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Amanda
Lind gillar
golfens
miljötänk
Idrottsministern utfrågas
om idrott och samhällsnytta

Till dig som
önskar att du
börjat tidigare

Om du vill
komma igång i tid
Gå in på folksam.se
eller ring 0771-950 950.
Vi hjälper dig!

Att bli bättre på golf är svårare än att spara
långsiktigt men det finns vissa likheter.
Du behöver göra uppoffringar idag för att skörda frukterna
sedan. Du behöver vara tålmodig och inte ge upp. Precis när
du tror att du kommit på hur du ska göra så glömmer du av
det. När det känns som jobbigast och motigast så studsar
det plötsligt din väg och du gör birdie istället för dubbel!
Den största skillnaden är att vi kan hjälpa dig med ditt
sparande. Vi har 1,3 miljoner svenskar som sparar långsiktigt hos oss så vi har lite erfarenhet. När det är out till
höger och vatten till vänster så är du helt ensam på tee.

Innehåll.
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Journalisten som är
mitt i naturen

Martin Emtenäs är den populära programledaren vi känner
från Mitt i naturen. Vi tog
Martin till golfbanan och pratade biologisk mångfald och
smarta tips till klubbar.

Integration
19:

Golf för nya vänner
– en integrationssatsning

Genom golfens nya satsning
ska golfklubbar bli en plattform
för att få in nyanlända i samhället, bland annat med hjälp
av mentorer.

26:

Torra fakta byggde
Puttoms investering

Golfbanan i Örnsköldsvik
investerade i en bevattningsanläggning som gjorde nytta
redan den torra sommaren i
fjol. Men det är i år investeringen ska ge resultat.

30:

Trelleborg – kommunen
som satsar på SGT

Trelleborgs kommun, med fyra
av dess företag, blev huvudsponsor till Tegelberga Open på
Swedish Golf Tour dam. Detta i
en satsning på besöksnäringen.
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Golfnyttan
Ledare:

Nu ökar vi takten
i Golfnyttan!
Golfnyttan gillas, men alla förstår inte varför Golfförbundet
gör satsningen. Svaret är att klubbar som jobbar med Golfnyttan
ska få ökad legitimitet i samhället och därmed nya intäkter eller
sparade kostnader.
Vi som håller på med golf känner till värdena, men samhället vet
inte alltid vad golf betyder för miljö, hälsa och besöksnäring. Det
behöver vi berätta för kommunföreträdare, företagare och allmänhet. Gör vi det bra kommer golfen att gynnas. Vi kan nämligen aldrig vara säkra på att golfbanor är skyddade från andras
intressen, oavsett om det gäller alternativ markanvändning eller
tuffare miljödirektiv.

» Det blir
naturligt
att knyta
satsningen
närmare
Agenda 2030,
de 17 globala
målen för
hållbar
utveckling.

Kunskap om golfens värden ökar på kommunal nivå, mycket tack vare våra verksamhetsseminarier på 23 platser. Även om inte
alla börjar spela golf leder kunskap sannolikt
till beslut som gynnar golfen. Men det återstår oerhört mycket arbete innan golfbanor
erkänns som god markanvändning.
Vi vill därför öka takten i Golfnyttan 2.0.
Det blir naturligt att knyta satsningen närmare Agenda 2030, de 17 globala målen för
hållbar utveckling. Detta är också ett språk
som politiker och beslutsfattare förstår.

Biologisk mångfald blir nyckelområde i
Golfnyttan 2.0, där vi breddar miljöfrågan. I samhällsdebatten
syns ett tydligt intresse för dessa frågor, och vi har mycket att
berätta då golfbanor bidrar stort genom ruffar, buskage, träd
dammar och andra vattendrag som gynnar växter och djur.
En som kan mycket om detta är tv-profilen Martin Emtenäs. Läs
hans tankar på sid 10-13. Läs också intervjun (och lyssna på podden) med idrottsminister Amanda Lind på sid 20-23. Hon
utvecklar tankar om idrott och samhällsplanering, där tillgänglighet står högt på hennes dagordning. Golfen lovprisas
också för att framsynt jobba multifunktionellt.
GUNNAR HÅKANSSON
Generalsekreterare
Svenska Golfförbundet

Golf med ett
modernt synsätt!
Memira ger dig ett modernare synsätt. Genom linsbyte, linsimplantat
eller ögonlaser kan vi hjälpa dig oavsett din ålder eller ditt synfel.
Sluta krångla med störande glasögon, läsglasögon eller kontaktlinser
som hindrar dig att nå ditt drömhandicap!

Medlemse
erbjudand
kr på
värt 3450
e/golf
memira.s
Ulf Norrby, Pro på Ljusdals GK
Gjorde synkorrigerande
operation hos Memira

Läs mer och boka på
www.memira.se/golf
020 61 62 00

Hållbarhet!

Golfnyttan.
Miljö:

Operation: Rädda bina
Golfsverige stöder Naturskyddsföreningens kampanj
Svenska Golfförbundet uppmanar medlemsklubbar och
landets golfspelare att stödja Naturskyddsföreningens
Operation: Rädda bina. Många klubbar har insektshotell,
vårdar det öppna landskapet eller samarbetar med
Foderhjälpen. Men fler behövs. Med kampanjen vill
Naturskyddsföreningen öka kunskapen om hur vi alla kan
göra viktiga räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer. En tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad
av bin och andra insekter.
raddabina.se
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Golfnyttan.
Inspiration:

Utbildning:
Klubbarna törstar efter kunskap
Sommaren 2018 går till historien som en av de torraste i mannaminne.
Detta drabbade golfbanorna hårt. Inte ens de klubbar som har vattenförsörjning i form av dammar och möjlighet att ta vatten från sjöar och
vattendrag kunde vattna fullt ut på grund av restriktioner eller
begränsningar i bevattningssystemet. Inför årets säsong kallade
Svenska Golfförbundet till seminarium om vattenförsörjning i
Stockholm . Ett liknande seminarium genomfördes även i Göteborg.
Utmaningen är densamma över hela landet. »Det handlar om att inventera sina möjligheter i god tid för att säkerställa möjligheten att vattna
under extremt torra perioder«, förklarar Peter Edman, bankonsulent på
Svenska Golfförbundet med särskilt ansvar för frågor som rör naturoch miljövård.
golf.se

Hörde jag
fååår?

