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Om enkäten.

Jämställdhet
mångfald &
inkludering.

• Vartannat år beslutar förbundsmötet om en
verksamhetsinriktning – den gemensamma planen
för Golfsverige där klubbar, distriktsförbund och
förbund i möjligaste mån ska samverka.
• Som stöd i processen att ta fram nästa version bjöds
Golfsveriges distriktsordförande, klubbordförande
samt klubbchef/VD in till enkät för att ge feedback
kring de prioriteringar och delområden som finns i
verksamhetsinriktningen för 2021–2022.

Digitaliserad
verksamhet

Organisation &
ekonomi.

Elitverksamhet.

• Enkäten var öppen september–oktober 2021 och
besvarades av totalt 220 personer.
• Det samlade resultatet, som presenteras i detta
dokument, blir ett viktigt underlag till den plan som
ska fastställas vid förbundsmötet 2022.

Golfens
hållbarhetsarbete.

Bättre
idrottslig
verksamhet.

Bakgrundsvariabler.

Vad har du för kön?

Namn

Antal

%

Man

186

84,5

Kvinna

33

15

Annat/vill inte ange

1

0,5

220

100

Total

Vilken organisationsform representerar du?

Namn

Antal

%

Golfklubb (M1/M2)

185

84,1

Golfbolag (A1)

13

5,9

Golfdistriktsförbund

20

9,1

Ingen av ovanstående / jag är inte verksam i klubb eller distrikt

2

0,9

220

100

Total

Vad är din roll i klubben/bolaget?

Namn

Antal

%

Styrelseordförande

123

62,1

Klubbchef/VD/motsvarande

72

36,4

Annan roll

3

1,5

198

100

Total

Vad är din roll i distriktet?

Namn

Antal

%

Styrelseordförande

20

100

Annan roll

0

0

20

100

Total

I vilket distrikt ligger din golfklubb/ditt golfbolag?

Namn

Antal

%

Blekinge GDF

6

3,1

Bohuslän-Dals GDF

11

5,6

Dalarnas GDF

4

2,1

Gotlands GDF

2

1

Gästrike-Hälsinge GDF

8

4,1

Göteborgs GDF

11

5,6

Hallands GDF

6

3,1

I vilket distrikt ligger din golfklubb/ditt golfbolag?
Namn

Antal

%

Jämtland-Härjedalens GDF

1

0,5

Medelpads GDF

2

1

Norr- & Västerbottens GDF

10

5,1

Skånes GDF

26

13,3

Smålands GDF

22

11,3

Stockholms GDF

16

8,2

Södermanlands GDF

14

7,2

Upplands GDF

7

3,6

Värmlands GDF

8

4,1

Västergötlands GDF

14

7,2

Västmanlands GDF

9

4,6

Ångermanlands GDF

2

1

Örebro läns GDF

6

3,1

Östergötlands GDF

10

5,1

195

100

Total

I vilken typ av område/ort verkar ni?

Namn

Antal

%

Storstadsområde (200 000+ invånare)

24

12,3

Större stad (50 000–199 999 invånare)

45

23,1

Mindre stad (15 000–49 999 invånare)

58

29,7

Landsbygd (tätort upp till 15 000 invånare)

64

32,8

Glesbygd (Minst 45 min. bilresa till närmaste tätort med minst 3 000 invånare)

4

2,1

195

100

Total

Hur många golfhål har ni?

Namn

Antal

%

Färre än 9

0

0

9

15

7,7

12

3

1,5

18

113

57,9

27

29

14,9

30

3

1,5

36 eller fler

19

9,7

Annat antal, ange gärna hur många:

13

6,7

195

100

Total

Hur många golfhål har ni?
Annat antal, ange
gärna hur många:

69
18 plus 9 par3-hål
45
54
45
27 fullängd + 6 korthål
54
18+6
22
9+5
18+6
29

Hur många medlemmar har ni?

Namn

Antal

%

Upp till 500

19

9,7

501–1 000

57

29,2

1 001–1500

63

32,3

1501–3 000

46

23,6

Över 3 000

10

5,1

195

100

Total

Organisation och
ekonomi.

Som övergripande prioritering.

Hur viktig är organisation och ekonomi som övergripande prioritering?

Statistik
Medelvärde

5,56

Median

6

Respektive delområde.

Att utveckla fler flexibla betalningslösningar för spel/medlemsavgifter

Statistik
Medelvärde

4,45

Median

5

Att utveckla dynamisk prissättning för avgifter

Statistik
Medelvärde

4,18

Median

4

Att bedriva idéutveckling om framtida engagemangsformer för ideella ledare

Statistik
Medelvärde

4,44

Median

5

Att bedriva utbildning för ideella ledare

Statistik
Medelvärde

4,51

Median

5

Att bedriva yrkesutbildning för tränare

Statistik
Medelvärde

4,5

Median

5

Att bedriva yrkesutbildning för klubbchefer/administrativ personal

Statistik
Medelvärde

4,82

Median

5

Att bedriva yrkesutbildning för banchefer/banarbetare

Statistik
Medelvärde

5,02

Median

5

Totalt medelvärde
för delområden.
• Samlat totalt medelvärde för
samtliga delområden inom
Organisation & ekonomi:

4,56

Frisvar.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för
organisation och ekonomi (valfritt):
Styrelseutbildning är viktigt att utveckla.
Kontinuerlig utveckling och utbildning är den viktigaste punkten för att hålla oss a jour med utvecklingen.
Ta fram och kunna se hur klubben ska kunna öka sina intäkter, hjälpa klubben gå igenom och komma fram till vägar för
ökade intäkter
Utveckla möjlighet att inte vara lika beroende av medlems-/spelavgifter för verksamhetens drift.I många andra
idrottsföreningar medverkar medlemmarna på olika sätt för intäktsförstärkning. Detta är mindre vanligt inom golfen.
Förändringsledning är idag en viktig kompetens inom golfen som behöver mer fokus. Golfklubbar (styrelse och personal)
behöver veta hur man förflyttar en verksamhet framgångsrikt.
Inge
Skapa en organisation med hög kompetens som dessutom har en bra förankring hos medlemmarna - bra
blandning/återspegla medlemssammansättningen
Kontinuerlig utbildning för nya medlemmar i styrelsen via Teams e.d., inte vänta på regional utan kör för hela Sverige med
olika datum över året.Kan köras interaktivt med tror det blir mer kraft om någon av er håller i utbildningen
Olika former av storleksfrågor kopplat till ekonomi, infrastruktur ( antal hål - geografi mm), så vi kan få visst
erfarenhetsutbyte kring medlemsformer och antal.
Hur tar man hand om alla medlemmar på bästa sätt.Inte bara tävling.
Proaktivitet gällande avtal, skatter och moms.
Service, medlems- kundbemötande
Samarbete viktigt med övriga organisationer inom golfen, för att undvika dubbelarbete, gäller speciellt utbildning där det
krävs gemensamma satsningar.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för
organisation och ekonomi (valfritt):
Vore fint om det kunde utvecklas något system med nyckeltal för klubbars ekonomi, så att vi kan mäta våra tal mot ett
genomsnitt för motsvarande klubbar. Skulle kunna vara intressant input i budgetdiskussionen.
Man borde utveckla den ideella och traditionella anslutningsformen inför framtida krav. SGF borde tillsammans med
distrikten inrätta en klubbutveckling som utgår från medlemsklubbar med ideella ledare.
Utbildning av idéella krafter
Förenkla hantering och inlämning av scorer vid tävlingar. OnTag var ett redskap på väg att bli bra men under detta året
ersattes av något annat men i princip har utveckling helt stannat av. Märklig hantering.
Mer spridning på utbildningsinnehåll. Min känsla är at mycket riktar sej till stora klubbar med många anställda. Det passar
inte de mindre klubbarna där mycket forfarande görs med ideella krafter
Finansiering och bidragsansökan för investeringar
Arbetsmiljö
Marknadsföring och sociala medier
Utveckla och utvärdera nuvarande ram/avtal med partners till Golfförbundet.
Utbildning, stöd för samverkan mellan golfklubbar.Finns många mindre klubbar som skulle behöva samverka o samarbete
både gällande kompetenser och resurser. Ge några ʺgoda exempelʺ...

Bättre
spelupplevelse.

Som övergripande prioritering.

Hur viktig är bättre spelupplevelse som övergripande prioritering?

Statistik
Medelvärde

5,36

Median

6

Respektive delområde.

Att driva ett klubbutvecklingsprogram för bättre spelupplevelse

Att förbättra kunskapen hos golfspelarna om bättre spelupplevelse

Statistik
Medelvärde

4,66

Median

5

Totalt medelvärde
för delområden.
• Samlat totalt medelvärde för
samtliga delområden inom
Bättre spelupplevelse:

4,74

Frisvar.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för bättre
spelupplevelse (valfritt):
Etik på golfbanan
Spelupplevelsen är central och vi har ett övergripande mål om att kontinuerligt förbättra banans finish som det viktigaste
målet. Kunskapen hos nya golfare om hur man tar hand om banan upplever vi har försvagats.
Speltempo. Det nya utbildningen för Grönt kort har gjort att många av de nya golfarna inte har tillräckligt bra kunskap om
vett, ettikett, regler samt har inte fått med sig tillräckligt med praktisk kunskap för att kunna hålla ett vettigt speltempo på
banan. Spelupplevelse och speltempo hänger verkligen ihop. Förut var nybörjarutbildningen för komplicerad men nu
upplever vi istället ett problem där många av de nya golfarna inte är redo för att gå ut på en golfbana och klara av de krav
som krävs därute. Det borde vara krav på att golfaren ska ha gått en nybörjarutbildning på en golfklubb för en instruktör där
både praktisk och teoretisk utbildning finns med. Just nu behöver vi återigen införa hcp begränsningar under de mest
attraktiva tiderna på dagen.
SGF borde sprida och utbilda i vett&etikett och övrigt som minskar tiden för våra golfronder. Här kan det finns info/filmer
på SGFs hemsida men även underlag till klubbarna. Viktigt att detta sker samordnat så att SGF och alla klubbar går i takt
och har ungefär samma ʺregelverkʺ för spelupplevelsen. Samma regler bör finnas på alla klubbar.
Spela från rätt tee genom att skapa en bansträckning som använder en kombination av alla tee 44/49/53/57/61 - s.k.
kombislingorUtreda hur slopen kan förbättras och därigenom öka spelupplevelsen för alla. Dam med 9 hcp skall väl inte få 8
slag för att flytta från 47 till 58 /1100 m. Ett annan väg kan vara olika index för dam och herr på samma hål
Erfarenhetsutbyte kring initiativ för förbättrad spelupplevelse - inkl tillgänglighet för olika medlemskategorier mm - t e x
ungdomars behov av kort besluthorizont och inte alltid 9 eller 18 hål
Utbilda dagens golfspelare i gammalt gott golfuppförande. Snabba på spelet genom att skänka puttar, släppa igenom, visa
hänsyn
Spelupplevelsen är en väldigt viktig komponent, men även upplevelsen när medlemmar/gäster kommer till klubben är
viktig, t.ex parkering och klubbhusområde

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för bättre
spelupplevelse (valfritt):
Banutveckling för alla kategorier av spelar
Spelupplevelse är en subjektiv värdering som inte rimligen kan behandlas som en smakupplevelse t ex.
Delfråga 2 pp.13 är underlig.Upplevelsen är individuell
Allt ska handla om detta - tränare, bana osv
Underlätta ännu mer för barn att ha roligt, det är tufft för 8-10 åringar att spela från rött. Ska vi få fler barn att börja måste
det bli roligare
Alla spelare som når ca 25 i Hcp stannar kvar och har rolgt med sitt spelande. Sen ska man vara lyhörd för de gruper som
vill förankla banor för bättre upplevelse
Golfvett
Spelupplevelse som begrepp betyder så olika för respektive spelare. Viktigt att det täcker olika åldrar, kön och hcp nivå. Ett
ord att lägga till i spelupplevelse är om det känns intressant för respektive kategori av spelare.
Golfmedlemmars utveckling inom spelet torde vara det som skall tillfredsställas. Du kan ha hur fin bana som helst men om
inte spelaren tycker den kan hantera spelet, slagen så blir det inte roligt. Då spelar det ingen roll om du spelar på Bro Hof
eller på 9 hålsbanan som drivs ideellt. Så spelkompetens är prio 1.Detta skall jämföras med om du spenderar motsv pengar
på bana/anläggning.
Våra golfklubbar skiljer sig oerhört mycket; storlek, ekonomi, medlemmar, resurser etc.Önskemål att
klubbutvecklingsprogram, spelupplevelse då främst utformas för att stödja mindre klubbar. De större klubbarna kan och vet
själva i hög grad vad att göra.

