterade områdena från Golfsveriges gemensamt beslutade verksamhetsinriktning.
En andra säsong med 15 avsnitt i ett kortare format sändes också med start hösten 2021. Denna
gång med ett ämne per avsnitt, baserat på ett reportage från golfklubb med efterföljande studiosnack.
Stora insatser lades under året på att tolka och kommunicera förhållningssätt och riktlinjer för golfverksamhet i rådande pandemi.

Golf.se visade även detta år sin vikt som nav för
denna kommunikation med stora mängder trafik
via bland annat nyhetsbrevet SGF-nytt.
Efterfrågan på digital utbildning ledde till ett bredare
kursutbud online inom olika områden, till exempel
hållbarhet, GIT och jämställdhet. Ett omfattande
internt arbete gjorde detta möjligt.
Stora resurser under året har lagts på utvecklingen av en digital förberedande utbildning för banpersonal samt det kommande utvecklingsprogrammet om bättre spelupplevelse, i nära samarbete med
bankonsulenterna. Bägge kommer att vara klara att
lanseras under första halvåret 2022.
Efter utvärdering av regelverket för Grönt Kort
som lanserades 2020 beslutades att göra vissa uppdateringar av den teoriwebb som SGF tagit fram i
samarbete med PGA. Nya filmer spelades in och
publicerades i webben, för att ytterligare tydliggöra
spelarens väg in i golfen.
Även 2021 blev ett rekordår för Golfsverige och efter
slutmätningen i oktober stod det klart att tidernas
högsta medlemssiffra hade noterats. Mycket arbete
gjordes med att lyfta fram detta i media genom
intervjuer, statistik och mediabearbetning.
Det gav ett gott resultat där golfen lyftes på bred
front i olika kanaler över stora delar av landet.
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Golfsveriges organisation.
Svenska Golfförbundet.

arbetar med bland annat spelarutveckling, tävling,
utbildning, kommunikation, marknad, GIT, regler &
handicap och rådgivning.
Resterande personal arbetar på fältet i Golfsverige
och världen, som klubbrådgivare, bankonsulenter,
idrottsrådgivare (nytt från 2021) och landslagscoacher.

Svenska Golfförbundet (SGF) är
Sveriges näst största specialidrottsförbund. SGF är medlem i RiksidrottsBolagskoncernen
förbundet, Sveriges Olympiska
SGF – idrottsförbundet som är en ideell förening –
Kommitté och Europeiska Golfförbundet. förvaltar tre helägda dotterbolag: SGF Golfsystem
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) består av en ordförande som
väljs på ett år och sex ledamöter som väljs på två.
Efter förbundsmötet 2021 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 var Gunnar Håkansson (generalsekreterare) och Bo Bengtsson (biträdande generalsekreterare samt FS sekreterare).

Kansliet

Svenska Golfförbundet har 62 personer anställda
varav cirka 40 på Idrottens Hus i Stockholm. De

AB som förvaltar Golfens IT-system, SGF
Affärsutveckling som driver den svenska golftouren och delar av partnerverksamheten, samt SGF
Event som används för specifika större satsningar,
exempelvis större proffstävlingar, vilket inte varit
aktuellt under 2021.
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 en Regelkommitté, en Juridisk Nämnd och
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.
Tillsammans med Svenska Golfhistoriska Sällskapet
och Landskrona Golfklubb är SGF också delansvarig
i stiftelsen som driver Svenska Golfmuseet. Sedan
våren 2018 är Göran Nyström golfmuseets intendent.
Under 2021 har museet haft stängt för ombyggnation och sammanställning av en helt ny och modern
utställning med fokus på det som hör till den svenska
golfhistorien. Stora delar av utställningen kommer att
vara digital och möjlig att följa från nätet. Nyinvigning
sker sommaren 2022.