Hos Håkan ropas
det ofta »får«
Håkan Rasmusson driver jordbruk och
Värpinge Golfbana i multifunktionalitetens tecken. Golfare, får och ovanliga arter
av nattfjärilar lever i symbios.
Den som vill spela 9-hålsbanan
kan göra det med lånade klubbor. Den som vill ha färska, ekologiska ägg kan köpa det på gården. Den som
vill ha språk- och arbetsträning kan få det
– i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Röda Korset och Socialförvaltningen. Marken ligger i kanten av
Rinnebäcksravinens naturreservat vilket
förhöjer naturupplevelsen. »För mig är det
inte en golfbana. Det är en gård, och golfarna är en av grödorna«, säger Håkan.
golf.se

6 GOLFNYTTAN

Hållbarhet:
Klöver över
»Bolag som arbetar med hållbarhet
utifrån FN:s globala mål för Agenda
2030 går och mår bra.« Det säger
Reynir Indahl, grundare och partner i
riskkapitalbolaget Summa Equity,
som tar in pengar och satsar på fonder med nämnda bolag. Anledningen
till framgången för dessa bolag är
enkel enligt Indahl som intervjuats av
Dagens Industri: »För att de har medvind. Det finns en efterfrågan på lösningar på de globala problem som FN
pekat ut. Vi tror på en starkare tillväxt för de här bolagen än för många
andra.« Så sträck på er alla golfklubbar som börjar jobba utifrån Agenda
2030-målen. Framtiden ser ljus ut!
golf.se

Skidgolf:
Golf i backen
Förvånade påsklovsfirare i Åre
knäppte av sig skidorna, ställde
stavarna, greppade klubban och
slog några bollar – i många fall
för första gången. Det var några
år sedan Golfförbundet senast
tog det annorlunda greppet att
prova på golf i Åreskutan, men i
påsk var det dags igen inom
ramen för Golfäventyret.
Aktiviteten är tänkt att öka
intresset för att spela golf och bli
medlem i en golfklubb, bland
annat Åre Golfklubb.
golf.se
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Miljö:
Nej till Nybro
Nybro Golfklubb har ansökt om
tillstånd hos kommunen om att
använda växtskyddsmedel efter
problem med svampangrepp på
fyra av greenerna, men fått nej.
Klubben har överklagat till markoch miljödomstolen, som nu går
på kommunens linje. Orsak:
greenerna ligger inom vattenskyddsområdet för Gårdsryds
vattentäkt och enligt domstolen
finns det risk för att medlet tränger
ner i grundvattnet. Det medel
klubben vill använda är godkänt av
Kemikalieinspektionen för golfbanor. Golfklubben menar att risken
för att det tränger ner i grundvattnet är oerhört liten.
golf.se

Turism:
Fler golfturister till Siljan
Golfklubbarna runt Siljan bildar
ett gemensamt bolag för att förbättra marknadsföringen och
locka fler golfturister till
Siljansbygden, bland annat med
Golf Runt Siljan-häftet som gör
det förmånligare att spela på alla
Siljansklubbar – Leksand,
Rättvik, Sollerön, Mora och
Tällberg. Häftet har funnits i flera
år men nu görs en nystart.
»Golfturismen omsätter flera
miljarder i Sverige men vi har
varit dåliga på att marknadsföra
oss. Vi vill locka fler greenfeegäster, och då måste vi synas på
rätt ställen«, säger Rolf
Andersson på Leksands GK och
tar sociala medier som exempel.
golf.se

Tack Kalix kommun!

Anläggning:

Kommunen räddar golfklubben
Golfintresserade i Kalix med omnejd
kan andas ut: Det blir en fortsättning
för golfklubben efter 2018 års konkurs för Kalix Golf AB, där Kalix
kommun gått i borgen. Kommunen
tar över anläggningen som kommer
att driftas av Kalix Golfklubb på ideell

basis. »En bra lösning för golfverksamheten i Kalix«, säger Elisabet
Norman, ordförande i klubben.
Tommy Nilsson (S), kommunalråd i
Kalix kommun, motiverar beslutet att
ta över ägandet: »Vi nådde en bred
politisk överenskommelse och det

blev till slut bra för medborgarna i
Kalix kommun. En golfbana har ett
visst attraktionsvärde, inte minst för
boende i kommunen samt besökare
som spelar golf.«
golf.se
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Golfnyttan.
Inspiration:

Sollentuna satsar
på synnedsatta
Sollentuna GK är första golfklubb i Sverige att
utbilda ledsagare för personer med synnedsättning.
Satsningen har lyft direkt, bland annat tack vare ett
reportage i SVT Stockholm.
»Intresset är stort, flera golfdistriktsförbund har
hört av sig och vill komma«, säger initiativtagaren
Michael Burman i reportaget.
Barbro Andersson är utbildad ledsagare och berättar
i SVT-reportaget om sin uppgift: »Jag tror att man
ska vara golfare själv. Sedan får man väl vara väldigt ödmjuk och väldigt försiktig.«
golf.se

Förbundsstyrelsen:
Birgitta Wilhelmsson
ny ledamot

Inspiration:
FOTO: SUSANNE PERSSON

Handigolf:

Hallå där Mikael Madenteg, ordförande i
miljökommittén på Björkhagens Golfklubb,
som var inbjuden att tala på Botanikernas
riksmöte i Uppsala i mitten av mars.
Vad talade du om?

– Rubriken på föredraget var »Slå ett slag för den biologiska mångfalden – spela golf!« Jag ville visa att det
finns en win–win–situation för golfen och naturvården, i det här fallet botaniker, att samarbeta.
Naturvårdarna får bland annat mer välskötta ängsmarker och golfen får en skötsel som skapar biologisk
mångfald – till en lägre kostnad dessutom.

Hur blev du inbjuden?

