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Sammanfattning
En säsong har gått sedan det nya regelverket för Grönt Kort trädde i kraft. Nya golfspelare
har under 2020 kunnat starta sin resa på två sätt – antingen via golf.se där de själva kunnat
registrera sig för ett Golf-ID, starta det teoretiska lärandet i Grönt Kort-webben och få hjälp
att hitta golfklubbar i närheten för praktisk utbildning och spelprov, eller via en golfklubb
som registrerat personen i GIT, exempelvis i samband med start av en introduktionskurs.
Utöver att vi har introducerat ett nytt regelverk har coronapandemin lett till ett rekordstort
intresse för golf. Under 2020 har Golfsverige tagit emot och introducerat över 30 000 helt
nya golfare och efterfrågan på nybörjarkurser har varit stor.
Större förändringar behöver alltid utvärderas. Hur gick införandet, vad är bra i det nya
systemet och vad kan göras bättre. Vi vet att det finns mycket synpunkter och reflektioner
hos alla som kommit i kontakt med det nya regelverket – tränare, klubbar och spelarna själva.
I denna utförliga rapport hittar du därför en utvärdering av den första säsongen med det nya
regelverket för Grönt Kort, baserat på enkätundersökningar med klubbar, tränare och spelare
samt utdrag från en större studie från Ungdomsbarometern kring att behålla unga golfare.
Baserat på resultaten från undersökningarna gjordes en SWOT-analys. Därefter drogs
slutsatser med rekommendationer och förslag kring nästa steg.
Utvärderingen är gjort av en projektgrupp från Svenska Golfförbundet och PGA of Sweden.
Den presenteras först för förbundsstyrelsen i februari 2021, för att därefter delas och
diskuteras med övriga Golfsverige i olika forum och sammanhang under 2021.
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Projektgruppen för Grönt Kort-utvärdering
Annica Lundström, SGF
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Christoffer Hedlund, SGF
Anders Almgren, SGF
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Bakgrund
Vid förbundsmötet i april 2019 beslutade stämman om att införa ett nytt regelverk för Grönt
Kort, där samma regler gäller för hela Golfsverige. Regelverket infördes den 15 april 2020 och
gäller tills annat beslutas på ett förbundsmöte, enligt golfens demokratiprocess.

Regelverket i korthet
•

Spelare som har klarat teori- och spelprovet enligt det
nationella regelverket, har uppfyllt alla krav som får
ställas för utfärdandet av Grönt Kort och handicap 54.

•

Det är bara en golfklubb som kan tilldela golfspelaren
ett Grönt Kort. Tilldelningen ska göras av golfspelarens
utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller – om sådan
klubb saknas – av den klubb på vilken golfspelaren
utfört och klarat spelprovet.

•

Tilldelningen av Grönt Kort får inte förenas med krav
på att golfspelaren ska vara eller bli medlem i klubben.

•

Den enskilda golfklubben får inte ställa egna krav på
markör för spelprov. Det på förbundsmötet 2019
beslutade regelverket gäller.

Regelverket i sin helhet finns att läsa här.

Teoriwebben
I regelverket för Grönt Kort står följande gällande teori:
SGF ska tillhandahålla ett webbaserat teorimaterial som ska omfatta relevanta ämnen
som golfspråket, golfens olika slag, golfvett för säker golf, golfregler (grundläggande
nivå), spelformer, tävlingsspel. Teoriwebben ska stimulera golfspelaren att söka sig till
en klubb i spelarens geografiska närhet och att delta i individuell eller gruppvis träning
med utbildad golftränare.
För tillgång till utbildningsmaterialet, som ska vara avgiftsfritt, krävs att golfspelaren är
registrerad i GIT och därmed erhållit ett Golf-ID. Registreringen kan göras antingen av
golfspelaren själv i Min Golf eller av klubb i GIT.
Teoriwebben ska innehålla ett antal kunskapstester som golfspelaren ska klara av
underhand som spelaren tillgodogör sig materialet. Kunskapstesterna ska vara möjliga
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att göra om ett obegränsat antal gånger tills golfspelaren noterats för minst 90 procent
rätta svar. Resultatet från avklarade och godkända kunskapstester ska registreras i GIT
och vara tillgängliga för golfspelaren i Min Golf.
Lansering och innehåll
Grönt Kort-webben lanserades samtidigt som
regelverket infördes, i april 2020. Den ligger i SISU:s
utbildningsplattform och är kostnadsfri för spelaren.
Webben är indelad i fyra ämnen med kontrollpunkter
längs vägen. Spelaren ser hela tiden hur långt hen har
kommit. När samtliga kontrollfrågor är avklarade
syns det för klubben i Golfens IT-system.
Under 2020 har 53 950 personer registrerat sig för ett golf-ID, antingen själva eller av en
golfklubb, och loggat in i teoriwebben minst en gång. Av dessa har cirka 42 800 gått igenom
alla delar i webben och klarat av samtliga kontrollpunkter.

Spelprovet
I regelverket för Grönt Kort står följande gällande spelprovet:
Spelprovet består i att spela nio hål på motsvarande handicap 54,0 eller bättre på en
banvärderad golfbana med spel från en godkänd utslagsplats enligt reglerna i WHS.
Utbildningsklubben ska (i de flesta fall mot avgift) tillhandahålla golfspelaren möjlighet
att spela på en golfbana som är godkänd för registrering av handicappåverkande
golfrond (så kallade ”fadderrundor”).
Golfspelaren ska registrera resultatet (scorekortet) från det avklarade spelprovet i Min
Golf. Scorekortet ska innehålla Golf-ID för markören.
Under 2020 har 23 750 helt nya golfare, utöver att ha klarat kontrollpunkterna i
teoriwebben, också registrerat ett avklarat spelprov och fått sitt Gröna Kort godkänt.

Grönt Kort för barn
I regelverket står följande när det gäller barnens resa in i golfen:
För barn (till och med det kalenderår barnet fyller 12 år) gäller ett anpassat regelverk för
att tilldelas Grönt Kort. Barnet ska klara av Level 1–3 i Golfäventyret vilket
sammanfattningsvis omfattar:
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a) utföra och besvara ett antal uppgifter och frågor (”utmaningar”)
b) ett spelprov som går ut på att spela 9 hål på en så kallad 100-bana (enligt
definition i Golfäventyret) på 45 slag eller lägre.