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

52 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

Juridiska nämnden.
Totalt behandlade Juridiska Nämnden
21 bestraffnings- och föreningsärenden
under året. Det är fler än normalåret på i
snitt 15 ärenden.
Juridiska Nämnden (JurN) behandlar och beslutar
självständigt i samtliga golfrelaterade bestraffningsärenden och föreningsrättsliga ärenden enligt
14 och 15 kapitlet i RF:s stadgar.
Nämndens ordförande, övriga ledamöter och suppleant väljs på SGF:s förbundsmöte och uppdraget regleras i SGF:s stadgar.
I nämnden 2021 ingick: Thomas Hedstrand (ordförande), Peter Danowsky (vice ordförande), Martin
Rhodin, Elena Perrone och Annika Rudestad (ledamöter) samt Jan Rebane (suppleant) och Thomas Bergman
(ansvarig handläggare SGF).
Nämnden behandlade 21 ärenden under verksamhetsåret 2021, viket är 40 procent fler än årsgenomsnittet på strax under 15 ärenden, sett över drygt 30 år.
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Fjorton av dessa var bestraffningsärenden, varav
sex behandlade farligt spel, två fusk i samband med
tävlingsspel och resterande sex olämpligt uppträdande/allvarlig kränkning.
Två bestraffningsbeslut – ett fuskärende och ett
angående farligt spel – överklagades till
Riksidrottsnämnden. Båda fastställdes då prövningstillstånd inte beviljades.
Övriga sju ärenden som nämnden behandlade var så
kallade föreningsärenden, det vill säga överklagade
beslut fattade av en golfklubbs styrelse eller årsmöte.
Två föreningsärenden överklagades till
Riksidrottsnämnden. Båda avslogs och nämndens
beslut fastställdes.

Vid 2021 års ingång hade SGF 450 anslutna golfklubbar och golfbolag fördelat på 405 golfklubbar och 45
golfbolag (43 A1:or och två A2:or).

Golfklubbar och
golfbolag.

Nya golfklubbar

Förändringarna under verksamhetsåret 2021 innebar
att totalen vid årets slut var densamma, men med följande fördelning:
• 402 golfklubbar – ideella föreningar med medlemskap M1 eller provmedlemskap M2. Två nya klubbar
tillkom och fem utträdde.
• 48 golfbolag – varav 47 A1-aktiebolag med anslutna
golfspelare och ett A2-aktiebolag med en korthålsbana utan anslutna golfspelare. Fyra nya A1:or tillkom och en A2:a lämnade SGF.
Barsebäck Golf Club (nr 548, Skånes GDF) valdes in
för två års provmedlemskap i mars 2021.
Solön Golfklubb (nr 549, Dalarnas GDF) valdes in för
två års provmedlemskap i juni 2021.

2021 bjöd på flera förändringar bland
Nya golfbolag
anslutna klubbar och bolag – men då
Sandnäset Golf (nr 765, Jämtland-Härjedalens GDF)
lika många tillkom som utträdde var det beviljades A1-anslutning i januari 2021.
totala antalet samma vid årets slut: 450. Skälby Golf (nr 766, Stockholms GDF) beviljades
A1-anslutning i mars 2021.

Västerviks Golf (nr 767, Smålands GDF) beviljades
A1-anslutning i december 2021.
Frösåker Golf & Country Club (nr 768, Västmanlands
GDF) beviljades A1-anslutning i december 2021.

Golfklubbar som utträdde

Sandnäset Golfklubb (nr 534, Jämtland-Härjedalens
GDF) utträdde efter beslut i december 2020 och i
januari 2021. Golfbanan är fortsättningsvis en spelplats i Sandnäset Golf med A1-anslutning.
Barsebäck Golf & Country Club (nr 108, Skånes GDF)
utträdde efter beslut i februari 2021. Verksamheten i
klubben upphörde. Golfbanan är fortsättningsvis en
spelplats i Barsebäck Golf & Sports Club med
A1-anslutning.
Barsebäck Golf Club (nr 548, Skånes GDF) utträdde
efter beslut i maj 2021. Verksamheten i klubben
upphörde. Golfbanan är fortsättningsvis en spelplats i Barsebäck Golf & Sports Club med
A1-anslutning.
Västerviks Golfklubb (nr 55, Smålands GDF) utträdde
i november 2021 efter beslut på extra årsmöte.
Golfbanan är fortsättningsvis en spelplats i
Västerviks Golf med A1-anslutning.
Frösåker Golfklubb (nr 212, Västmanlands GDF)
utträde i december 2021. Golfbanan är fortsätt-

ningsvis en spelplats i Frösåker Golf & Country
Club med A1-anslutning.