Birgitta Wilhelmsson, Umeå, valdes vid förbundsmötet i april in som ledamot i Svenska Golfförbundets styrelse. Birgitta Wilhelmsson är utbildad på
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Örebro
och är sedan 2012 anställd som utbildningsledare
vid Lärarhögskolan, Umeå Universitet.
Birgitta Wilhelmsson har en lång och gedigen karriär som golfledare i klubb och distrikt, bland annat
elva år i utbildningskommittén på Umeå Golfklubb.
Hennes fokus ligger på juniorutveckling och
utbildning. Förbundsstyrelsen består nu av följande
ledamöter (fr v): Anders Sjögren, Birgitta Wilhelmsson,
Malin Pellborn, Maria Möller (ordförande), Martin
Karlsson, Stefan Bengtsson och Anneli Samuelsson.
golf.se
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– Jag närvarade på en föreläsning som Botaniska
Föreningen i Stockholm anordnade och fick chansen
att besvara en fråga om golf och naturvård som ställdes. Efter det fick jag frågan om att komma till riksmötet och tala.

Vad är nyttan för golfen att medverka i
naturvårdande forum?

– Att sprida Golfnyttan i samhället – i det här fallet
miljöfrågorna – och skapa nya vänner »därute«.
Några av dem börjar säkert spela golf dessutom!

Hur kan klubbledare och naturvårdare
finna varandra?

– Ta kontakt! Be att få komma och tala på deras seminarier, eller be att få en stund och berätta om klubbens
arbete för biologisk mångfald när exempelvis botaniker anordnar vandringar där de passerar golfklubben.

Lär dig mer!

GIT:

Så lägger du in nya
Golfnyttan-mottagare i GIT
Ordförande, styrelseledamot, klubbchef/vd samt PR-och
marknadsansvarig är några av de på klubben som får tidningen
Golfnyttan automatiskt. Vill du lägga till fler mottagare (gratis) i
Golfens IT-system, GIT, gör du det enligt följande:
1. Klicka på menyvalet
Klubbens kontaktpersoner i
vänstermenyn, eller välj
menyvalet Register och därefter Klubbens kontaktpersoner. En dialogruta visas
med upplagda kontaktpersoner och möjlighet att lägga
till nya.
2. Sök upp personen och lägg in
denne under Övriga mottagare av Golfnyttan
dialogrutan.
3. Klicka på Verkställ eller
Spara.

RF:s konferens:
Golf en del
i samhällsplaneringen

FOTO: BJÖRN ANDERSSON

FOTO: STAFFAN ANDERSSON

Johan Kannerberg var där och
pratade om mer golf i samhället!

FOTO: OLA HANSSON

»Plats för idrott i samhällsplaneringen« på Bosön
i slutet av maj lockade 150 ansvariga från idrottsförbund och kommunala förvaltningar. Golfen representerades av bland andra
Golfnyttans Johan Kannerberg som höll i en workshop om multifunktionella idrottsytor. »Kan golfen vara en relevant och modern
medspelare för kommuners framtida utmaningar istället för en
traditionell kravställare, så blir många fler vinnare«, säger Johan.
golf.se
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Golfnyttan.
Intervjun:

En journalist
mitt i naturen
Golfen har världens chans att kliva fram som en stark aktör
inom biologisk mångfald, det vill säga Sveriges miljömål, samt
ett rikt växt- och djurliv. Det hävdar frilansjournalisten och
naturälskaren Martin Emtenäs som är förvånad att inte
fler golfklubbar tar för sig i debatten.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: BJÖRN ANDERSSON
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Bli en grönare klubb!

nder ett decennium kröp
han omkring viskandes i
kylan på behörigt avstånd
från myskoxar, eller liggandes i blåbärsris på spaning efter björnar i SVT:s
Mitt i naturen med en
filmfotograf vid sin sida.
Det gav honom Norrlands stora journalistpris.

Martin Emtenäs
tre bästa tips för en
grönare golfklubb
1. Inventera och utveckla skötselplanen
med fokus på biologisk mångfald, bland
annat se över gödsling och utveckla
dammarna för grodor och salamandrar.

Studentradion och kurser i medie– och kommunikationskunskap ledde till sommarjobb på
Radio P4 Västernorrland. Då fick SVT Umeå
upp ögonen för den nyfikne sörmlänningen –
född och uppvuxen i Oxelösund – och anställde honom för att leda Mitt i naturen.
År 2016 sade han plötsligt upp sig från sin
tjänst på SVT utan att ha någon annan anställning att gå till. I dag frilansar Martin Emtenäs
och håller bland annat föreläsningar.
Vi diskuterar golfklubbarnas behov av att kliva fram inom området natur– och miljövård.
Martin Emtenäs vill se att golfklubbarna vågar
ta mer plats i debatten.
– Jag tror att det har att göra med att det lever
kvar en uppfattning om att en golfbana är
enbart dålig för naturen. Men det beror helt på
hur man sköter sin golfbana och vilken natur
som fanns där innan. Det finns golfbanor som
tillför stora värden för biologisk mångfald med
rikt växt– och djurliv. Golfen har en möjlighet
här, att gå i bräschen och lyfta fram och berätta
om de goda exemplen.
Omgivningens bild av golfen kan även vara
färgad av bilden av naturen, enligt Martin
Emtenäs.

2. Samverka med relevanta myndigheter,
bland annat Länsstyrelsen och kommunen.
3. Öppna upp banan för allmänheten,
skapa promenadstråk och låt fler ta del
av naturen i och runt golfbanan. Bjud in
till en Grön dag med rundvandring.

– Visst finns det fortfarande en känsla av att
golfen kan vara exkluderande med sina regler
och speciella klädsel, men folk har dessutom en
extremt naiv bild av vad natur är. Hur många
sommaridylliska vykort på rapsfält finns det
inte i dag? Den biologiska mångfalden på en
åker är betydligt mindre än på en rätt skött
golfbana. Men jag tror att många
ser golfbanor som ett större
ingrepp på naturen än en åker.
Vi är så vana att se fält av raps,
havre eller vete. Eller planterade
skogar med bara tall eller gran.
– Det finns för mycket av en
Bullerbyn-syn på jordbruket i
Sverige i dag.