Kort om Golfäventyret
Golfäventyret är barnens väg in i golfen, anpassat för barn upp till 12 år. Fokus ligger på
lärande och motivation med utmaningar. I Golfäventyret har barnen kul samtidigt som de lär
sig golfen genom att spela och steg för steg "levla" vidare till nästa nivå. Genom regelbunden
träning tar sig barnet successivt genom level 1, 2, 3 och kan sedan spela på den stora banan.
Därefter finns level 4 som fortsätter utveckla och utmana med golfövningar och spel.
Materialet och metodiken är framtaget av SGF och PGA i samarbete med SISU
Idrottsutbildarna, baserat på erfarenhet och evidensbaserade teorier.
Tränare, föräldrar och ledare hittar allt material om Golfäventyret finns i Golfens
Ledarutbildning 1 – Golfäventyret, med bok och tillhörande webbplats med filmer. För den
som vill fördjupa sig ytterligare i barns lärande finns Golfens Ledarutbildning 2.
För barnen finns ett häfte som följer innehållet i ledarens bok, men skrivet utifrån barnens
perspektiv med utmaningar, tips och scorekort. Tanken är att barnen har med sig häftet i
bagen, bockar för utmaningar och ser hur långt de levlat. Häftet går att beställa här.
Kopplat till barnens Golfäventyret-häfte finns en del teorifrågor på golfäventyret.se. SGF och
PGA anser dock inte att barnen ska göra teori på egen hand i en teoriwebb, likt de vuxna gör.
Klubben med tränare och ledare behöver ha ansvaret för barnens resa i golfen, både vad gäller
praktik och teori. Teorin bör därför integreras i den praktiska verksamheten på en klubb,
under ledning av en tränare och/eller ledare.
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Insamling av feedback
En viktig del av utvärderingen har varit att samla in
feedback från alla som på något sätt kommit i
kontakt med och använt sig av det nya regelverket.
Detta gjordes via tre olika enkäter som skickades ut
under oktober 2020 till klubbarna/distrikten,
tränarna samt till spelare som tagit eller håller på att
ta Grönt Kort under året.
Syftet var att få ett så brett och bra underlag som
möjligt för att kunna besluta om eventuella förslag
till förändringar vid förbundsmötet 2021.

Klubbenkät
Skickades av SGF till golfklubbar och golfbolag den 15 oktober 2020. Sändlistan utgjordes av
totalt 1 564 mottagare: Ordförande, klubbchef, kansli/reception, idrottsansvarig, Grönt Kortansvarig, utbildningsansvarig samt primär e-postadress i golfklubbar och bolag, enligt
kontaktuppgifter i GIT. Antal svar: 220.
Enkäten bestod av totalt 21 frågor om klubbens introduktionsverksamhet, synen på det nya
regelverket och hur det fungerar i praktiken, utvärdering av den nya teoriwebben i Min Golf,
utvärdering av spelprovet. Dessutom fick respondenterna betygssätta tre konkreta förslag
till justeringar i regelverket för Grönt Kort för att få underlag till eventuella beslut vid
förbundsmötet 2021.
En variant av klubbenkäten skickades också till golfdistriktens ordföranden och
idrottsansvariga, något anpassad för att passa distriktens perspektiv och roll.

Tränarenkät
Skickades av PGA of Sweden till tränarna den 15 oktober 2020. Sändlista: Samtliga
medlemmar i PGA, totalt 585 mottagare. Antal svar: 294
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Enkäten bestod i det stora hela av samma frågor som klubbenkäten, med några undantag och
ändrade formuleringar för att passa tränarens perspektiv och roll.

Spelarenkät
Skickades av SGF till nya golfare den 23 oktober 2020. Sändlista: Samtliga golfspelare som
enligt uppgifter i Golfens IT-system fått ett Golf-ID och startat sin utbildning mot Grönt Kort
under 2019 eller 2020. Totalt 22 782 personer. Antal svar: 2 055
Enkäten bestod av totalt 19 frågor om spelarens introduktion till golfen. Hur fick de sitt GolfID, vilka Grönt Kort-utbildningar de gått (på klubb eller online), om de träffat en tränare, vad
de tycker om teoriwebben, vad de tycker om spelprovet, om de hade lätt att få starttid och om
golfklubben godkände det Gröna Kortet efter avklarat spelprov och teori.
Inbjudan till enkäten skickades i två olika versioner – en till spelare fått ett Golf-ID 2019
eller 2020 och som fortfarande är under utbildning (7 945 personer) och en till spelare som
tagit Grönt Kort och har nått handicap 54 eller bättre under 2020 under 2020 (14 836
personer). Texten i inbjudningsmejlet skiljde sig något åt för att passa respektive grupp, men
enkäten var densamma för båda kategorierna.

Ungdomsbarometern
Utöver dessa tre enkäter, som specifikt gjordes i syfte att utvärdera nya regelverket för Grönt
Kort, gjorde SGF också en stor kartläggning under hösten 2021 i samarbete med
Ungdomsbarometern inom ramen för ett större projekt kallat Rekrytera & behålla.
I rapporten, som har titeln ”Att behålla unga golfare”, presenteras resultat från en gedigen
kartläggning av unga golfare i åldrarna 19–30 år, som börjat eller återvänt till golfen 2020.
Resultaten av studien är därför relevanta även för utvärderingen av nya Grönt Kort.
Totalt deltog 1 004 personer i en kvantitativ enkätundersökning. Detta kompletterades med
fokusgrupper och djupintervjuer med unga golfare, samt djupintervjuer med klubbchefer och
tränare.
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Resultat av enkäterna
Nedan följer en sammanfattning av svaren och snittbetygen inom olika områden. Samtliga
enkätfrågor diagram finns också med som bilagor längst bak i rapporten.