Golfbolag som lämnade

Skavsta Golf (nr 912, A2-anslutning,
Södermanlands GDF) avslutade anslutningsavtalet i november 2021. Verksamheten planeras
fortsätta men utan SGF-tillhörighet.

Namnbyten

Stjernfors Nya Golfklubb (nr 545, Örebro läns
GDF) bytte namn till Stjernfors Golfklubb.
Södertälje Park Golfklubb (nr 479,
Södermanlands GDF) bytte namn till Wasa
Golfklubb.
Lysekil Holma Golfklubb (nr 444, Bohuslän-Dals
GDF) bytte namn till Holma Stångenäs Golfklubb.
Ekholmsnäs Golf (nr 718, Stockholms GDF,
A1-anslutning) bytte namn till Ekholmsnäs Golf Lidingö.

Övriga förändringar under året

Huddinge Golfklubb (nr 452, Stockholms GDF) övergick till tillsvidaremedlemskap M1 efter många års
provmedlemskap.
Happy Golfers (nr 753), A1-anslutning med spelplatpå Vallentuna GK bytte avtalspart till SGF.

2021 bjöd på flera
förändringar bland
anslutna klubbar och
bolag – men då lika
många tillkom som
utträdde var det totala
antalet samma vid
årets slut: 450
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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: Jarmo Järvenpää
Hemsida: ggf.nu
Halland
Ordförande: Urban Månsson
Hemsida: hgdf.se

Jämtland-Härjedalen
Ordförande: Thomas Jonsson
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: Jonas Rosengren
Hemsida: olgf.nu
Östergötland
Ordförande: Staffan Johansson
Hemsida: ostgolf.se

Ekonomisk rapport.
Koncernens ekonomi präglades fortsatt
av pandemin, med ökade intäkter och
lägre kostnader. Här är en sammanfattning av koncernredovisningen för 2021.
SGF:s verksamhet och ekonomi påverkades kraftigt
av den fortsatta pandemin. Medlemsrekordet och
ökat statligt stöd till idrottsförbunden innebar
påtagligt ökade intäkter jämfört med 2020.
Samtidigt ledde färre resor, övernattningar, fysiska möten och aktiviteter samt inställda tävlingar till
betydligt lägre kostnader än åren före pandemin.
Enkelt sammanfattat är ekonomin fortfarande
”coviddopad”.

Intäkter

Den stora medlemsökningen i klubbarna, från 469
156 hösten 2019 till nya rekordet 555 334 i slutet av

2021, har inneburit att förbundsavgifterna på två år
ökat från 103 till 117 miljoner kronor. Jämfört med
2020 blev ökningen närmare fyra miljoner kronor.
Det generella statliga idrottsstödet, som fördelas via
RF, minskade med 700 000 kronor, men parallellt
erhöll SGF 1,8 miljoner i kompensationsstöd och 6,5
miljoner i ett första återstartsstöd.
De extra stöden på totalt 8,3 miljoner kronor
beslöts under pågående säsong och måste användas
för ny eller utvidgad verksamhet. Det är en stor
utmaning för en väl planerad och redan finansierad
verksamhet som SGF:s. Närmare 3,3 miljoner har
därför kunnat sparas till 2022.
I december tilldelades SGF ytterligare nio miljoner
kronor i ett andra återstartsstöd. Även detta bidrag
kommer att intäktsföras och användas under 2022.
SGF erhöll totalt 26,8 miljoner kronor i olika former av generella och riktade bidrag från RF (statliga
idrottsstödet), EGA, Svenska Spel och R&A. Beloppet
var totalt sett i paritet med 2020.
Förra året erhöll SGF dessutom ett stöd från
Tillväxtverket för korttidspermittering på totalt 1,3