Jämställdhet,
mångfald och
inkludering.

Som övergripande prioritering.

Hur viktig är jämställdhet, mångfald och inkludering som övergripande
prioritering?

Statistik
Medelvärde

4,93

Median

5

Respektive delområde.

Att driva klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50

Statistik
Medelvärde

4,23

Median

4

Att bedriva paragolfverksamhet

Statistik
Medelvärde

4,13

Median

4

Att verka för att inkludera olika minoriteter, t.ex. nyanlända

Statistik
Medelvärde

4,16

Median

4

Totalt medelvärde
för delområden.
• Samlat totalt medelvärde för
samtliga delområden inom
Jämställdhet, mångfald och
inkludering:

4,18

Frisvar.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för
jämställdhet, mångfald och inkludering (valfritt):
Vi ingår i nuläget i klubbutvecklingsprogrammet vision 50/50. I nuläget inga planer på ytterligare åtgärder avseende
paragolf och minoriteter men vi är positivt inställda.
Dä viktigaste måste ändå vara kompetens inte kön sluta med detta
Vision 50/50 i all ära men det är hur man inkluderar jämställdhet och mångfald i vardagen som är kvitttot på lyckat arbete.
Kompetensen skall vara ledstjärnan
Skulle sätta en sexa om 50/50 var mer anpassad för den klubb som är medVi har svårt att leva upp till 50/50 i nuvarande
upplägg, men vi jobbar för att delar i vår verksamhet blir mer jämställd, typ främre tee.Noll tolerans mot gubbspråk m.m.
Vi måste ha ett gemensamt program / en retorik för att utveckla golfen från ett (upplevt) särintresse till ett allmänintresse.
Se bara på vad golfen kunnat bidra med under pandemin.Golfa med mening - för hälsa och träning.
En viktig del som jag saknar är inom jämställdheten, då antalet yngre seniorer har ökat markant, är att vi måste vi hitta ett
sätt att attrahera denna grupp. En lösning för att kunna behålla småbarnsföräldrar som golfare.
Vi är jätte dåliga inom paragolf.
Vi har för mycket andra saker för att hinna fundera över 50/50 eller paragolf. Även om klubben inte har emot dessa
satsningar har vi inte möjlighet att driva detta själva.
Ovan nämnda delområden är alla viktiga, men förutsättningar för mindre klubbar i glesbygd är sämre än för klubbar i större
städer. Vi har helt enkelt inte underlag för att ha verksamhet för paragolf och nyanlända. Vision 50/50 funkar naturligtvis
lika väl överallt.
Själva 50/50 är bra men alla orkar inte med det men behövs tryck uppifrån att se vad som saknas. Glastaket är väldigt
kraftigt!

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för
jämställdhet, mångfald och inkludering (valfritt):
Vi är certifierade för 50/50 och arbetar med detta hela tiden
Innan vi jobbar vidare med andra målgrupper borde vi vara bra på de som vi redan har i verksamhet, som tex barn ungdom och seniorverksamhet. Annars finns risk att det kostar mer än det smakar. Vi har bara 100 % resurser och ska vi då
dela på dessa med flera så måste annat stryka på foten. Dvs får mindre tid/resurser. Fokusera på avgränsning och gör det
bra, väx därefter.
Action istället för att klubben ska göra pappersprodukter tack!
Anser dock att paragolfverksamheten och inkludering är områden som i hög grad är helt outvecklat ( fina ord och
broschyrer , samt ett mindre antal klubbar/distrikt som arbetar med det).Vision 50/50 är bra, men många klubbar fastnar
(komplicerar) pga av bristande engagemang ledning/styrelse. Områdena viktiga för golfens relevans och trovärdighet ( vi
har ju en historia där golf mest var för priviligerade män...)

Digitalisering av
verksamheten.

Som övergripande prioritering.

Hur viktig är digitalisering av verksamheten som övergripande prioritering?

Statistik
Medelvärde

5,17

Median

5

Respektive delområde.

Att driva och utveckla administrativa system som GIT och GIT tävling

Statistik
Medelvärde

5,33

Median

6

Att driva och utveckla Min Golf

Statistik
Medelvärde

5,11

Median

5

Att driva och utveckla appen Min Golf Bokning

Statistik
Medelvärde

4,98

Median

5

Att erbjuda medlemsenkäter via Players1

Statistik
Medelvärde

4,65

Median

5

Att driva och utveckla den digitala introduktionen till Grönt Kort

Statistik
Medelvärde

4,34

Median

4

Att utveckla digitala introduktioner/utbildningar för golfklubbarna

Statistik
Medelvärde

4,66

Median

5

Att utveckla digitala introduktioner/utbildningar för golfspelarna

Statistik
Medelvärde

4,4

Median

5

Totalt medelvärde
för delområden.
• Samlat totalt medelvärde för
samtliga delområden inom
Digitalisering av verksamheten:

4,78

Frisvar.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen
för digitalisering av verksamheten (valfritt):
Att driva systemen själva finns ingen vinning i för någon. Det är bättre någon annan driver systemen och bara kopplar upp
sig mot en allmän databas där medlemmarna registreras i. Introduktion för nya golfare har blivit för digital och de nya
golfarna kan ingenting om golf när de kommer ut på banan, tröskeln blev för låg
Finns system som är bättre vad gäller tidsbokning, samarbete, inte motarbeta.
Gröna kortet utbildningen digitalt måste förbättras. Bättre vett och etikett för ökad säkerhet på banan.
Players First: Publicera/bedöm bara de enkäter med svarsfrekvens ᐳ70%!
Vi måste få en app där du kan boka din starttid, ankomstanmäla dig, banguide, föra din score, justera hcp och även
tävlingscorekort i denna app.Släpp in Mapping industries eller liknande att fixa det. En medlem ska inte behöva ha tre appar
för att göra detta. Idag kan du inte ens ha digitalt tävlingscorekort på en lagtävling? Ni har inte hängt med i den digitala
världen. Förbättra snabbt.
Att kunna hjälpa klubbarna där Klubbrådgivarna tar fram kommunikationsplaner, sociala medie hjälp, samt hur klubbarna
ska arbeta med sin hemsida, sociala medier och detta i samband med att bygga sitt varumärke och att med hjälp av detta
generera mer intäkter. GIT måste komma fram fortare med sin utveckling som finns i planen och att i GIT ska klubbarna
kunna ha en bra dashboard och att snabbt kunna ta beslut för beläggning, priser och att kunna arbeta bättre framåt med
andra priser
Visa alla namn på tidsbokningen (för alla som ger ok) så kan folk på ett bättre sett se vilka som spelar. Då blir det ett mycket
bättre sett att få damer, nybörjare mm boka in sig med folk man kanske känner. Minskar singelbollar-2-bollar väldigt
mycket.
Fortsätt att utveckla konceptet kring den digitala plattformen för Grönt kort och koppla ihop det med den nya medlemmens
aktivitet på klubben.
Inriktningen på Utbildningarna är viktig och måste ha korrekt målbild och syfte

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen
för digitalisering av verksamheten (valfritt):
Bättre app. för Leaderboard.Alla tävlingar ner till klubbtävligar borde hittas mycket enklare, i dag måste man leta på
respektive klubb, inte alltid man vet vilken klubb en ex regional juniortävling är på. Borde vara ganska enkelt och det
kommer gynna intresset att följa våra spelare på de mindre tourerna
En digitaliseringsstrategi som sätter ramarna för GIT. En strategi för hur vi inom golfsverige tar till oss 3-e partsprodukter och hur vi säkrar en grundfunktionalitet för alla golfare / allt golfspel.
Att enkelt kunna ta betalt i förskott med kreditkort samt återbetala med kreditkort vid avbokning.Att enkelt kunna
fakturerar No ShowBättre ekonomiska stödsystem.Git tävling inte lika viktigt. Fungerar OK.
All utbildning inkl.grönt kortt SKA vara analo,dvs personlig.
Fler och fler spelare vill ha flexibla medlemskap som mer baseras på hur mycket ”golf” som konsumeras. Man vill också ha
möjlighet till olika betalningsalternativ. Att knyta medlemskapen till kalenderår känns också förlegat. Klubbarna behöver ett
riktigt affärssystem som till exempel gör det möjligt att ”avtalaʺ om medlemsabonnemang som löper över en viss
avtalsperiod och med en viss uppsägningstid oavsett när medlemmen träder in i klubben under året. (Jämför t.ex med
mobilabonnemang.) Systemet ska hjälpa klubbarna att automatiskt hantera avslut, förlängning, och prishöjningar på
”abonnemangen”. Vidare behövs systemet verktyg för att kunna ”prognostisera” intäkterna över tid för att stödja
budgetarbete. Jag anser att SGF inte nödvändigtvis måste utveckla detta själva. Det finns ju förmodligen befintliga
produkter som kan anpassas och många 3e partsleverantörer som kan komplettera med andra bra, smarta lösningar. SGF
behöver inte utveckla appar för bokning etc.
Spelandet på de flesta klubbar har ökat väldigt de senaste åren, bl.a inom gruppen yngre seniorer. Gröna kortet
utbildningen borde förstärka områdena som gäller: vett och etikett och golfregler. Dessa områden är idag en brist hos
många av de ʺnyaʺ golfarna.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen
för digitalisering av verksamheten (valfritt):
Eftersom Git är en del av verksamheten är det viktigt att den utvecklas och kan användas av både klubb och medlemmar.
Det gäller samtliga tjänster som är kopplade till Git.Utbildningar - kan det göras i samarbete med andra aktörer ?
90% av medlemmarna vill spela golf & umgås under trevliga villkor. Väldigt få är intresserade av digitalisering det får man
höra på sina arbetsplats ändå.
Tävlingsdelen!
När allt annat ska tok digitaliseras så kanske golfen ska stå för mötet mellan människa golfspelet och naturupplevelsen vara
ännu mer i focus
Nuvarande digitala introduktion till Grönt Kort måste utvecklas så att nya spelare utbildas bättre. Även i kombination med
fysisk utbildning på klubben och/eller fadderverksamhet.
Återigen stor skillnad på små och stora klubbar, det är skillnad på vad man behöver. Att kunna boka speltid räcker för
många
Ej övertygad om att Golfförbundet behöver ha egen IT lösning - GIT
Känns konstigt att lägga ner pengar på git när andra länder har mycket bättre färdiga system
SGF borde äga en egen app för digitaltscorekort.Caddee/Gamebook har en produkt som kan bli bättre men det känns som
att de blir lite för omständiga.
Mer pengar till GIT, vi klubbar betalar så mycket att de funktioner som finns i sweetspot borde GIT kunna göra. Varför ska vi
betala för två system?

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen
för digitalisering av verksamheten (valfritt):
Digitaliseringen är jätteviktig på så gott som alla områden, men måste ju kompletteras med fysisk kontakt av golfklubbar
och omhändertagande ( t ex efter digitalt tagit grönt kort). I många klubbar brister detta ansvar och innebär att vi tappar
många av de nya/återvändare ( känner sig ej omhändertagna, välkomnade, erbjudanden träning/delaktighet
etc..)Efterfrågar då en utbildning för golfklubbarna vad de måste tänka på och göra, när de tager stegen in i digitalisering för
att lyckas....

Bättre idrottslig
verksamhet.

Som övergripande prioritering.

Hur viktig är bättre idrottslig verksamhet som övergripande prioritering?

Statistik
Medelvärde

5,05

Median

5

Respektive delområde.