Klubb- och tränarenkät
Efterfrågan på kurser
Hur har efterfrågan varit på kurser och lektioner för nybörjare 2020 jämfört med fjolåret?
Klubbenkät

Tränarenkät

Högre än 2019

83 %

85 %

Samma som 2019

9%

10 %

Lägre än 2019

3%

3%

Vet ej

5%

2%

Vad tror du är det största skälet till den ökade omsättningen? (endast tränarenkät)
Klubbenkät

Tränarenkät

Pandemin

–

82 %

Kombination av pandemi och regelverk

–

13 %

Annat

–

3,5 %

Erbjudanden

–

1,5 %

Regelverket

–

0%

Ändrad kommunikation

–

0%

Betyg och feedback på regelverket
Betygssätt följande delar i det nya regelverket, skala 1–10. (Siffrorna avser snittbetyget för
klubbenkäten respektive tränarenkäten.)
Klubbenkät

Tränarenkät

Teoriwebben med kunskapsfrågorna

7,1

6,6

Spelprovet

6,8

6,1

Helheten i regelverket

6,8

6,2
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Tycker du att något bör förändras i nuvarande regelverk? (endast klubbenkät)
Klubbenkät

Tränarenkät

Ja

54 %

–

Nej

46 %

–

Tycker du att något bör förändras i teoriwebben? (endast tränarenkät)
Klubbenkät

Tränarenkät

Ja

–

47 %

Nej

–

53 %

Klubbens tillämpning av det nya regelverket
Har klubben tillämpat det nya upplägget och regelverket för Grönt Kort?
Klubbenkät

Tränarenkät

Ja

84 %

68 %

Delvis

11 %

29 %

Nej

1%

2%

Vet ej

4%

1%

Har du/din golfklubb ställt ytterligare krav eller krävt medlemskap för att godkänna Grönt Kort,
utöver de krav som finns i regelverket (avklarad teori och spelprov)?
Klubbenkät

Tränarenkät

Ja

26 %

35 %

Nej

67 %

59 %

Vet ej

7%

6%

Har du/din golfklubb erbjudit nybörjare utan Grönt Kort att spela på banan som träning inför
spelprovet?
Klubbenkät

Tränarenkät

Ja

68 %

78 %

Nej

24%

19 %

Vet ej

8%

3%
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Tre frågor om spelprovet
Betygssätt följande påståenden på en skala 1–5. (Siffrorna nedan avser snittbetyget.)
Jag litar på att spelarna är ärliga med resultatet
vid sitt spelprov (1 = Nej inte alls, 5 = Ja helt)
Jag litar på att markören har tillräcklig kunskap
för att kunna verifiera spelarens resultat på
spelprovet (1 = Nej inte alls, 5 = Ja helt)
Min uppfattning kring svårighetsgraden för
spelaren att klara spelprovet (1 = Mycket lätt,
5 = Mycket svårt)

Klubbenkät

Tränarenkät

3,9

3,3

3,8

2,9

3,0

3,0

Tre konkreta förslag till förändring
Betygsätt tre förslag till justeringar i regelverket, som eventuellt kan tas upp till beslut vid
förbundsmötet 2021. (Skala 1–5 där 1 = ”Mycket dåligt” och 5 = ”Mycket bra”. I bedömningen
ombads respondenterna även ta hänsyn till om förslagen skulle vara praktiskt genomförbara.
Siffrorna nedan avser snittbetyget.)
Klubbenkät

Tränarenkät

Krav på tränar-/ledarledd praktisk utbildning

4,2

4,5

Krav på tränar-/ledarledd teoriutbildning

3,6

3,5

Nya kunskapskrav på markören som ska intyga
spelprovet (en av klubben utsedd person, t.ex.
tränare, ledare och/eller fadder).

3,3

3,5

Barnens väg in i golfen
I utvärderingsenkäterna tillfrågades klubbar och tränare om hur de implementerat den del av
regelverket som rör barn till och med 12 år, både avseende användandet av Golfäventyretmaterialet och om de låter barnen spela på en anpassad bana. Nedan följer svaren.
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Använder du/klubben materialet Golfäventyret, så att barnen kan ta hjälp av utmaningar för att
ta sig till nästa nivå?
Klubbenkät

Tränarenkät

Ja

48 %

55 %

Nej

15 %

27 %

Delvis

22 %

15 %

Vet ej

15 %

3%

Har du/klubben gjort en bana anpassad för barn som gäller när de tar Grönt Kort (100-bana eller
motsvarande)?
Klubbenkät

Tränarenkät

Ja

53 %

70 %

Nej

43 %

27 %

Vet ej

4%

3%
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Spelarenkät
Nedan följer en sammanfattning av resultaten av spelarenkäten. En fullständig förteckning
över frågor och svar finns i bilaga 2 längst bak i rapporten.
Hur fick du ditt Golf-ID?
En golfklubb registrerade mig

61 %

Registrerade mig själv

36 %

Vet ej

2%

Annan

1%

Går du eller har du gått en Grönt Kort-utbildning på en golfklubb/golfanläggning?
Ja, en utbildning med både teori och praktik

48 %

Ja, en praktisk utbildning (spelet och svingen)

35 %

Nej

16 %

Ja, en teoriutbildning på klubben

2%

Har du träffat en golftränare (PGA-tränare) på din väg mot Grönt Kort?
Ja

78 %

Nej

16 %

Vet ej/osäker

6%

Går du eller har du gått en Grönt Kort-utbildning online (utöver den obligatoriska kostnadsfria
teoriwebben)
Nej

74 %

Ja, en annan teoriutbildning online

19 %

Ja, en onlineutbildning med både teori och praktik

5%

Ja, en praktisk onlineutbildning (spelet och svingen)

2%

Är det något du saknar i teoriwebben som du skulle kunna ha nytta av på din väg mot Grönt
Kort?
Nej

94 %

Ja

6%
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Hur många försök behövde du för att klara spelprovet?
Klarade det på första försöket

47 %

2–4 försök

38 %

5–10 försök

12 %

Fler än 10 försök

3%

Upplevde du att det var lätt att få starttid på en golfbana för att träna och genomföra
spelprovet?
Ja