miljoner kronor. Det var inte aktuellt att vidta några
liknande åtgärder under 2021.
Tävlingsverksamheten kom i gång först den 1 juni.
Två av sex omgångar på Teen Tour och Lag-EM för
herrar ställdes in. Finalen på JSM Klubblag spelades i
Sverige istället för som normalt i utlandet.
I övrigt kunde förbundstävlingarna, juniortouren,
paragolftouren, nationella seriespelet med SM Klubblag och Golfens SM-vecka i Örebro genomföras.
De totala deltagaravgifterna, som även omfattar
avgifter för utbildningar, kurser och seminarier,
ökade från förra årets 11,5 miljoner kronor till 11,9
men ska ställas i relation till att ett fullt tävlingsoch utbildningsår som 2019 genererade en intäkt på
17,8 miljoner.
Den digitala annonsförsäljningen i Min Golf och alla
över 20 miljoner boknings- och transaktionsmejl som
skickas från GIT tog fart under 2021, men är under
hård prispress som generellt sett all form av digital
annonsering.
Nettointäkten för annonsplatserna uppgick till
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850 000 kronor. Tillsammans med en begränsad
annonsförsäljning i Golfa! skapades en nettointäkt
på totalt 1,1 miljoner kronor.
Partnerverksamheten – sponsring – klarade sig
fortsatt bra genom pandemin. Intäkterna ökade till
15,8 miljoner kronor genom fler partners på lägre
nivåer, men också genom att avtal träffats med en
handfull kommunala och regionala destinationsbolag i Sverige.
En mycket stor del av denna intäkt satsas på touroch förbundstävlingar och tillförs därigenom
arrangörsklubbar och idrottsverksamheten.
De totala intäkterna uppgick till 176,8 miljoner
kronor, vilket var 6,1 miljoner högre än 2020.

Kostnader

Rese- och möteskostnaderna blev av naturliga skäl
mycket lägre än under åren före pandemin. Samtidigt
ökade kostnaderna jämfört med 2020.
Ett under och genom pandemin nytt och förändrat
sätt att arbeta, träffas och hålla möten kommer sannolikt att bli det nya normala inom många organisationer och branscher. Det märks av i SGF:s omfattande rådgivningsarbete med distrikt och klubbar.
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De minskade resekostnaderna inom idrottsverksamheten är däremot resultatet av färre träningsläger och
tävlingsstarter.
De totala personalkostnaderna, inklusive löner,
arbetsgivaravgifter, kollektivavtalspensioner, resor
och tjänstebilar, landade på 65,4 miljoner kronor, att
jämföras med 65,1 under 2020.
Löneregleringarna och pensionsavsättningarna
som följer av Idrottsavtalet kunde fullföljas utan att
det påverkade totalkostnaden.
2020 innehöll till skillnad från 2021 ett antal pensionsavgångar och omorganisationer med överlappningar, rekryteringskostnader och tidvis
inhyrda ersättare.
Golfens IT-system är ett stort och viktigt verksamhetsområde, villket också avspeglas i att GIT är det
största enskilda kostnadsområdet.
Kostnaderna minskade dock från 27,7 till 27,0 miljoner kronor, trots att det gjordes ett fortsatt omfattande arbete med att utveckla nya GIT.
GIT redovisas i dotterbolaget SGF Golfsystem.
Rent faktiskt överstiger kostnaderna i bolaget
intäkterna från klubbarnas inbetalda GIT-avgifter.

Beslutet att utveckla nya GIT innebar att förbundet
ska skjuta till de extra medel som behövs.
Förbundsmötet 2021 beslöt att sätta av 2020 års
överskott i förbundet till den fortsatta utvecklingen
av nya GIT och andra viktiga delar som Min Golf.
Underskottet, som 2021 var på knappt 5,7 miljoner
kronor, reglerades genom att förbundet tillförde dotterbolaget ett villkorat aktieägartillskott på motsvarande belopp.
Elit- och landslagsspelarna på alla nivåer, juniorer
som seniorer, fick uppleva en säsong med mycket träning på hemmaplan. Fram till 1 juni rådde tävlingsförbud i Sverige för alla utom yrkesspelarna.
Totalt sett blev 2021 dock ett mer normalt år än 2020.
För SGF innebar detta att kostnaderna för elit och
landslag ökade från 4,47 till 8,7 miljoner kronor. Det är
dock närmare 1,5 miljoner lägre än året före pandemin.
SGF är huvudarrangör för en rad tourer och tävlingar.
I maj 2021 erbjöds SGF att tillsammans med European
Tour arrangera två nyinsatta Challenge Tourtävlingar utan att behöva skjuta till prispengar eller
göra andra större ekonomiska insatser.
Som nämnts tidigare kunde större delen av täv-