Att utveckla bra golfverksamhet för barn och unga

Statistik
Medelvärde

5,48

Median

6

Att utveckla bra golfverksamhet för vuxna

Statistik
Medelvärde

4,87

Median

5

Att utveckla program för att behålla & rekrytera

Statistik
Medelvärde

5,19

Median

6

Att arrangera tävlingar för juniorer och amatörelit

Statistik
Medelvärde

4,67

Median

5

Att arrangera tävlingar för proffs

Statistik
Medelvärde

3,52

Median

4

Att arrangera tävlingar för seniorer

Statistik
Medelvärde

4,19

Median

4

Att arrangera tävlingar för paragolfspelare

Statistik
Medelvärde

4,05

Median

4

Att arrangera breddtävlingar

Statistik
Medelvärde

4,49

Median

5

Totalt medelvärde
för delområden.
• Samlat totalt medelvärde för
samtliga delområden inom
Bättre idrottslig verksamhet:

4,56

Frisvar.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för bättre
idrottslig verksamhet (valfritt):
Det finns sporten golf och spelet golf, pengarna genereras av spelet inte sporten.
Denna verksamhet klarar vi av själva med 2-3 tränare anställda, det är inget som SGF behöver lägga pengar på!
Idrotten är SGF centrala huvudroll!Tävlingar, juniorer, landslag, paragolfViktigt ha planer och bra program hur behålla och
rekrytera, nu krafttag på behålla
Öppna golfbanan för skolan i närheten. Vår grannskola har bussat alla femteklassare till golfbanan ett antal gånger. Där har
de fått möta vårt pro och några medlemmar. Serien avslutades med en scrambletävling, alla fick diplom och ett erbjudande
att bjuda med sig en valfri vuxen på vår Pay & Play-bana.
I tävlingar för juniorer och amatörelit så måste det ut även på mindre klubbar inte bara i storstads regionerna.
Tydliggör vad idrottens roll är. Tävlingsidrott - och tävlingar som instrument för att utveckla barn- och ungdomar sa,t för att
ta fram elitspelare är en självklarhet.Idrott i bemärkelsen tävling, träning. god kosthållning. etik mm har inte samma
avgörande roll för huvuddelen av våra medlemmar idag med en medelålder på 47 år och hcp på över 20. Tydliggör mera
strukturerade målsättningar.
Tjejsatsning
Förbättra utbildning av golfare och kunskap om golf.Teori/praktik kunde bli mkt bättre. Går för fort att ta grönt kort och
golfaren har blivit sämre på praktisk kunskap som att släppa igenom, laga nedslagsmärken mm
Klubben och medlemmarna efterfrågar lokala tävlingar som genomförs med medlemmar. Klubben har inget intresse för
närvarande att stå värd för större arrangemang.
Nya spelfomrmer för dom minsta barnen
Ställer mej frågande till uppdelning SGF och PGA. Vad är fördelen i förhållande till andra idrotter där tränare finns i samma
organisation?

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för bättre
idrottslig verksamhet (valfritt):
Göra det enklare att följa livescoreing. Som det är idag så behövs flera olika klick och svårt att navigera från nyhetsbrev/min
golf.seTänk aftonbladet målservice eller klassiska text tv 377. PGA tour appen med lättnavigerat GUI är ett annat exempel.
Golfmedlemmars utveckling inom spelet torde vara det som skall tillfredsställas. Du kan ha hur fin bana som helst men om
inte spelaren tycker den kan hantera spelet, slagen så blir det inte roligt. Då spelar det ingen roll om du spelar på Bro Hof
eller på 9 hålsbanan som drivs ideellt.är du duktig på barn och ungdom så har du bra förutsättningar att göra bra
seniorverksamhet. Handlar åter igen om hur vi fördelar resurser inom klubben.
Vissa tävlingar känns som ett stort slukhål av de pengar vi betalt in till SGF.
Juniorerna är vår framtid och absolut viktigast, men idrottslig verksamhet måste utvecklas för alla medlemmar och handlar
inte bara om tävling ( träning, delaktighet, utbildning).Idrottslig verksamhet måste bedrivas hela året.Paragolf har en massa
tävlingar, men med väldigt få deltagare i resp klass. Viktigt att de får tävla, men av större betydelse att tillse att fler med
funktionsvariation attraheras och omhänder tages in i Paragolfen. De äldre seniorerna har redan stor verksamhet och tager
stort utrymme på golfklubbarna (D/H, gemnsamma tävlingsdagar). Vill se att idrottslig verksamhet, t ex tävling sker där hela
målgruppen inkluderas ( från barn till äldre, funktionsvariation, etnisk häkomst, kön etc..) Golf är ju för alla och med hcp
kan ju alla mötas. Inte bra att många klubbar har separerade grupperingar ( blir som ett hnider för många)....
Ledarutbildning!Kanske är det inkluderat i ordet ”utveckla” men utan ledare på klubben blir inget av!(En ny breddtävling
initierad av SGF skulle öka intresset för tävling på klubb!)

Elitverksamhet.

Som övergripande prioritering.

Hur viktig är elitverksamhet som övergripande prioritering?

Statistik
Medelvärde

4,18

Median

4

Frisvar.

Annat som borde adresseras inom ramen för elitverksamhet (valfritt):
Minska satsningen.
Ge stöd fram till hen blir yrkesspelare och medlem i PGA - tillsammans med PGA ta fram ett paket som guidar golfaren in i
en yrkesrollen så hen vet vilken associationsform är bäst lämpad etc.
Svårt fram för allt de äldre medlemmarna acceptera att vi bedriver Elite, ständigt på agendan
Erfarenhetsutbyte avseende ersättningsprinciper för klubbarnas elitspelare - och dessas åttaganden när det gäller att
representera hemmaklubben i Sverige och internationellt.
Med en hårdare satsning på utveckling av juniorer får vi på sikt en starkare elit. Detta betonas inte tillräckligt i
idrottskonsulenternas uppgift.
Eliten driver intresset för golf men är inte viktig för alla...
Det behövs förebilder för att kunna rekrytera och behålla golfare framöver, det måste finnas ʺidolerʺ att se upp till.
Svårt att påverka ungdomar, har idag många andra intressen och sysslor.
Beror på klubbens utseende. Alla klubbar har varken ekonomi eller personal för att klara det.Sedan är det hur man arbetar
inom resp region.Få till samarbete är inte alltid lätt.
Att ha elit är bra för att skapa förebilder. Om den ekonomiska delen för elit är försvarbar kan möjlige ifrågasättas.Skulle tro
att 99 % av våra medlemmar är relativt ointresserad av hur det går för proffsen. För flertalet är golf en kul och bra aktivitet,
inte säkert man ser det som en idrott
Att nå ut till ungdomar där elitspelare kan bli föredömen på olika plan.
Mycket viktigt att prioritera detta område. Damsidan är ok idag men på herrsidan finns stora brister

Annat som borde adresseras inom ramen för elitverksamhet (valfritt):
Tanken att elitverksamheten ska göra oss svenska golfare ʺstoltaʺ och vilja kämpa för att bli bättre golfare är fin.... men i
realiteten funkar det inte för när man är utomlands så har de inte hört talas om våra golfare! Dessutom får man som
golfare mindevärdskomplex istället.
Golfen behöver sina förebilder - för att vara attraktiv och synas!Satsning för att spelare ska kunna nå elit bör dock beakta
stöd i karriärtrappan så det inte bara handlar om rika/hängivna föräldrar och större golfklubbars spelare.....