83 %

Nej

12 %

Vet ej

5%

Hade din markör på spelprovet Grönt Kort?
Ja, och handicap 54 eller lägre

94 %

Nej, men Golf-ID

2%

Vet ej

4%

Efter avklarat spelprov och teori, godkände golfklubben ditt Gröna Kort?
Ja

89 %

Ja, med krav på att teckna medlemskap i klubben

6%

Jag har inte bett någon golfklubb att godkänna mig ännu

3%

Nej

2%

Ja, med krav på att göra ytterligare tester/prov i klubbens regi

0,4 %
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Öppna svar
Många av respondenterna har valt att lämna öppna svar på flera av frågorna, med mer
målande beskrivningar av sina tankar och upplevelser. Dessa är svåra att sammanfatta i
detalj i en sådan här rapport. Flera av de öppna svaren motsäger dessutom varandra. Det gör
det svårt att dra några generella slutsatser som i sin tur ska ligga som underlag till en
förändring av regelverket som sådant.
Här är dock några exempel på kommentarer som synliggör perspektiv som återkom hos flera
av respondenterna i de olika enkäterna.
Golfspelarna – positiva kommentarer
”Allt gick riktigt bra! Jag tyckte att teoriutbildning varit väldigt bra och
pedagogisk. Tack för det!”
”Jag överraskades hur bra och enkelt allt var att ta Grönt Kort vi
webben, bra pedagogiskt och lätt att förstå.”

”

”Kul att det känns välkomnande, inget som skrämmer bort möjliga nybörjare genom att
vara för komplicerat eller för svårt.”

”Det är aldrig försent att börja med golf det bästa jag gjort som nybliven pensionär, frisk
luft trevliga golfvänner och ett bra bemötande på golfklubben från första dagen. Bra
webbkurs med teori och bra praktik med klubbens tränare.”
”Bra, enkel och tillgänglig webbutbildning. Fantastiskt duktig och pedagogisk instruktör
för den praktiska delen.”
”Väldigt bra att träna med en instruktör då han vävde in teorin!”
”Det har varit mycket värdefullt att gå golfkurs där vi gick igenom teorin med praktiska
övningar. Lärde mig massor och inför nästa säsong kommer jag med stor sannolikhet ta
några lektioner.”
”Min upplevelse är väldigt positiv. Kursen var väldigt välplanerad, tränaren var oerhört
duktig och trevlig och väldigt mån om oss kursdeltagare och vår utveckling.”
”För mig var det sätt som min klubb följde upp oss nya golfare och bjöd in oss till teori
och praktisk träning som en del av vägen till 54 väldigt värdefullt för att få grönt kort.”
”I stort har det fungerat bra. Inloggningsproblem men löste sig med god hjälp av PGA
tränaren. En bra tränare är en förutsättning för att komma igång.”
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”Superbra att man nu inte behöver spela upp varje moment för sig som för 13 år sedan
när jag var på väg första gången. Tycker det är superbra system med att man går
fadderrundor och lär sig den vägen.”

Golfspelarna – negativa kommentarer
”Kändes onödigt svårt att klara det praktiska provet. Tappade
motivationen till att golfa över huvud taget.”

”

”Man känner sig väldigt ensam. Känns inte som man får vare sig stöttning eller
vägledning var man skall hitta mer info, hur man skall lägga upp sin väg mot grönt kort.”
”Min klubb utlovade i samband med min anmälan till kursen att de hade en
fadderverksamhet för den praktiska speldelen. Tyvärr så verkar den inte finnas mer än
på papperet. Blev anvisad att anmäla mig till en faddergrupp på FB vilket jag gjort men
har inte fått något svar därifrån.”

”Den största svårigheten var att hitta någon att spela med och jag kände mig rätt ensam
till en början innan jag sakta började komma igång och hitta andra att spela med. Så
någon form av fadderverksamhet är viktig för de nya.”
”Dålig uppföljning och stöd inför den praktiska delen. Teori klart, kurs klart, och nu då?
Ingen verkar bry sig. Ingen följer upp. Ingen finns till förfogande för att gå runda. Hur ska
jag göra det själv om jag inte känner någon som spelar golf?”
”Det är knepigt att få tillgång till spelmöjligheter ute på banan när man inte känner
någon som har grönt kort som man kan spela med. Och även när man hittat någon med
grönt kort att spela med är det krångligt att anmäla sig på en rond, då man inte kan göra
detta via Min Golf.”
”Svårt hitta info om spelträningen. Olika besked om utslagsplats och poäng. Speciellt när
säsongen är nästan över och det är svårt att fråga någon. När man inte kan få ut ett
aktuellt scorekort. Får vänta till våren för att bli klar.”
”Förvånad över hur olika utbildningen beskrivs på alla de olika klubbarnas hemsida. Svårt
när man aldrig rört sig i golfkretsar tidigare att förstå vad som är bäst/enklast och hur
allt hänger ihop. Därtill vad det är man förväntas betala för. Förvirrande!”
”Golfklubbarna tar inte detta seriöst i år, känns som om man tog in för många och inte
hade tid att gå igenom allt.”
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”Min erfarenhet efter att ha pratat med familj och vänner är att det är olika lätt/svårt
beroende på vilken klubb man väljer att ta grönt kort med så viktigt att man centralt
pushar på klubbarna att ha samma mini standard.”
”Jag tyckte att det var oklart hur det skulle gå till att ta grönt kort. Vad ingick i den delen
som tränaren skulle ansvara för? Fadderskap – hur fungerade det och hur kunde jag
själv bidra? Vad skulle jag göra för att bli registrerad? Men allt har löst sig!”
”Tycker det är olyckligt att det är sådan skillnad på vart man skriver in sig för att ta grönt
kort. I mitt fall måste jag gå 9 hål på mitt handicap för att klara spelprovet. Har en vän
som gick intensivkurs i en dag som sedan fick sitt gröna kort.”
”Ska erkänna att allt var väldigt otydligt. Klubben som höll kursen sa att där jag var
medlem skulle godkänna mig, men de ville ha eget spelprov trots intyg från kursen.”

Golfklubbarna
”Det viktigaste är att en utbildad PGA tränare får ansvaret för att
utbildningen bedrivs och genomförs på rätt sätt med rättvisa,
kunskap och glädje som förtecken och ledstjärnor.”