»Den biologiska mångfalden
på en åker är betydligt mindre
än på en golfbana som sköts
på rätt sätt.
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Golfnyttan.
Intervjun:

Agenda 2030 är ett begrepp som dyker
upp allt oftare – även inom golfen.
Martin Emtenäs är både lyrisk och
skeptisk över FN:s dokument för en
hållbar, global utveckling.
12 GOLFNYTTAN

Det här är Martin:
Martin Emtenäs

Ålder: 41. Bor: Nyköping.
Karriär: Studentradio, P4 Västernorrland, SVT Umeå och numera frilansjournalist, bland annat TV4:s Det stora fågeläventyret. Skrivit böckerna
»Vilda djurboken: favoritdjur i svensk natur«, »Upplev Sveriges natur: en
guide till naturupplevelser i hela landet« samt »Fantastiska fladdermöss.«
Favoritfågel: Lavskrika (Perisoreus Infaustus).
Det visste du inte om Martin Emtenäs: Trummis på Stefan Sundströms
senaste skiva.
Golfmeriter: »Provat några gånger men aldrig riktigt fastnat.«
Framtidsplaner: »Skriver just nu på en föreläsningsserie om mikroorganismer under jord. Konsultar gärna mer, varför inte på golfklubbar?«

Landets golfklubbar får ibland oförtjänt negativa omdömen inom området naturvård, enligt
den 41–årige naturälskaren.
– En rätt skött golfbana kan bidra med biologisk mångfald genom bland annat ruffar, öppna
ytor mellan skogsbryn, ängsmark och naturbete
samt dammar och vattendrag där grodor och
salamandrar kan leva och utvecklas. Dammar
och vattendrag är extremt viktiga i dag när jordbruket gjort att vi dikat ur på många ställen.
Intervjun görs tidig vår på Nyköpings
Golfklubb, på väg mot Emtenäs födelseort
Oxelösund. Samtalet i det tomma klubbhuset
leds in på vad energiske Emtenäs skulle göra om
han blev erbjuden jobbet som klubbchef på
exempelvis Nyköpings Golfklubb – och antog
utmaningen.
– Först och främst skulle jag inventera vad
som gjorts hittills för den biologiska mångfalden
och vilket stöd eller motstånd som finns bland
medlemmarna. Sedan skulle jag se över vilken
typ av gödsel som används. Nästa steg skulle bli
att ta fram en skötselplan för det intilliggande
naturreservatet och samråda med Länsstyrelsen hur vi kan låta området förvildas och exempelvis plocka in tamboskap – och går det i så fall
att kombinera med golfspel? Därefter skulle jag

se över dammarna och göra det bra för grodor
och salamandrar samt se hur de som inte spelar
golf ska kunna promenera och ta del av naturen
på och runt golfbanan. Slutligen skulle jag bjuda
in allmänheten till en Grön dag på golfklubben,
anordna en rundvandring och prata om de tio
vanligaste fåglarna samt grodorna på banan.

Lavskrika är
Martin Emtenäs
favoritfågel

Agenda 2030 är ett begrepp som dyker upp
allt oftare – även inom golfen. Martin Emtenäs
är både lyrisk och skeptisk över FN:s dokument för en hållbar, global utveckling.
– Det är asbra och sinnessjukt coolt det världens ledare har skrivit under, men då går det
inte att placera ett raffinaderi i Stenungsund, för
då har vi inte en chans att uppnå målen, säger
han och frågar sig retoriskt:
– Är det upp till skolstrejkande elever att ta oss
ur klimatkrisen eller är det upp till våra pålästa
beslutsfattare?
Golfen verkar inom Agenda 2030, bland annat
mål 3: Hållbara städer och samhällen samt mål
15: Ekosystem och biologisk mångfald.
– Det är bra att ta tag i det du kan och där du
gör störst nytta. Jag menar, hur många har sextio
hektar grönyta att vårda och utveckla? Vissa har
ju inte ens blomkrukor på sina arbetsplatser.
golf.se
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Vill du ha mer tid ute?
Välkommen in.
Med en bra gräsklippare blir klippningen
roligare, oavsett om du vill låta en robot
göra jobbet eller föredrar att klippa själv.
Combi-, multi-, cylinder-, hand-, åk- eller
robotgräsklippare – vi har alla typer och
storlekar som passar oavsett om din tomt är
mellanstor, gigantisk eller en liten, kär plätt.

Granngården Cylinder

Stihl RMA 235

ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET
Besök
oss i någon av våra 113 butiker eller på
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granngården.se. Kundtjänst 0771-222 444.

Granngården Combi 50SE

Stiga Rider Villa 12

Gardena Sileno City 500

Vi reserverar oss mot slutförsäljning och eventuella tryckfel. Mer produktinformation, se granngården.se

Vår servicetjänst Grannhjälpen hjälper dig
med installation, service och reparation av
din maskin.Välkommen in i någon av våra
butiker eller titta in på granngården.se

Golfnyttan.
Handigolf:

Svenskt silver i
Special Olympics
7 500 deltagare från 190 länder i
världens största idrottsevenemang
för atleter med intellektuella funktionsnedsättningar. Special
Olympics World Games i Abu Dhabi
14–21 mars blev något alldeles extra,
och de fyra svenska golfarna gjorde
bra ifrån sig.

Framgång!

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

Det svenska laget bestod av
Alexander Forsman, Kallfors, Felix
Norrman, Arboga, Jesper Gutke,
Dynekilen och Richard Hoff,
Ljunghusen. Alla fyra tog medaljer i
sina respektive klasser. Tävlingen
avgjordes på mästerskapsbanan Yas
Links Abu Dhabi Golf Club.
Nästa Special Olympics World
Games består av vintersporter och
arrangeras i Åre och Östersund i
februari 2021.
golf.se
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16 GOLFNYTTAN

Golfnyttan.
Rekrytering:

Golfens dag!

Första träffen
med golfen
25 maj arrangerades Golfens dag på 170 klubbar över hela landet.
Som tidigare år är det klubbar med en tydlig idé, fokus på få
målgrupper och med stöd av lokal media som lyckas bäst.
TEXT: ROGER ANDERSSON FOTO: LINA HOOF

Ett gemensamt datum för Golfens dag startade 2017 och
har nu alltså arrangerats i tre år. Vad kan vi dra för slutsatser? Frågan går till Claes Björklund, projektledare för
Golfens dag på Svenska Golfförbundet (SGF).
– Vi kan se att det har blivit lite mindre fokus på rekrytering och mer lokal mediebevakning än tidigare och det
är jättebra utifrån Golfnyttans mål med ökad synlighet
och legitimitet för golfklubbar.
Så det blir en fortsättning för Golfens dag?
– Jag känner att vi absolut ska fortsätta, men utvärderingen från de tre åren får väl avgöra. Vi ser också på möjligheten att som komplement ge klubbar möjlighet att använda
det material SGF tar fram, även till en »Klubbens dag« som
man kan arrangera valfritt datum, säger Claes Björklund.