Golfens
hållbarhetsarbete.

Som övergripande prioritering.

Hur viktig är golfens hållbarhetsarbete som övergripande prioritering?

Statistik
Medelvärde

5,22

Median

5

Hur viktig är golfens hållbarhetsarbete som övergripande prioritering?
Namn

Antal

%

1

0

0

2

0

0

3

7

3,4

4

30

14,5

5

80

38,6

6

89

43

Vet ej

1

0,5

207

100

Total

Respektive delområde.

Att synliggöra golfbanornas värden för goda natur & miljö

Statistik
Medelvärde

5,29

Median

6

Att synliggöra golfspelets värden för hälsa & friskvård

Statistik
Medelvärde

5,57

Median

6

Att synliggöra golfens värden för inkludering & jämställdhet

Statistik
Medelvärde

4,96

Median

5

Att synliggöra golfsportens värden för multifunktion & samverkan i samhället

Statistik
Medelvärde

4,85

Median

5

Att erbjuda miljöverktyget GEO OnCourse

Statistik
Medelvärde

4,38

Median

4

Att erbjuda ett klubbutvecklingsprogram för hållbarhetsarbete inom golfen

Statistik
Medelvärde

4,57

Median

5

Totalt medelvärde
för delområden.
• Samlat totalt medelvärde för
samtliga delområden inom
Golfens hållbarhetsarbete:

4,95

Frisvar.

Annat förslag på område som borde adresseras inom ramen för golfens
hållbarhetsarbete (valfritt):
Detta kommer bara bli viktigare under kommande år. Golfen kan ha en central roll i en hållbar samhällsutveckling
Hur få till en ʺgrönʺ anläggning i alla avseenden
Vi har ju också en miljöpåverkan som vi måste börja prata om, dels för att det troligtvis kommer krävas av våra medlemmar
men också för att det annars kan finnas svårigheter med att locka nya medlemmar.
Kanske finns men jag hittar inte.En gemensam presentation för kommuner och regioner med möjlighet att anpassa till ett
lokalt perspektiv.Vi märker väldigt tydligt den okunnighet det finns om vår sport.
Mer kommunikation kring golfens alla delar i hållbarhet behövs för att ʺsamhälletʺ ska inse värdet och gamla fördomar kan
rensas bort...
Hur kan golfbanor verka för den livsmedelsbrist som är ett faktum i framtiden. En varmare jord. Hur kan våra golfbanor
bidra? Odla ängsblommor för pollinering i områden runt vår bana, samklang med jordbruksmark, betesmark får etc.
Restauranger med närodlat. SGF måste hänga med här. Vi har utbyte med en lantbruksskola i närområdet.
Vore intressant med en nationell partner för exempelvis solpaneler, laddstolpar med tillhörande
betalningsalternativ/finansiering.
Igen - blir en pappersprodukt som bara tar tid och kostar pengar!
Handlar mycket om att vi ska kunna få disponera våra ytor och ej ifrågasättas, eller bebyggas med annat. Naturligtvis också
bedriva verksamheten på ett miljövänligt och tillgängligt vis. Inkludering kan vi dock inte lyfta fram förrän vi välkomnar
detta....

Övriga synpunkter
och förslag.

Slutligen, har du andra synpunkter eller förslag på prioriteringar eller
områden du tycker saknas i dagens verksamhetsinriktning (valfritt)?
Vi har väldigt mycket att erbjuda nationellt som golfdestination! Vi borde i samarbete med olika destinationsbolag börja
titta på att marknadsföra Sverige som ett resmål för världens golfare! Detta bör göras centralt för att ha rätt styrka o
förutsättningar!
Junior, elit, banans utveckling, allt börjar med en sund ekonomi på klubbarna/anläggningarna.ʺdet billigaste sättet att
konsumera golf är att vara fullvärdig medlem nära där du borʺ.Att lyfta fram 9-hålsbanor med 22500 medlemmar är direkt
skadligt för golfens utveckling.Hjälp klubbarna bort från 3:e parts aktörer som urholkar värdet på medlemskap.
På IT sidan måste GIT och Golfbox intefgreras
Jag tycker att tävlingsverksamheten skall prioriteras och förläggas ut även på mindre klubbar och då få stöd från SGF i form
av pengar så att det inte blir så kännbart om man behöver stänga banan under flera dagar.
Det är alldeles för många prioriteringsområden. Man borde fokusera på ett fåtal prioriteringar för att lättare kunna jobba,
motiveras och känna sig engagerad.
Tycker att GEO tar alldeles för mycket tid i förhållande till vad man får ut. Förstår inte alla marknadsmässiga fördelar som
certifieringen påstås ge.
Släpp in flera aktörer i GIT/bokningar typ hotellen.