”

”Golfklubben har väldigt dålig kontroll på spelprovet och kraven på markören är
obefintliga”

”Jämfört med tidigare krav på att klara att komma i hål på 5 slag från 100 eller 150 m, så
har kravet ökat högs väsentligt för de som inte har den självklara talangen för golf, men
som gärna vill lära sig. Startsträckan kan bli lite väl lång för dessa…”
”Tycker inte klubben måste utse någon markör, men däremot kan klubben se till att den
som är fadder får ta del av, alternativt får med sig, en slags checklista för vad som måste
gås igenom i spelprovet ute på banan. Jag tänker då framförallt på allt kring vad som
krävs i form av vett och etikett och säkerhet samt flöde och speltempo. Kanske bör en
sådan checklista lämnas in i receptionen för godkännande?”
”Större betoning på hur viktig PRO:n är och att spelprovet inte ska kunna godkännas av
vem som helst.”
”Ev. införa krav på Grönt Kort (hcp 54,0) på markören vid spelprovet.”
”En markör (utsedd person tex tränare, ledare) låter som en bra idé men den är svår att
genomföra då den är väldigt resurskrävande.”
”Vår lilla klubb har inte resurser att vara fadder åt nybörjare”
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”Utmärkta instruktioner på webben, men de är definitivt inte tillräckliga för att ge
nybörjaren den rätta förståelsen för vad som gäller på en golfbana.”
”Det är inte, tycker jag, tillräckligt med kunskapsprovet på webben. Vi har därför
kompletterat denna del med två obligatoriska regelvandringar, som leds av någon som
vet vad som gäller på banan.”
”Vill vi kortsiktigt ha in nya golfare så funkar dagens system. Men vi godkänner inte
spelare som inte gått någon form av nybörjarkurs. Vård av bana, säkerhet och speltempo
är ett måste i en praktisk utbildning om det ska fungera på banan.”
”Svår diskussion, samtidigt som vi vill att golfen ska vara tillgänglig så ser man att det
går lite väl fort för vissa att komma ut på banan utan att ha rätt kunskap och känsla för
spelet och säkerheten. Tänker att om man sprider ut teoridelen över längre tid, ca 2–3
veckor så får man mer tid/krav att läsa igenom teorin och säkerhet. Absolut viktigt att
nybörjarna inte känner för mycket hinder, men golf är ju faktiskt lite svårt ibland, borde
vara okej att det tar någon/några veckor att komma igång.”
”Lite mer vikt bör läggas vid att lära nybörjarna att hålla ett hyfsat tempo på banan.
Speciellt viktigt nu då golfsverige fått så många nya golfare. OBS! Detta måste ske utan
att nybörjare skräms bort för att man känner sig stressade.”
”Nuvarande system innebär att många lätt kommer in i golfen vilket är positivt men total
brist på praktisk regelkunskap och golfvett gör att spelarna är rent livsfarliga,
långsamma och okunniga vilket knappast gör att de stannar kvar som golfare och
dessutom utsätter andra för fara och irritation på fullbokade banor.”
”Vi måste säkerställa en kunskapsnivå och förståelse för det vi förr kallade ʺvett och
etikettʺ alltför låg kunskap kring speltempo, genomsläpp, vård av bana och respekt för
banarbetare.”
”Det är svårt att spela golf. Hoppar man över tränarledda lektioner så har vi svårt att
fånga upp kunskapsnivå och även kommunikationen med nybörjarna. När de går hos
våra tränare får de en bra start och en bra kommunikation och relation som leder till
fortsatt vilja att lära sig mer.”

Golftränarna
”Fungerat bra. Vi tränare kan lägga mer fokus på rörelseutveckling,
spel och hur organisationen på klubben ser ut med medlemskap,
träningar, tävlingar etc.”

”
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”Enkelt, roligt och inom ramen vad som är nödvändigt att veta”
”Tillgängligt, modernt och kompletterar min utbildning perfekt. Kanske behöver höja
svårighetsnivån på testet något.”
”Bra att det är lättillgängligt. Kunde vara mer utförligt i vissa områden. Tror ändå att
många får helheten hos oss genom fadderrundor och nybörjargolfen.”
”Det är bra att vägen in i golfen kan gå snabbare för vissa, men när en nybörjare har 24 i
hcp efter 2 veckor utan att träffat en golftränare så blir man lite osäker om de faktiskt
fått med sig allt de behöver för att spela golf, både regelrätt med också säkert.”
”Teoridelen på nätet kan göras mer omfattande och då finns inte behovet av
teoriutbildning på klubben på samma sätt. Detta kan då bakas in i de praktiska delarna
på klubben och blir mer verklighetsanpassat kring regler/golfvett.”
”För liten del om regler och kortfattat. Utan vår regelvandring med tillämpningar på
banan hade många inte varit färdiga att gå ut på banan.”
”Flytta fokus till de områden som är direkt relevanta för att komma igång –
grundläggande regler och vett/etikett.”
”Praktisk utbildning MÅSTE bli ett krav. Teoriwebben är mycket bra men den behöver bli
mer omfattande och praktisk teori (ex banvandring) MÅSTE finnas. Alla kan misslyckas
med det slutliga spelprovet. Markören måste ha max hcp 36,0 och bör ha spelat golf
själv i 5 år.”
”Teori på webben bra , men praktisk tillämpning med prov borde vara ett krav .
Godkännande för spel borde vara delegerat till PGA PRO. Inget krav på att ha genomfört
praktikkurs kan synas märkligt.”
”Nytt och bra tänk som följer utvecklingen i teknikens värld (digitalt) men lite bristande i
kopplingen till oss som tränare.”
”Dagens regelverk är bra med den passus att nya golfare SKA ha haft någon kontakt
med klubbens utbildare.”
”Det är inte bra att nya golfare kan komma ut på banan utan någon kontakt med en
tränare. Vi tappar golfvett, etikett och spelets värdegrunder.”
”Jag är positiv till moderniseringen. Det negativa jag upplever är bristande golfvett och
praktisk nivå hos de som gjort utbildningen på egen hand eller hos någon av
onlinevarianterna. För mig blir det mer att göra (ekonomiskt bra) men jag ser det som en
risk att vissa tröttnar då de inte kan spela tillräckligt bra (pga. obefintlig praktiskt
vägledning) eller inte spela tillräckligt säkert/snabbt (pga. för lite teoretisk utbildning).”
18