lingskalendern i övrigt genomföras. Ersättningarna
till arrangörsklubbarna ökade därför från 1,4 till 4,4
miljoner kronor.
Området media och kommunikation omfattade fyra
utgåvor av tidningen Golfa!, förbundssajten golf.se och
framtagandet av digitala tjänster och stöd för ökad
digital kommunikation.
Det nya webb-TV-programmet Pitch redovisas
inom området utbildningar och seminarier. Två
säsonger producerades, varav höstsäsongen finansierades med medel från det erhållna återstartsstödet.
De totala kostnaderna uppgick till 168 miljoner kronor, vilket var tre miljoner högre än 2020 men 5,8 miljoner kronor lägre än 2019.

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen hanterar de överskott som
genererats under 2010-talet genom bland annat försäljningarna av Svensk Golf och Golfens Hus. När så är
möjligt överförs också likvida medel från räntelöst
bankkonto till kapitalförvaltningen.
Kapitalet, som vid årets slut uppgick till 51,7 miljoner kronor, är placerat under diskretionär förvalt-

ning hos två fondförvaltare.
På bokslutsdagen hade depåerna ett marknadsvärde på 56,6 miljoner kronor. Den faktiska
avkastningen uppgick till hela 3,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en årsränta på 7,9 procent.

Sammanfattning

SGF-koncernen redovisar ett resultat och överskott på 11,8 miljoner kronor. De samlade likvida
medlen uppgick vid årets slut till 48,3 miljoner
kronor. Det egna kapitalet i förbundet uppgick till
77,6 miljoner kronor och i SGF-koncernen till 81,8
miljoner kronor.

De totala kostnaderna
uppgick till 168 miljoner
kronor, vilket var tre
miljoner högre än 2020
men 5,8 miljoner kronor
lägre än 2019.
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INTÄKTER
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UTFALL 2021

UTFALL 2020

JFR 2021–2020

117 165 399
26 040 932
2 768 711
15 849 367
11 879 955
1 383 466
1 171 978
610 521
176 870 329

113 177 419
22 079 303
5 151 093
14 872 604
11 499 388
2 516 576
840 265
569 330
170 705 980

+3 987 980
+3 961 629
-2 382 382
+976 762
+380 567
-1 133 110
+331 713
+41 191
+6 164 349

KOSTNADER

UTFALL 2021

UTFALL 2020

JFR 2021–2020

Personal
Golfens IT-system
Media/Kommunikation
Klubbtjänster
Särskilda satsningar – VI
Partners
Arrangör tourer & tävlingar
Tävlingskansli
Elit & landslag
Spelarutveckling
Förbundskansliet
Organisation
Forskning & studier
Utbildningar/seminarier
Produkter/tjänster
Avskrivningar
Totalt kostnader
Resultat verksamheten
Finansiella intäkter/kostnader
Kapitalförvaltning
Resultat före skatt
Skatt (koncernen)
Årets resultat

-65 443 511
-27 044 197
-17 838 773
-6 153 634
-2 710 302
-1 633 579
-13 089 135
-2 964 465
-8 707 297
-3 686 414
-7 663 276
-4 629 949
-2 616 783
-3 418 259
-118 968
-517 799
-168 236 340
+8 633 988
-24 144
3 296 498
+11 906 342
-103 000
+11 803 342

-65 139 427
-27 665 490
-18 552 952
-5 796 816
-2 192 738
-1 267 888
-11 662 641
-4 430 017
-4 470 428
-3 975 937
-7 750 666
-5 189 824
-2 718 731
-2 347 968
-1 139 253
-624 152
-164 924 929
+5 781 051
-25 380
878 138
+6 633 809
-179 000
+6 454 809

-304 084
+621 292
+714 179
-356 819
-517 564
-365 690
-1 426 494
+1 465 552
-4 236 869
+289 523
+87 390
+559 875
+101 948
-1 070 291
+1 020 286
+106 353
-3 311 411
+2 852 938
+1 236
+2 418 360
+5 272 534
+76 000
+5 348 534