Slutligen, har du andra synpunkter eller förslag på prioriteringar eller
områden du tycker saknas i dagens verksamhetsinriktning (valfritt)?
Golfen som arbetsgivare. Hur kan vi behålla och även rekrytera anställda med rätt kompetens utifrån vad som numer krävs
för att sköta driften på en golfklubb och hänga med i den snabba utvecklingen. Fler och fler arbetsuppgifter kommer till.
Kraven från golfaren ökar. Och problem att tillsätta säsongstjänster. Man tappar kompetens och får hitta nytt. De som är
anställda på årsbasis har mer och mer arbete att sköta och svårare och svårare att ta ut ledighet även på lågsäsong, då
många arbetar med projekt, underhåll och utveckling. Stress, brist på återhämtning och svårt att få tid till
sammanhängande ledighet ökar för varje år. Kunnig och bra personal kan inte erbjudas anställning som de kan kombinera
livet med. En golfklubb med personal med bra kompetens och möjlighet att bedriva verksamheten utan att vara beroende
på att det finns ev ideella tillgångar skulle öppna upp för helt annan verksamhet. Men golfaren betalar inte för vad det
kostar. Arbetsmiljö är en jätteviktig punkt. Kompetens på golfklubbarna. Vi klipper inte bara gräs på golfbanan och vi hälsar
inte bara välkomna och delar ut scorekort i receptionen. Det är massor med andra krav på kompetens att klara av för att
hänga med i golfutvecklingen och kunna erbjuda golfaren vad den vill ha. Många golfklubbar har samma problem. Därav
hög prio.
Satsa på de som vill spela golf ej massa konstiga försök att övertyga de som egentligen inte vill
Det är för många så kallade ”rådgivare”. Strukturera om och spara in pengar genom att ta betalt för tjänsten efter X antal
timmar. Detta ska inte kunna ersätta personal på mindre klubbar.
Golfens verksamhetsinriktning är till stora delar högst aktuell och saknar inte något enligt min mening, däremot så tror jag
att vi kommer måsta modernisera golfen för att attrahera fler att spela. Tidsåtgången för att spela en runda golf gör att
många spelar väldigt lite och därmed lätt tappar intresset för att fortsätta. Golfen måste passa den moderna människan.
Titta på padeln till exempel, man kan kalla det en fluga hur mycket man vill men ett är säkert och det är att det är
lättillgängligt för alla som vill spela, det krävs inga utbildningar eller många timmars utval av utrustning eller ens tid för att
faktiskt spela.

Slutligen, har du andra synpunkter eller förslag på prioriteringar eller
områden du tycker saknas i dagens verksamhetsinriktning (valfritt)?
Opedagogiskt upplägg.Svarsalternativen ska vara 1 till 6, inte översatta till a till d.
Jag tycker de viktigaste områdena för SGF är klubb-, ban- och idrottsutveckling. Vad gäller systemutveckling så tycker jag
man kan ʺbegränsaʺ uppdraget till det som handlar om funktionalitet som är grundläggande för att hålla ihop
informationen om våra spelare. Information som sedan andra system kan komma åt. Det finns så många bra produkter och
lösningar som borde kunna anpassas till golfbranschens krav. Det gäller allt från prissättning, till bokningsappar och mer
avancerade affärssystem.
En detalj, förbättra sökbarheten på golf.se. Idag är det ganska struligt att finna den information man söker, dvs gör den
kunskap som finns inom SGF tillgänglig!
I stort är gårdagens dimension rimlig för SGF arbete. Förstärk klubb- och anläggningsstöd
Vett och etikett . Många Unga golfare uppträder på ett sätt som inte hör hemma på en golfbana. Grönt kort på nätet kan
vara en anledning till stor okunskap om det mesta.Vi kan inte låta säkerhet på banan bli ett lotteri.Det är min tråkigaste
erfarenhet 2020 och 2021.
Vägledning hur GK ska kunna få hjälp med finansiering av samhällsinstanser vid olika typer av projekt, t ex banombyggnad
eller bevattningsombyggnad efter många års drift. GK har ofta en strategisk viktig funktion speciellt i mindre kommuner.
Tycker förslagen på prioriteringar är super bra!
Att klubbarna blir bättre på att följa lagar och regler. Vi har en komplex tillvaro under många regelverk. Ta fram fler
stöd/verktyg för att hålla ordning och koll på formalia skulle förbättra ledningens arbete och sinnesro. T ex en lista med alla
dokument man bör ha återkommande koll av (tillstånd, stadgar, skyddsronder, lönesamtal, brandsyn,
jämställdhetsgranskning etc) En lista med troligen 50-80 dokument som antingen är ʺskallʺ eller ʺbörʺ, sedan med
exempeltexter till varje. Ev jobba med det genom klubbrådgivarna som skulle kunna ha ett fokusområde per år att stötta
sina klubbar med material kring.

Slutligen, har du andra synpunkter eller förslag på prioriteringar eller
områden du tycker saknas i dagens verksamhetsinriktning (valfritt)?
Analyser förhållande SGF och PGA, varför är det bra att ha 2 organisationer och tom regler för vilken organisation som får
lära ut svingteknik? Alla får lära ut hur man sparka fotboll!
Jag tycker som helhet att SGF har väl genomtänkta program för klubbar och individer.
Att GIT skall integrera ett flexibelt system för medlemsformer som redan finns på marknaden.Vart ligger förbundets fokus,
hos golfklubbarna eller att tjäna pengar? Att det går att köpa ett golf-id utan några som helst förbehåll eller restriktioner för
några hundralappar av aktörer som inte bedriver någon klubbverksamhet. När golfklubbar sliter för att skapa verksamheter
utveckla dessa för framtiden som kräver någon form av ekonomisk framförhållning. Golfförbundet har mage att haspla ur
sig exempel skapade av klubbarna själva om hur vi kan bedriva vår verksamhet för att utveckla den och därefter sedan sälja
ut Golf-id för spottstyver. Obegripligt.
Ledarutveckling finns ju med som en av verksamhetsstrategierna.Detta behöver synliggöras och verkställas i högre grad via
klubbrådgivare och idrottsrådgivare. Ledarrekrytering inkl styrelseutb. är minst lika viktigt som medlemsrekryteringen.
Som jag tryckt på. Spelkompetens är prio 1. Minska hcp klyftan mellan herrar och damer borde vara ett mål för alla klubbar.
För att lyckas med det? Hur borde vi göra då? Målet leder till andra aktiviteter. Dagens aktiviteter har ju lett till en riktning
som vi inte uppskattar.
SGF sysslar med omvärldsbevakning och man konstaterar att de nya golfarna vill betala för vad man nyttjar/flexibla
medlemskap. Varför är då SGF så socialistiskt? Bankonsulenter, klubbkonsulenter och idrottskonsulenter, låt de som vill
nyttja denna tjänst betala och inte alla klubbar solidariskt. Solidariteten är död i övriga Sverige!