”Idén med det här upplägget tycker jag dock är bra men det är alldeles för lätt med
teorin och för vissa alldeles för svårt med spelprovet.”
”En markör för att godkänna spelprov skulle kunna vara en person som har haft grönt
kort i över ett år, tre år eller liknande. Kanske ett handicapkrav? Bara någon under 18 i
hcp skulle kunna godkänna. Jag värdesätter att nybörjaren får spela med en mer
rutinerad spelare som vet var man ställer bag, hur man lagar ett nedslagsmärke osv.”
”Högre krav på fadder, absolut. Tycker det borde finnas hcp-gräns och att denna person
också får tydliga direktiv från klubben att läsa på den teoretiska webbaserade delen
innan fadderrond genomförs.”
”Jag tycker att kravet på att markören skall ha en viss spelnivå krånglar till processen för
nya golfare och för klubben. Om utbildningen är omfattande nog med krav på praktisk
utbildning hos en tränare ser jag inte att behov av spelnivå på markör för spelprov är
nödvändigt.”
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Ungdomsbarometern
Resultatet av studien kommer att presenteras i olika
sammanhang under 2021 inom ramen för projektet
Rekrytera & behålla. Nedan följer en sammanfattning
av några av de resultat och slutsatser som är relevanta
för Grönt Kort-utvärderingen.

Hur lär målgruppen sig att golfa?
Enkelt ta grönt kort
Att ta grönt kort upplevs inte vara förknippat särskilt med status, eller
något de generellt ser något hinder för att kunna ta. Upplevelsen bland de
som börjat golfa i år är att det är enkelt att ta Grönt Kort.
Eftersom den gängse synen är att golf är en svår sport hade vissa väntat sig
att det också skulle vara lite svårare att ta Grönt Kort än vad det faktiskt
var. Det är positivt för unga att det är lätt att ta Grönt Kort. Det ligger i linje
med att det ska vara enkelt och smidigt att ägna sig åt sin fritidsaktivitet.
Söker tips och inspiration på egen hand
För flera har ingången till golf varit ett par timmar med tränare för att få
det Gröna Kortet, därefter tar de inspiration och kunskap från personerna i sitt nätverk och
de som de spelar med. Flera kollar Youtube och/eller tittar på golftävlingar.
Givet att mycket av deras kunskapsinhämtning sker på egen hand är det många som riskerar
att inte få den coachning och träning de kanske egentligen behöver. Flera resonerar att det
vore bra med en uppföljning av nybörjarkursen, som ett steg 2 med lite uppdatering och
utveckling från var de befinner sig nu när de kör t en säsong.
Behov av prova-på
Några nämner att det är eller har varit en utmaning att få inblick i golfen. Här uttrycks ett
behov av prova-på-möjligheter för att få se vad golf är och känna på hur de tycker att det är.
Upplevelsen är att möjligheterna är få när det gäller att prova på genom att låna utrustning på
klubbar, kunna lösa anpassade medlemskap eller liknande. Ofta krävs att du har kontakter
och egen utrustning, vilket i slutänden innebär att alla inte har förutsättningarna att kunna
lära känna golfen, åtminstone inte på ett enkelt sätt.
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Målgruppens syn på golf
Golfen har blivit mer öppen ”för alla”
Generellt finns det vissa associationer till golfen som en aktivitet för
medelålders män och att det åtminstone förut varit en aktivitet som haft
en ”snobbstämpel”. Men både nybörjare och återvändare resonerar kring
att de upplever att golfen idag har blivit mer ”för alla”.
Sin upplevelse baserar de på att de själva känner sig välkomna på
golfbanorna, oavsett vilken relation de har sedan tidigare till golfen, men
också att de upplever att de träffar många olika människor som spelar
och har börjat med golf.
Allmänhetens kunskap om golf är låg
Trots att golfen ”öppnat upp” till att locka flera, mer olika och gjort det lättare att få access, så
resonerar de unga golfarna som börjat i år kring att kunskapen om golfen är låg.
Jämför man med fotboll eller tennis så har folk i allmänhet en uppfattning om vad det är och
hur dessa sporter går till. Men när det gäller golf så är det färre i allmänheten som har koll.
Detta kan vara en rejäl tröskel menar de nybörjare som själva kommit in till golfen utan
någon direkt koppling till golfen sedan tidigare.
Golf är svårt
Både nybörjare och återvändare är överens om att golf är svårt. Det tar tid att utvecklas och
det krävs mycket om man vill bli duktig. Att golf är svårt är också en del av tjusningen. Visst
finns det viss prestige i att det är svårt, men framförallt handlar tjusningen om att det alltid
finns nytt att lära och förbättra, vilket gör möjligheterna att utveckla sig själv oändliga.
Golf är dyrt
De unga golfarna är väldigt samstämmiga i sin syn på golfen som en dyr aktivitet. De påtalar
själva att det ekonomiska är en tröskel för att börja med golf, men också för att underhålla
den. Särskilt utmanande är det när de är studenter och inte har inkomsten som krävs. Flera
nämner att det var först när de började jobba som de hade råd att ägna sig åt golfen.