Finns några goda exempel från i år du vill lyfta fram?
– Det finns många bra och kul arrangemang. Det är
dessutom så att idéer och arrangemang kan vara rätt,
men väder, datum och målgrupp mindre bra. Det går aldrig att få alla nöjda. Men några kul exempel är att tidningen Bohusläningen lyfte fram Golfens dag på Torreby över
ett helt uppslag, alpinstjärnan André Myhrer gästade
Sörfjärden, longdriving-stjärnan Sandra Carlborg fanns
på A6 GK och att Kungsbacka GK tydligt signalerat att
man de två senaste åren värvat nya medlemmar på och
tack vare Golfens dag.
golf.se

Hej då!

2,5 ton metallskrot
I samband med Golfens dag gjordes en insamlingskampanj genom Golf & Companies
i ett samarbete med återvinningsföretaget Suez. Golfklubbor och annat metallskrot samt
kläder samlades in på samtliga Dormyvaruhus och på 15 golfklubbar.
Österåkers GK bidrog med närmare ett ton av den totala
insamlingen på 2,5 ton skrot och 300 kilo kläder.
GOLFNYTTAN 17
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Golfnyttan.
Paragolf:

Integration!

Golfen omfamnar nya vänner
Golfen gör en satsning på nyanlända under namnet »Golf för nya
vänner«. Golfklubben ska bli en plattform för att få in nyanlända
i samhället, bland annat med hjälp av mentorer.

S

kånes Golfförbund
driver sedan 2018
ett treårigt projekt
för nyanlända med
medel från Allmänna Arvsfonden.
Sju golfklubbar i
Skåne har hittills anslutit till projektet som nu får stöd från Svenska
Golfförbundet, som i sin tur fått
medel från Riksidrottsförbundet
för att hjälpa till att föra ut det till
övriga golfklubbar i landet som
vill vara med.
– Vi ska utveckla en metod för
att få in nyanlända i samhället via
golfklubben, bland annat genom
utbildning av mentorer på klubbarna. Nyckelpersoner i satsningen är också inkluderingssamordnare och etableringscoacher i

TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: RICKARD BALCKE

kommunerna som tar hand om
och guidar nyanlända, förklarar
Rickard Balcke, projektledare på
Skånes Golfförbund, och fortsätter:
– Det vi märkt hittills är att
klubbar som ligger långt framme i
arbetet med Vision 50/50 – en del
av golfens inkluderingsresa för
att få fler kvinnor både på och
utanför banan – också lyckas bäst
i arbetet med Golf för nya vänner.
Anledningen är förmodligen att
de redan har en sund värdegrund
som förankrats i klubben.
Malmö Burlöv GK, vars bana ligger i Malmös nordöstra delar och
nära invandratäta bostadsområdet Kirseberg, har kommit igång
och arrangerat en träff för samhällskommunikatörerna från

Region Skåne. Ett annat exempel
är samarbetet mellan Kävlinge
GK och Svenska Kyrkan för att
nå ensamkommande.
Projektet Golf för nya vänner
kommer att utvärderas av Erik
Lundkvist, postdoktor på Barnoch ungdomsvetenskapliga
Institutionen på Stockholms
Universitet, tillika lektor i idrottsvetenskap på Gymnastik- och
idrottshögskolan i Stockholm.
– Det som kittlar som forskare
är att få vara med från början, att
Skånes Golfförbund vill arbeta
långsiktigt och att forskningen
ska tillämpas praktiskt.
golf.se

Mor och dotter
från Syrien provar på
golf för första gången på
Ljunghusens GK
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Golfnyttan.
Politik:

Ministern
som vill få in
idrotten i
samhället
Hon kallar sig sportnörd och vill
återerövra idrotten som en integrerad
del i samhället – speciellt i planering av
nya bostadsområden. Möt idrottsminister
Amanda Lind.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: KRISTIAN POHL, REGERINGSKANSLIET

20 GOLFNYTTAN

A

manda Linds titel i Stefan
Löfvens regering är kulturoch demokratiminister
med ansvar för idrottsfrågorna. Hon klargör dock
när Svenska Golfförbundets Johan Kannerberg får
tid för att spela in ett avsnitt till Golfnyttanpodden:
– Jag brukar säga att jag också är idrottsminister
och lyfta fram det i alla sammanhang där jag har
möjlighet.
Idrottsintresset har alltid funnits för Amanda
Lind, född i Uppsala när 70–talet blev till ett nytt
decennium: 80–talet. Hon fastnade för längdskidåkning, utförsåkning och tennis – och allmänt friluftsliv. Hon spelar inte golf men nickar
igenkännande när Kannerberg talar om den
»perfekta bollträffen« i golf.
– Det är en stor tillfredsställelse att få till en
perfekt bollträff i tennis. Det känns i hela kroppen
hur rätt det blev då. Jag kan tänka mig att det är
detsamma inom golf, säger idrottsministern och
skiner upp över det oväntade inledningsämnet.
– Jag är en sportnörd, och har alltid varit.
Både att idrotta och att titta på sport.
Idrottsministerns roll är att formulera den
statliga idrottspolitiken:
Det arbetet består av tre delar:
1. Fördela statliga bidrag och anslag till
idrottsrörelsen.
2. Stifta lagar samt formulera mål och
ambitioner.
3. Ha en opinionsbildande roll.

verkligen föreningarna och kommunerna som
står för mycket av det dagliga ansvaret för
idrotten, slår Amanda Lind fast.

Amandas
idrottsintressen
har bland
annat varit
skidåkning,
friluftsliv och
tennis.

En ung stillasittande smartphonegeneration
växer upp. Hur vi får den i friskvård istället
för sjukvård?
– Det är ett bekymmer att unga blir mer stillasittande. Det är inget problem att ägna sig åt
digitala intressen som är utvecklande och positiva, som e-sport och sociala medier, men det
måste ske i balans. Vi behöver jobba brett med
skolan vad gäller rörelse och vi har redan infört
mer idrott på schemat. Genom skolan når vi alla
barn, det är en jämlikhetsfråga. Det är också viktigt att barn och vuxna rör sig tillsammans. Det
skapar glädje.
Rörelse som naturlig del av samhället ligger
idrottsministern varmt om hjärtat.