Slutligen, har du andra synpunkter eller förslag på prioriteringar eller
områden du tycker saknas i dagens verksamhetsinriktning (valfritt)?
Vi är 21 golfdistrikt och många mindre golfklubbar.Förutsättningarna både för golfdistrikten och klubbar skiljer sig väldigt
mycket. Flertalet distrikt endast drivna med ideella resurser.Klubbrådgivningen har i stort landat väl och utvecklas. Ser fram
emot att få en första kontakt med vår idrottsrådgivare för att säkerställa bra samverkan/stöd. Gällande juniorer främst
hjälpa mindre klubbar i att hur bedriva verksamhet och attrahera fler tjejer. Det underlättar även för distrikten att
genomföra samlingar, läger, tourer, ledarutbildningar etc...
SGF ska enligt VI ”utbilda och utveckla organisation, kompetens osv” . Men finns det någon ansvarig på klubb för att all
utbildning marknadsförs till rätt person? Någon som tar ett helhetsgrepp!Förr fanns utbildningsansvarig på varje klubb som
höll sig uppdaterad om aktuella utbildningar och såg till att rätt person bjöds in.Oavsett om utbildningar görs fysiska eller
digitala behövs ofta en uppmaning att ” just du borde gå den här utbildningen! ” Allt för att framtidens ledare ska få ökad
kompetens och trygghet i sin roll!

Sammanfattning,
rangordning.

Totalt medelvärde
för samtliga frågor.
• Samlat totalt medelvärde för
hela enkäten, både prioriterade
områden och delområden:

4,73

Rangordning, prioriterade områden.
1. Organisation & ekonomi: 5,56
2. Bättre spelupplevelse: 5,36
3. Golfens hållbarhetsarbete: 5,22
4. Digitalisering av verksamheten: 5,17
5. Bättre idrottslig verksamhet: 5,05
6. Jämställdhet, mångfald och inkludering: 4,93
7. Elitverksamhet: 4,14

Topp 10, delområden. (1 = högst betyg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Att synliggöra golfspelets värden för hälsa & friskvård: 5,57
Att utveckla bra golfverksamhet för barn och unga: 5,48
Att driva och utveckla adm. system som GIT och GIT tävling: 5,33
Att synliggöra golfbanornas värden för goda natur & miljö: 5,29
Att utveckla program för att behålla & rekrytera: 5,19
Att driva och utveckla Min Golf: 5,11
Att bedriva yrkesutbildning för banchefer/banarbetare: 5,02
Att driva och utveckla appen Min Golf Bokning: 4,98
Att synliggöra golfens värden för inkludering & jämställdhet: 4,96
Att utveckla bra golfverksamhet för vuxna: 4,87

Sämsta 10, delområden. (1 = lägst betyg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Att arrangera tävlingar för proffs: 3,52
Att arrangera tävlingar för paragolfspelare: 4,05
Att bedriva paragolfverksamhet: 4,13
Att verka för att inkludera olika minoriteter, t.ex. nyanlända: 4,16
Att utveckla dynamisk prissättning för avgifter: 4,18
Att arrangera tävlingar för seniorer: 4,19
Att driva klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50: 4,23
Att driva och utveckla den digitala introduktionen till Grönt Kort: 4,34
Att erbjuda miljöverktyget GEO OnCourse: 4,38
Att utveckla digitala introduktioner/utbildningar för golfspelarna: 4,40

Organisation & ekonomi.
Rangordning, delområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Att bedriva yrkesutbildning för banchefer/banarbetare: 5,02
Att bedriva yrkesutbildning för klubbchefer/administrativ personal: 4,82
Att bedriva utbildning för ideella ledare: 4,51
Att bedriva yrkesutbildning för tränare: 4,50
Att utveckla fler flexibla betalningslösningar för spel/medlemsavgifter: 4,45
Att bedriva idéutv. om framtida engagemangsformer för ideella ledare: 4,44
Att utveckla dynamisk prissättning för avgifter: 4,18

Bättre spelupplevelse.
Rangordning, delområden:
1. Att driva ett klubbutvecklingsprogram för bättre spelupplevelse: 4,82
2. Att förbättra kunskapen hos golfspelarna om bättre spelupplevelse: 4,66

Jämställdhet, mångfald & inkludering.
Rangordning, delområden:
1. Att driva klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50: 4,23
2. Att verka för att inkludera olika minoriteter, t.ex. nyanlända: 4,16
3. Att bedriva paragolfverksamhet: 4,13

Digitalisering av verksamheten
Rangordning, delområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Att driva och utveckla adm. system som GIT och GIT tävling: 5,33
Att driva och utveckla Min Golf: 5,11
Att driva och utveckla appen Min Golf Bokning: 4,98
Att utveckla digitala introduktioner/utbildningar för golfklubbarna: 4,66
Att erbjuda medlemsenkäter via Players 1st: 4,65
Att utveckla digitala introduktioner/utbildningar för golfspelarna: 4,40
Att driva och utveckla den digitala introduktionen till Grönt Kort: 4,34

Bättre idrottslig verksamhet.
Rangordning, delområden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Att utveckla bra golfverksamhet för barn och unga: 5,48
Att utveckla program för att behålla & rekrytera: 5,19
Att utveckla bra golfverksamhet för vuxna: 4,87
Att arrangera tävlingar för juniorer och amatörelit: 4,67
Att arrangera breddtävlingar: 4,49
Att arrangera tävlingar för seniorer: 4,19
Att arrangera tävlingar för paragolfspelare: 4,05
Att arrangera tävlingar för proffs: 3,52

Golfens hållbarhetsarbete.
Rangordning, delområden Golfens hållbarhetsarbete:
Att synliggöra golfspelets värden för hälsa & friskvård: 5,57
Att synliggöra golfbanornas värden för goda natur & miljö: 5,29
Att synliggöra golfens värden för inkludering & jämställdhet: 4,96
Att synliggöra golfsportens värden för multifunktion & samverkan i
samhället: 4,85
5. Att erbjuda ett klubbutvecklingsprogram för hållbarhetsarbete inom
golfen: 4,57
6. Att erbjuda miljöverktyget GEO OnCourse: 4,38
1.
2.
3.
4.

Statistiksammanfattning av medelvärden

Adress: Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm.
Kontakt: golf.se/kontakt
Internet: www.golf.se