21

Målgruppens syn på träning
De unga golfarna drivs av att utvecklas i sitt spel. De lägger mycket
tid på golfen men den mesta går till spel på banan. Det här innebär
inte att de är ointresserade av att utveckla sin teknik eller ta hjälp
av coachning, vilket kan vara avgörande för att hålla dem kvar inom
golfen. Men det behövs några puttar i rätt riktning.
Inte alla som ser att de har behov av träning och coachning (just nu)
Alla upplever inte att de har behovet av mer träning eller coachning.
Vissa uppfattar att det mesta som behövs är att nöta på banan.
Detta kan bero på att de inte ser sig själva som så ”seriösa” golfare
eller att de som nybörjare tycker att det viktigaste är att bli trygg i sitt eget spel innan de går
vidare till att finslipa teknik eller ta hjälp utifrån.
Dålig koll på vad de och hur de kan få hjälp på klubben
Vad klubben har att erbjuda när det kommer till träning, kurser och coachning har de ganska
dålig koll på. Än så länge har de som nybörjare bara gått nybörjar/introkurs och något annat
har inte varit relevant än så länge. Men på sikt kan det absolut vara aktuellt resonerar flera,
men de är väldigt osäkra på vilken hjälp som finns att få.
Positiva till proaktivitet
De uppskattar när de träffat t.ex. PRO på banan och fått en uppmuntrande kommentar, eller
ett tips. Det får dem att resonera kring att de egentligen nog skulle ha ganska lätt att hoppa på
träning och lektioner om någon frågar dem/uppmuntrar dem proaktivt.
Priset för lektioner är en tröskel
Det finns en uppfattning att det är dyrt att ta lektioner och kurser. Och utifrån nybörjarna
som ser golfen som en hobby blir priset mer än tiden en tröskel för att signa upp sig på
lektioner eller kurs. Men om de fick ett bra erbjudande skulle de förmodligen haka på.
Individuell coachning och intensivformat lockar
Att ta individuella lektioner eller lektioner i en mindre grupp med personer på samma nivå,
eller ännu hellre i den grupp de oftast brukar spela med, lockar mer än att ta lektioner i en
större grupp där de inte känner de andra och/eller de ligger på olika nivåer/har olika behov.
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Korta och/eller få tillfällen, gärna med flexibilitet att med kort varsel kunna hoppa på eller
hoppa av lockar mer än långa kurser.
Samma format gäller föreläsningar. I regel intresserar föreläsningar få i målgruppen men i
kortare format som är mer handlingsinriktat, t.ex. clinics som man ofta har inom ridsporten,
lyfter några fram som bra exempel istället för traditionella föreläsningar.
De vill lära mycket på egen hand
Viktigt att ha med sig är att de tillhör en generation som är vana vid och som gärna vill sköta
så mycket som möjligt själva. De utgår från att kunna ta reda på det mesta på egen hand. Här
behövs anpassning genom att t.ex. finnas med lättillgänglig information och inspiration i
deras kanaler. Kanske tips, regler och instruktioner på YouTube eller i app-format?

OBS! Samtliga resultat och slutsatser i Ungdomsbarometerns rapport ”Att behålla unga golfare” är
copyrightskyddade och får inte spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse.
Ungdomsbarometern AB © 2020
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SWOT-analys
Efter att resultaten av enkäterna sammanställts höll projektgruppen en tretimmars workshop
med fokus på att göra en SWOT-analys utifrån spelarens, tränarens respektive klubbens
perspektiv och feedback. Dessutom gjordes en analys av regelverket ur SGF:s perspektiv.

Spelarens perspektiv
Styrkor.

Möjligheter.

•
•
•
•

Kul, enkelt och smidigt
Kan styra själv
Lätt att komma igång
Kombinationen av teori i webb och praktik hos
tränare uppskattas
• Bra att kunna boka tid från hcp 54

• Webben funkar bra – kan bli bättre. Mer om
regler och hur man uppträder på banan
• Tekniken bra men kan förfinas
• Utveckla kommunikation om resan
• Verktyg för att hitta spelkompisar –
fadderverksamhet
• Efterfrågan på mer praktisk träning

Svagheter.

Hot.

• Hur det praktiskt funkar på en golfanläggning
är svårt i teori
• Klubbar som inte följer regelverket. Olika
erbjudanden – olika upplevelse
• Resan slutar när kursen är slut. Ensamma
spelare saknar stöd när de tagit Grönt Kort.
• Klubbar hindrar/ser ner på golfare som gjort
resan själv, och/eller online
• Spelprovet är svårt – golf i praktiken är svårt
för många
• Svårt boka tid för spelprov och fadderrundor

• Spelare underskattar behovet av en bra
praktisk golfutbildning
• Spelprovet är för svårt, spelare lämnar om de
inte klarar handicap 54
• Ensamma spelare lämnar golfen
• Befintliga golfare respekterar inte nybörjare
• Nya golfare får inte lära sig kulturen och de
oskrivna reglerna
• Klubbar/tränare gör egna regelverk och prov
• Vi tappar spelarens perspektiv
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Klubbens perspektiv
Styrkor.

Möjligheter.

• Enkelt och snabbt att komma in i golfen
• Bra med samma krav på alla klubbar
• Bra att kunna göra spelprovet med en kompis

• Kunna boka fadderrunda / starttider själv på
nätet innan hcp 54
• Utbilda klubben i mottagandet av nybörjaren
• Adaptivt lärande – fördjupning för den som vill
• Klubben kan följa spelarens resa mer än idag

Svagheter.

Hot.

• För lite golfvett och regler i teoriwebben
• För liten roll för tränaren
• Inte bra att en icke-utbildad kan godkänna en
nybörjares spelprov
• Svårt att nå handicap 54
• För svag nationell kommunikation

•
•
•
•
•

Svårt för spelarna att klara spelprovet
Svårt att veta om spelarna gör rätt
Vi tappar klubbens perspektiv
Betalningsviljan går ner
Eventuella krav på praktik eller ledarlett
spelprov drabbar mindre klubbar

Tränarens perspektiv
Styrkor.

Möjligheter.

•
•
•
•
•
•

• Bra paketering, men höj svårighetsgraden i
teoriwebben
• Mer regelkunskap, banvård och vett&etikett
• Bättre kommunikation kring resan behövs
• Tydliggör och utveckla barnens resa
• Tränarens roll och betydelse kan byggas ut
mer (kompletterande krav, införsäljning mm)
• Bra med teoriwebb, mer spel/praktik behövs
• Var är det personliga mötet?

Kortare startsträcka
Lätt att paketera in i utbildning
Lättläst och tillgängligt teorimaterial
Bra komplement till verklighetens lärande
Mer tid till annat
Golfen mer tillgänglig

Svagheter.

Hot.

• Bra innehåll men man borde inte få göra allt på
en gång
• Leder till säkerhetsproblem på banan
• För innehållsfattig, enkel och lättsam teori, för
få och för lätta frågor
• Spelaren kan inte omsätta teorin i praktiken på
egen hand
• Svårt med kontroll för spelprovet
• Tränaren försvinner ur processen
• Fuskas nog med spelprovet

•
•
•
•

Förflyttade flöden till de digitala tränarna
Tränaren ersätts med digitalt lärande
Vi tappar tränarens perspektiv
Tränaren tappar kontrollen över
introduktionen
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SGF:s perspektiv:
Styrkor.

Möjligheter.

• Huvudmålet uppnått! Grönt Kort har en tydlig
definition
• Golfen har äntligen en introduktion som går att
förklara
• Smidigare rekrytering

• Bra struktur på lösningen – går att
vidareutveckla
• Går att ställa krav på markören (regel 4.4 i
världshandicapsystemet)

Svagheter.