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

KOMMENTARER
Medlems- och GIT-avgifterna: +19 789 medlemskap
SGF:s del av det statliga idrottsstödet inkl. återstartsstöd
Öronmärkta stöd/bidrag, ersättning för korttidsarbete 2020
Sponsoravtal och MoreGolf-kortet
Tävlingar, touravgifter, utbildningar, läger och seminarier
Golfbokhandeln – kraftigt minskad försäljning
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, Min Golf, GIT Tävling och övriga delar
Golfa! fyra utgåvor, golf.se, digitala e-postverktyg
Medlemsförsäkringen, Players 1st, KlubbTV m.m.
Golfnyttan, bättre spelupplevelse, framtidens förening, parabowling m.m.
Aktiveringskostnader sponsoravtal
SGF-arrangemang: EM, Teen Tour, Teen Cup, proffstourerna, seriespel (Lag SM) m.m.
Banvärdering, handicap och regler
Samtliga landslag
Elitförberedande, spelarutveckling (Supercamp m.m.)
Kansliorganisationen inkl. kontorshyror
Styrelse, kommittéer, förbundsmöte, förbundets medlemsavgifter, GAF, PGA m.m.
Bl.a. SGF:s insats i STERF
Utbildningar och kurser, Pitch två säsonger
Kostnader Golfbokhandeln
Årliga avskrivningar för bl.a. träningsutrustning (Trackman m.m.)

Räntor och valutavinster
Nettoavkastning värdepappersförvaltningen
Bolagsskatt i Affärsutveckling AB

SGF redovisar ett
resultat och överskott
på 11,8 miljoner kronor
under 2021.
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Område:

Antal medlemskap.

Medlemstatistik.

Golfarna har inte bara blivit fler, de har också spelat
mer. Under 2020 slogs rekord i antal bokade ronder
och 2021 ser vi den näst högsta uppmätta siffran
någonsin.
Snittet för pandemiåren är 9,5 miljoner bokade
sällskapsronder per år. Jämfört med de drygt 6,2
miljoner ronder som bokats i snitt under andra
halvan av 2010-talet motsvarar det en ökning med
cirka 50 procent.

Medlemsutveckling senaste fem åren.
500000
400000
300000
200000

2018

2019

2020

555 334

Golfen har ökat enormt i gruppen barn (1–12 år) och
ungdomar (13–21 år). Antalet juniorer har ökat från
43 515 under 2019 till 64 397 under 2021 (+20 882
individer) – en ökning med 48 procent sett över pandemiåren. Juniorerna representerar 27 procent av alla
nya/återvändare och utgör nu totalt 12,3 procent av
alla golfspelare.
Även gruppen 22–30 år (90-talisterna) har vuxit
stort. 22 procent av alla nya och återvändare tillhör
denna grupp. Sammantaget har ökningen bland
juniorer och unga vuxna lett till att snittåldern i

50 procent fler ronder under pandemiåren

100000
0

2017

2021

Män 74%

+3,0%
+2,3%
+3,3%
+2,0%
+2,0%
+2,0%
+10,8%
+6,2%
Juniorer 12%

538 962

Under 2020–2021 har antalet medlemskap ökat med
15 procent (+70 820) och antalet golfspelare (individer)
med 13 procent (+61 345) jämfört med 2019.

Stor ökning av juniorer och unga vuxna

Golfsverige har sänkts från 50 till 48 år.
Antalet kvinnor/flickor har också ökat kraftigt
under pandemin. Totalt har 137 629 kvinnor varit
medlemmar i en golfklubb under 2021, 13 350 fler än
2019 (+11 %).
Samtidigt går det att notera att medlemstillväxten
inte är jämnt spridd i landet. Det syns tydligt av
distriktsstatistiken att tillväxten sker i och runt de
tre storstäderna och övriga större städer (universitets- och högskolestäderna).

484 514

I ett läge där många människor, idrotter och verksamheter i Sverige haft det tufft, har golfbanan erbjudit
över en halv miljon individer ett andningshål i en
annorlunda vardag.
Var tjugonde svensk har under pandemin kunnat
ta sig till golfklubben för att få frisk luft, motion och
träffa vänner och familj, även om någon i gänget
befunnit sig i riskgrupp.