» Vi måste prata om idrott och rörelse som
integrerat när vi planerar bostadsområden och bygger samhällen.

– Både inom idrotten och kulturen är det
tydligt att det är områden med starka rörelser
bakom, som har starka kopplingar till civil-

» Jag är en sportnörd, och har alltid varit.
Både att idrotta och att titta på sport.

– Vi måste prata om idrott och rörelse som
integrerat när vi planerar bostadsområden och
bygger samhällen. Att tänka in rörelse och friluftsliv. Alla människor, oavsett var du bor, måste ha en rimlig tillgång till detta – både i städer
och på landsbygd.
Frågan är hur det ska gå till rent praktiskt.
– Vi får återerövra frågan. Under ett antal år
har man fokuserat på att bygga mycket bostäder
eftersom vi har en växande befolkning. Vi behöver jobba mer med att också skapa socialt hållbara bostadsområden, att planera in människor i
bostadsbyggandet. Det skapar också tryck på att
planera in platser för spontanidrott och fler
idrottsanläggningar. Tänker inte kommunerna
in det när de bygger så bygger man in problem
för framtiden.

samhället och föreningslivet. Som minister har
jag också någon slags roll att vara ambassadör
för frågorna, utan att ta över dem. För det är ju
GOLFNYTTAN 21

Golfnyttan.
Politik:

» Ligger banan stadsnära finns utrymme att nyttja
golfbanan vintertid. Det är intressant och har
uppenbarligen lyckats på många andra ställen.
Det handlar om att göra idrotten tillgänglig
och lätt för alla att nyttja.
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Lyssna på idrottsministern!
Golfen arbetar allt mer utifrån FN:s Agenda
2030, exempelvis biologisk mångfald och
jämställdhet. Hur får den bekräftelse på sina
insatser?
– Det är positivt med de ansatser som Svenska
Golfförbundet gör för att bredda synen på vilka
som spelar golf, att öppna upp och få fler att prova. Jag tror golfen passar väldigt bra för många
om man väl provar. Det är något som samtliga
idrotter på olika sätt behöver arbeta med, att
sänka trösklarna för de som har fördomar om
respektive idrott.
Hur får vi anläggningsfrågor att ta större
plats samt skapar samarbeten över gränserna
mellan olika nämnder i kommunerna?
– Vi behöver se anläggningsfrågor som sammanhållande stadsplaneringspolitik. Samtidigt
är det en komplex fråga och kommunerna som
har ansvaret. Anläggningsfrågan står högt upp
på min dagordning. Jag ska föra dialog med
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under
våren. Jag är öppen för fler åtgärder.
På tal om Agenda 2030, hur ser idrottsministern på golfanläggningen som plats för biologisk mångfald?
– Det är spännande att se hur golfklubbarna
både arbetar och kan arbeta framåt, att av de
golfbanor som finns är det en stor del som bidrar
till biologisk mångfald och kan göra det i än högre
grad. I de fall det blir en win–win–situation mellan idrott och naturvård är det ju bara positivt.
Skulle du kunna stå i talarstolen, tala om
Agenda 2030 och nämna golf?
– Absolut, och även andra idrotter som goda
exempel. Jag såg filmen om projektet med strokepatienter på Linköpings Golfklubb som ni skickade. Golf är en lågintensiv idrott som är bra för
dessa människor.
Golfen driver ett ambitiöst arbete för att profilera golfanläggningen som en plats med flera
funktioner. Idrottsministern ser positivt på
arbetet.
– En golfanläggning kan på vintern användas
för till exempel skidåkning. Det är ett väldigt
smart sätt att använda den ytan.

Golfen behöver inga kommunalt byggda
banor, däremot cykelväg till golfbanan eller
vildsvinsstängsel. Hur är möjligheterna till
stöd för det?
– Det finns bidrag att få till den här typen av
åtgärder. Jag har sett att kommuner och framsynta golfföreningar krokat arm med gott resultat.

Lyssna på
hela intervjun
i Golfnyttanpodden på
iTunes, Spotify
eller Acast.

När städer växer och förtätas äventyras
grönområden. Är golfanläggningen och
utomhusidrott lösningen på att ha kvar
»gröna kilar«?
– Intressant. Ligger banan stadsnära finns det
ett utrymme att nyttja golfbanan vintertid och
det är intressant. Uppenbarligen har det lyckats
på många ställen. Det handlar om att göra idrotten tillgänglig och lätt för alla att nyttja.
golf.se

Det här är vår idrottsminister:
Namn: Amanda Lind.
Partitillhörighet: Miljöpartiet.
Ansvar: Kultur- och demokratiminister med ansvar för
idrottsfrågor.
Bor: Härnösand.
Bakgrund: Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
i Härnösand, kommunalråd i Härnösand, partisekreterare
för Miljöpartiet.
Främsta utmaning som idrottsminister: Att minska klyftorna inom idrotten. Att fler ska röra sig och delta i idrottslivet, oavsett bakgrund, kön, ekonomi eller var man bor.
Mest nöjd med hittills som idrottsminister:
Att regeringen ställt sig bakom en svensk OS-ansökan
genom att ge de garantier som behövs för säkerhet i samband med spelen.
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Golfnyttan.
Evenemang:

Arrangera mera!

Checklista
för tävlingsarrangörer
Hur arrangerar din klubb hållbara evenemang?
Här är en praktisk checklista som är bra att börja med.
TEXT: ROGER ANDERSSON ILLUSTRATION: BJÖRN ANDERSSON
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Steg 1:

Organisera.
Gör en miljö- och klimatpolicy/plan
för föreningens arrangemang (mall
finns på golf.se/golfnyttan).
Organisera hållbarhetsarbetet. Utse
ansvariga innan, under och efter
evenemanget. Viktigt är att berörda
nyckelaktörer är införstådda med 		
evenemangets hållbarhetsprofil.
Undersök vilka lagkrav som är
aktuella. Utbilda personal inklusive
volontärer.
Informera funktionärer, deltagare,
publik, sponsorer, media om policyn.
Ställ hållbarhetskrav på material och
produkter hos leverantörer. Viktigt att
de inte innehåller skadliga ämnen och
i största möjliga mån är återvinningseller återbrukbara.
Certifiera klubbens evenemang:
svenskidrott.se/centrumforidrottsevenemang/
hallbarhet/Certifieringarochverktyg

Steg 2:

Genomföra.
Samverka med lokala aktörer för miljö
och ökad sysselsättning i regionen.
Minimera och miljöanpassa transporter
till och från arrangemanget.
Varor och tjänster som köps in bör
vara miljömärkta.
Minska avfallet. Det som ändå blir till
sopor källsorteras och ska i vissa fall
återvinnas. Panta flaskor och burkar
och skänk pengarna till junior- eller
handigolf.
Begränsa energiåtgången.
Kommunicera hållbarhet. Information
om hållbarhetsarbetet skapar positiv
marknadsföring och blir samtidigt ett
gott exempel för andra arrangörer.
Att marknadsföra hållbarhet stärker
destinationens varumärke och kan locka
fler besökare både till evenemanget och
till regionen.