Hot.

• För dålig teknisk loggning av spelarnas resa
• Lösningen och utvecklingen kommer att bli
medelvärdet av vad alla tycker och vill – risk
att systemet blir ”mellanmjölk”.

•
•
•
•
•

Resursbrist hos SGF (innehåll, IT, support)
Grönt Kort landar för mycket hos SGF
Vi får för många golfare
Marknadsdomstolen
Förändring är jobbigt – risk att tappa tålamod
och ändra för mycket för tidigt

Utifrån denna SWOT-analys sammanställdes slutsatser, reflektioner och förslag kring nästa
steg i projektet.
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Slutsatser och nästa steg.
I alla större förändringar behövs en omställningsperiod för att det nya ska fästa. Vi bedömer
därför att det inte är välbetänkt att göra större förändringar redan efter första året, som
dessutom varit så speciellt med Covid-19 och en extrem tillströmning av nya golfare.
Baserat på detta, samt efter analysen av enkätsvaren, är projektgruppens förslag därför att
inte rekommendera någon större förändring av regelverket inför 2021. Gruppen beslutade
dock om fem punkter att gemensamt arbeta vidare med, och till viss del genomföra och
introducera redan under 2021.
1. Inga krav på tränar- eller ledarledd teori eller praktik under 2021, men ett fortsatt
utvärderingsarbete av dessa båda förslag. Både SGF och PGA behöver göra en djupare analys
för hur det skulle bli praktiskt genomförbart för både större och mindre golfklubbar om
kraven skulle skärpas kring klubbens involvering. Analys klar till november 2021.
2. En förändring av markörfrågan, där ett godkänt spelprov ska intygas av en spelare som har
aktivt Golf-ID med handicap 54 eller lägre. Denna förändring bedöms inte kräva ett beslut på
förbundsmötet. Det blir därmed inte någon proposition, utan en mindre uppdatering av
regelverket. Genomförs till 15 mars 2021.
3. Vidareutveckling av teoriwebben. En arbetsgrupp får i uppdrag att uppdatera innehållet i
webben enligt nedan. Genomförs våren 2021.
•

Mer innehåll kring golfregler, handicap, vett & etikett, där vissa delar kan vara
obligatoriska och vissa eventuellt kan finnas som fördjupning för den som vill.

•

En teoretisk beskrivning av den praktiska läranderesan, med syfte att nybörjaren ska
veta vad hen behöver kunna och träna på praktiskt innan spelprovet, gärna med hjälp
av en PGA-tränare. Detta innehåll får PGA stort ansvar för att fylla.

4. Tydliggöra barnens resa in i golfen. Innehållet ska fortfarande finnas i Golfäventyrets bok
och webb för tränare och ledare, samt i det fysiska häftet för barnen – men detta ska
presenteras tydligare i teoriwebben. Genomförs till 15 mars 2021.
Efter feedback att steget är långt mellan 100-banan och främre slopad tee ändras regelverket
så att barn till och med 12 år kan välja att göra spelprovet från 150-pinnen enligt Level 3 i
Golfäventyret när de ska ta Grönt Kort. Genomförs till 15 mars 2021.
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SGF och PGA ska också undersöka möjligheter att i framtiden på ett pedagogiskt ansvarsfullt
sätt digitalisera delar av barnens resa, där till exempel utmaningarna i Golfäventyret Level 1–
4 kan finnas i en app som möter barnens motivation utan att stressa dem i deras utveckling.
Påbörjas 2021.
5. En kommunikationsplan för introduktionsutbildningen ”Vägar in i golfen” 2021 som synkas
mellan SGF, PGA samt även GAF. Detta för att alla golfklubbar och tränare ska känna sig
trygga i både hur regelverket fungerar och vad som behövs för att erbjuda nya spelare en bra
resa in i golfen – individanpassat utifrån förutsättning, ambition och sociala kontaktnät i
golfen. Golfsverige behöver gemensamt säkerställa att golfare som kommer ensamma till vår
idrott inte lämnas vind för våg när Grönt Kort har godkänts och personen blivit medlem.
Genomförs till 15 mars 2021.
6. Fortsatt IT-utveckling för att göra spelarens resa enklare, minska frågetecken för spelare
och klubb och stötta övriga förslag ovan:
•

Bygga IT-stöd för att kunna införa förslaget ovan, att spelprovet ska intygas av en
person med aktivt Golf-ID och handicap 54 eller lägre. Genomförs till 1 april 2021.

•

Utveckling av ett automatiserat mejlflöde till spelaren under Grönt Kort-resan, bland
annat när något av kunskapskraven har klarats, samt efter att en golfklubb godkänt
Grönt Kort. Mejlflödet kommer att hjälpa spelaren att förstå processen för Grönt Kort
(färre supportfrågor) och vi kan upplysa om och puffa för vikten av praktisk
utbildning hos PGA-tränare. Genomförs till 1 april 2021.

•

Utveckling för att förbättra användarupplevelsen i teoriwebben. Genomförs till 15
mars 2021.

•

Framtagning av ett lösningsförslag kring förbättring av användarupplevelsen i
registreringsfasen via golf.se. Startas 2021, klart senare.

2021-02-01
Projektgruppen från Svenska Golfförbundet och PGA of Sweden
Annica Lundström, SGF
Sofia Strindholm, PGA
Bo Bengtsson, SGF
Ove Ellemark, SGF
Susanne Persson, SGF
Petra Lindström, SGF
Christoffer Hedlund, SGF
Anders Almgren, SGF
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Bilaga 1: Resultat klubboch tränarenkät.
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Resultat klubb- och tränarenkät
Mottagare
Klubbenkät till 1 564 klubbrepresentanter:
• Klubbchef/VD
• Ordförande
• Grönt Kort-ansvarig
• Idrottsansvarig
• Kansli/reception
Tränarenkät till 585 PGA-medlemmar.

Antal respondenter
Tränarsvar: 294
Klubbsvar: 220
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Bilaga 2: Resultat
spelarenkät.
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Resultat spelarenkät
Antal mottagare: 22 783 personer
Antal respondenter: 2 055 personer
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