Kvinnor 26%

484 373

Golfen i Sverige har haft en stor tillväxt
under pandemin och 2021 slogs ett historiskt rekord. 555 332 aktiva medlemskap är 1 041 fler än den tidigare toppnoteringen från 2004 och en ökning
med 15 procent jämfört med 2019.

136 241 är nya eller återvändare, det vill säga golfare
som är med 2021 men som inte var medlemmar 2019.
Det är ett mycket högt tal, då det tidigare tillkommit
runt 50 000 årligen. Antalet nya och återvändare
under pandemiåren är därmed cirka 36 procent högre
än normalt.
Parallellt har endast 74 896 spelare lämnat golfen
under de senaste två åren, vilket är långt under de
55 000–60 000 som normalt lämnar årligen.
Inflödet har alltså varit mycket stort, men en stor del
av framgången ligger i att rekordmånga stannat
kvar. 89 procent av medlemmarna 2020 var kvar i
klubbarna 2021.

% AV		 FÖRÄNDRING
TOTAL FÖRÄNDRING
%

Totalt antal medlemskap
538 962
555 334		
+16 372
Totalt kvinnor
141 730
145 029
26,1 %
+3 299
Totalt män
397 232
410 305
73,9 %
+13 073
					
Totalt seniorer (22+ år)
477 123
486 789
87,7 %
+9 666
Damseniorer
129 949
132 519
27,2 %
+2 570
Herrseniorer
347 174
354 270
72,8 %
+7 096
					
Totalt juniorer (1–21 år)
61 839
68 545
12,3 %
+6 706
Flickor
11 781
12 510
18,3 %
+729

491 768

Tidernas högsta
medlemssiffra!

				
KATEGORI
2020
2021

Andel kvinnor
och juniorer.

Seniorer 88%
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-22 505
-24 759
-41 405
-12 775
-44 846
-119 790
-50 074
-3 478
-6 069
-22 432
-208 124
-95 921
-318 863
-82 270
-46 195
-20 469
-75 563
-50 812
-8 969
-39 085
-78 534
-1 372 938

-10,8 %
-7,0 %
-17,7 %
-9,2 %
-18,7 %
-17,2 %
-9,1 %
-5,6 %
-6,3 %
-10,3 %
-12,6 %
-11,7 %
-17,1 %
-16,0 %
-12,0 %
-17,1 %
-11,4 %
-14,3 %
-12,1 %
-13,8 %
-12,2 %
-13,5 %

10000000
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6000000
4000000
2000000
0

8 803 487

186 841
330 475
193 111
126 397
194 683
575 864
497 507
58 891
90 343
194 840
1 445 952
722 617
1 547 652
432 002
339 459
99 416
586 855
304 732
65 408
244 413
566 029
8 803 487

FÖRÄNDRING
PROCENT

11 665 732

209 346
355 234
234 516
139 172
239 529
695 654
547 581
62 369
96 412
217 272
1 654 076
818 538
1 866 515
514 272
385 654
119 885
662 418
355 544
74 377
283 498
644 563
10 176 425

FÖRÄNDRING
ANTAL

8 201 316

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
Hela Sverige

ANTAL RONDER		
2020
2021

KLUBB

8 068 304

DISTRIKT

Klubbar med högst andel kvinnor.

Bokade
sällskapsronder.

8 283 122

Antal bokade ronder per distrikt.
		

2017

2018

2019

2020

2021

Järfälla Golfklubb
Skaftö Golfklubb
Torekovs Golfklubb
Särö Golf Club
Burviks Golfklubb
Fjällbacka Golfklubb
Djursholms Golfklubb
Vårdsbergs Golfklubb
Båstad Golfklubb
Ljusterö Golfklubb
Falsterbo Golfklubb
Halmstad Golfklubb

ANTAL
KVINNOR

ANTAL
MEDLEMMAR

KVINNOR
PROCENT

420
455
503
501
206
446
769
266
789
380
591
924

1 034
1 178
1 310
1 327
546
1 188
2 050
711
2 130
1 031
1 609
2 516

40,6%
38,6%
38,4%
37,8%
37,7%
37,5%
37,5%
37,4%
37,0%
36,9%
36,7%
36,7%

Klubbar med högst andel juniorer.
KLUBB*
Danderyds Golfklubb
Partille Golfklubb
SAIK Golfklubb
Sollentuna Golfklubb
Gräppås Golfklubb
Täby Golfklubb
Kungl. Drottningholms Golfklubb
Arninge Golfklubb
Veckefjärdens Golf Club
Särö Golf Club
Torslanda Golfklubb

ANTAL
JUNIORER

ANTAL
MEDLEMMAR

JUNIORER
PROCENT

438
376
158
444
703
423
410
543
234
297
400

1093
1379
593
1671
2756
1692
1695
2312
1019
1327
1789

40,1%
27,3%
26,6%
26,6%
25,5%
25,0%
24,2%
23,5%
23,0%
22,4%
22,4%

*Klubbar med minst 500
medlemmar totalt
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15 största klubbarna.				

Snitthandicap.

		

		
KLUBB

GDF

Cloud Golf Club
Ekholmsnäs Golf Lidingö
Happy Golfers
Bryttsätter Golfklubb
Norrköping Söderköping Golfklubb
GolfStar Golf Club
Byxelkroks Golfklubb
Huvudstadens Golfklubb
Sparren Golfklubb
Landeryds Golfklubb
Öijared Golfklubb
Vasatorps Golfklubb
Örebro City Golf & Country Club
Hinton Golf Club
GolfUppsala

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

TOTALT

2021
SENIOR

JUNIOR

25 217
15 157
14 089
10 430
7 115
5 538
5 170
4 575
4 444
4 255
4 209
3 836
3 720
3 567
3 480

1 503
1 443
1 099
314
447
258
237
345
224
789
610
563
480
342
322

23 714
13 714
12 990
10 116
6 668
5 280
4 933
4 230
4 220
3 466
3 599
3 273
3 240
3 225
3 158

KATEGORI		

2019

2020

Totalt alla golfspelare
24,1
25,1
			
Kvinnor totalt		
31,9
33,3
Flickjuniorer (1–21 år)
40,3
40,1
Damseniorer (22+ år)
31,3
32,8
			
Män totalt		
21,4
22,2
Pojkjuniorer (1–21 år)
31,6
30,2
Herrseniorer (22+ år)
20,3
21,2

I snitt var det
1 237 medlemmar
per klubb i Golfsverige
under 2021.

Snittålder.
		
KATEGORI
Totalt alla golfspelare
Kvinnor
Män

2021
25,1
33,4
39,9
33,0
22,3
29,5
21,2

2019

2020

2021

50
55
48

49
53
47

48
53
47
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Flödet av golfspelare under pandemin
2019–2021.				
		

Aktiva medlemmar (individer) 15 oktober 2019
KVINNOR

MÄN

TOTALT

Juniorer
9 349
Seniorer
114 930
Totalt
124 279
Dessa 461 195 individer hade tillsammans 484 514 medlemskap.

34 166
302 750
336 916

43 515
417 680
461 195

Golfspelare som slutat eller tagit paus under 2020–2021

Juniorer
Seniorer
Totalt

KVINNOR

MÄN

TOTALT

3 238
19 988
23 226

7 329
44 341
51 670

10 567
64 329
74 896

KVINNOR

MÄN

TOTALT

6 598
30 020
36 618

30 157
69 466
99 623

36 755
99 486
136 241

KVINNOR

MÄN

TOTALT

Juniorer
Seniorer

11 977
125 652

52 420
332 491

64 397
458 143

Totalt

137 629

384 911

522 540*

Juniorer
Seniorer
Totalt

Aktiva medlemmar (individer) 15 oktober 2021

* Dessa 522 540 individer hade tillsammans 555 334 medlemskap.

Kvarvarande golfspelare från 2019

Juniorer
Seniorer
Totalt

Nya eller återvändande golfspelare 2020 och 2021

KVINNOR

MÄN

TOTALT

5 379
95 632
101 011

22 263
263 025
285 288

27 642
358 657
386 299

Läs mer!

Du hittar allt om
Svenska Golfförbundets
verksamhet på golf.se.

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