Steg 3:

Utvärdera.
Utvärdera evenemanget, vad som fungerat bra och mindre bra.
Berätta om hur ni har bidragit till en hållbar utveckling och återkoppla
till destinationen/kommunen med era synpunkter och erfarenheter.
GOLFNYTTAN 25

Bra bevattningsbeslut
gav gröna fairways
Hösten 2017 beslutade Örnsköldsviks Golfklubb Puttom
om en miljoninvestering i fairwaybevattning. Ett beslut som
nu känns helt rätt efter den torra sommaren 2018.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: MARKUS SANDIN, ÖRNSKÖLDSVIKS GOLFKLUBB PUTTOM

Örnsköldsviks Golfklubb
Puttom har investerat i fairwaybevattning och står rustade om det blir ny torka.
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Golfnyttan.
Vatten:

T

usentals meter
ledningar och ett
nittiotal spridare
för fairwaybevattning, en ny pump
och uppgraderad
mjukvara i bevattningssystemet
blev en investering som landade på
ca 1,5 miljon kronor. Kostnaden hölls
nere tack vare att klubben till stor del
förlitade sig på ideella krafter, kompletterat med professionell projektledarkompetens.
Själva arbetet skulle kommit igång i
april 2018 och vara klart till midsommar samma år. På grund av en snörik
vinter kom det i gång tre veckor
senare och var klart i början av juli.
Då var det torrt. Riktigt torrt.
– Vi märkte att det gav resultat
direkt när vi började vattna. Bevattningssystemet täcker inte riktigt hela
fairway. Där vi inte kunde vattna var
det brunt, medan det var alldeles
grönt där vi kunde vattna, berättar
Ingemar Strandberg, banchef på
klubben och ansvarig för projektet.
Tillgången till vatten är begränsad
för många golfklubbar i Sverige. Så är
det inte på Örnsköldsviks Golfklubb
Puttom.
– Nej, vi har egna sjöar på banan
som vi kan ta av, så det finns inga
begränsningar. Vi kunde vattna
ordentligt från början, konstaterar
Ingemar Strandberg.
Ryktet om den ångermanländska
klubbens gröna fairways spred sig
snabbt i somras, men det är först i år,
2019, som det verkliga resultatet
kommer att synas, tror Ingemar
Strandberg.

Vatten!
– Vi kom igång mitt i sommaren
med bevattningen. Den här sommaren
är vi med från början, så det är nog först
i år vi kommer att se effekter genom
förhoppningsvis fler greenfeespelare
men även nöjdare medlemmar.
1,5 miljon kronor är mycket pengar
för en landsortsklubb. Men helt klart
en bra investering, enligt banchef
Strandberg.
– Du kan inte bromsa dig till framgång och pengarna gör ingen nytta
genom att bara ligga. Det har varit en
bra investering!
golf.se

Ingemars
tips för att.
investera i fairway-.
bevattning:.
1 Om ni har god tillgång till vatten,

tveka inte!

2 Ideella krafter är bra, men

komplettera med professionella
resurser för att slippa avbrott i
arbetet om de ideella av olika
orsaker inte kan ställa upp så
mycket som de hoppats.

3 Skaffa bra och uppdaterade kartor

över befintliga stammar. Då slipper
ni leta efter var ni ska gräva och
koppla på fairwaybevattningen på
befintliga bevattningssystemet för
tee och greener – och i värsta fall
gräva sönder befintliga ledningar.
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Din Caddie

Hos Ahlsell ﬁnns det mesta material din
golfanläggning behöver för bana, klubbhus och
personal. Allt genom din egen kontaktperson
som löser problem och ger maximal service.

Vårt jobb är att göra ditt enklare
Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment inom personlig skyddsutrustning,
kläder, skor, verktyg, el, VS, VA, bygg och förnödenheter. Mer än 100 butiker,
en webbutik med över 120.000 lagerlagda artiklar och en leveransprecision i
världsklass. Med oss har du en samarbetspartner med siktet inställt på framtiden.
Välkommen till Ahlsell! www.ahlsell.se

Ahlsell – partner till
Svenska Golfförbundet
från norr till söder.
Guldklubbsmedlem
från 1 juli 2019.

Fimpa nu!

Golfnyttan.
Statistik
Rökförbud:

Rökförbud eller inte
på golfbanan?
Att röka en gemensam fredspipa må vara en kreativ
lösning på en uppflammad konflikt i medlemskåren,
men är likväl inget att rekommendera i sommar.
Den 1 juli införs nämligen skärpta bestämmelser för
var det är tillåtet att röka och inte.
Restaurangmiljöerna har länge
varit rökfria zoner i Sverige.
Likaså har vi alla haft en generell
rätt till rökfria arbetsmiljöer och
allmänna lokaler och miljöer
som butikslokaler, idrottshallar,
konferensrum. Det sistnämnda förutsätter att
allmänheten har tillträde till lokalerna. I praktiken innebär dessa bestämmelser att det
råder och ska råda rökförbud generellt sett i
alla rum och ytor i klubbhus, omklädningsrum och restauranglokaler.
Med det utökade rökförbudet i tobakslagen
blir det även förbjudet att röka på uteserveringar och vid entréer till de skyddade lokalerna. Men, det stannar inte där. Riksdagen
har också valt att förbjuda rökning på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda
för idrottsutövning. Regeringen skrev i förarbetena att golfbanor, motions- och skidspår
inte är tänkta att omfattas av det nya förbu-

det. På dessa platser finns det möjligheter för
rökarna att dra sig undan. I den konkreta lagtexten undantas inte golfbanor som är inhägnade (för att hålla människor borta), vilket ett
antal banor faktiskt är.
Det finns inte något hinder för banägaren
(klubb eller bolag) att förbjuda rökning på
golfbanan. En sådant förbud kan även motiveras med risken för gräs- och skogsbrand.
Ansvaret för att upprätthålla rökförbudet
ligger alltid på ägaren (till exempel klubben)
eller den som disponerar lokalen (till exempel
krögaren). Den som är ansvarig ska genom
skyltning tydligt informera om rökförbudet
och vid behov ingripa med information och
tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker
där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.
golf.se
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Evenemang:

Trelleborgs
kommun stöttar
damtävling
Damer ska ha samma förutsättningar som herrar att tävla.
Så resonerade Trelleborgs kommun och blev huvudsponsor för
Tegelberga Open by Trelleborgs Kommun på Swedish Golf Tour.
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: SWEDISH GOLF TOUR
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T

relleborgs kommun och
fyra av kommunens bolag
gick ihop som huvudsponsor för tävlingen som
arrangerades 24–26 maj:
Visit Trelleborg,
Trelleborgshem, Trelleborgs
Hamn och Trelleborgs
Energiförsäljning AB (TREFAB). Anledningen?
– Vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar
för kvinnor att ta plats i idrotten, därför känns
det rätt att vara huvudsponsor i Tegelberga
Open, förklarar Petra Strandberg, ansvarig PR
& Marknad på Visit Trelleborg, och fortsätter:
– Ur ett besöksnäringsperspektiv vill vi
locka besökare till Trelleborg med omnejd och
få dem nyfikna på att uppleva mer. Det finns
14 golfbanor i kommunerna Vellinge, Skurup,
Svedala och Trelleborg. Det gör golfbesökare
extra intressanta.
Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, en livfull
landsbygd med shopping och lokala matproducenter samt den nationella cykelleden Sydkustleden som invigs i sommar, är också besöksmål som Petra Strandberg gärna för fram.
Prispengarna i Tegelberga Open by
Trelleborgs Kommun är 100 000 kronor. Bo
Rolf är projektledare för tävlingen. Han säger:
– Att Trelleborgs kommun går in som
huvudsponsor betyder hela skillnaden för oss
som arrangör. Istället för att det kostar att
arrangera tävlingen räknar vi med ett litet
överskott. Det känns också bra att kommunen
går in och stöttar en damtävling.
Kontakterna inleddes redan förra året när
Tegelberga GK bestämde sig för att arrangera
en damtävling för första gången. Det var då
för sent för att få till ett avtal med hela kommunen, men fritidsförvaltningen gick med
som delsponsor. I år sker samarbetet alltså
i full skala.

»Det var roligt
att vara en del
av sammanhanget med så
många tjejer.
Det ger oss som
kommun extra
energi«, säger
Petra
Strandberg,
ansvarig PR &
Marknad på
Visit Trelleborg,
om kommunens
huvudsponsorskap i
Tegelberga
Open. Här tillsammans med
projektledaren
för tävlingen,
Bo Rolf.

» Att Trelleborgs
kommun går in som
huvudsponsor betyder
hela skillnaden för oss
som arrangör.
Istället för att det
kostar att arrangera
tävlingen räknar
vi med ett litet
överskott.
Bo Rolf.
På fredagskvällen i tävlingsveckan anordnade
huvudsponsorerna en middag för spelarna på
Trelleborgen, en ringborg från vikingatiden
som hittades 1988. På vikingatiden var området danskt och i Danmark kallas denna typ
av borgar för trelleborgar, därav stadens namn.
Den nuvarande borgen är en rekonstruktion
och stod klar 1995.
golf.se

Därför ska din klubb bli arrangör
på Swedish Golf Tour:
1 Bra tillfälle att knyta kontakt med lokala
näringslivet och destinationen.
2 Sätta klubben på golfkartan! Marknadsför klubben
och banan som en tourarrangör.
3 Utveckla banan. Medlemmar och gäster får spela
en bana i toppskick.
swedishgolftour.se
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Golfnyttan.
Politik:

Vänsterpartiet i Lund motionerar om att flytta Lunds
Akademiska Golfklubb från naturreservatet Kungsmarken.
Orsak: Ge »vanligt folk« ökad tillgång till området.

Lunds Akademiskas
närvaro ifrågasätts
TEXT: THOMAS BJÖRN FOTO: LUNDS AKADEMISKA
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L

unds Akademiska Golfklubb anlades på
30-talet och arrenderar Kungsmarken,
som blev naturreservat 1974, av
Naturvårdsverket fram till 2021. Avtalet
har förlängts i femårsperioder och har
gett 1 266 medlemmar, varav 128 juniorer
under 21 år, möjlighet att spela golf.
Tillsammans med gästspelare producerar
de 26 000 ronder per år. Det är drygt 100 000 friskvårdstimmar och cirka 150 000 timmar i social samvaro.
Lägg därtill alla skidåkare på vintern som förutom
skidspår har tillgång till klubbhuset som är öppet 48
veckor om året. Golfklubben bidrar dessutom genom sin
skötsel med stark natur- och miljöprofil till Sveriges miljömål, enligt både golfklubben och Maria Strandberg,
professor och vd för Sterf, de nordiska golfförbundens
gemensamma forskningsstiftelse.
Nu ifrågasätts Lunds Akademiska Golfklubbs närvaro.
Vänsterpartiet i Lund motionerar om att banan vid
Kungsmarkens naturreservat ska göras om till rekreationsområde, och att klubbens avtal med Naturvårdsverket därför inte ska förlängas.
Helena Falk, ledamot för Vänsterpartiet i kommunstyrelsen i Lund och en av personerna bakom motionen,
motiverar den enligt följande:
– Vi har två huvudargument. För det första tillgängligheten, att öka tillgången till naturreservatet för »vanligt
folk« såsom barnfamiljer, pensionärer – och förstås även
golfare. Golfbanan upptar en dryg fjärdedel av natur-

»Vi har två huvudargument.
För det första tillgängligheten,
att öka tillgången till naturreservatet för »vanligt folk«
såsom barnfamiljer, pensionärer
– och förstås även golfare.
Helena Falk, ledamot Vänsterpartiet Lund

Tre tips till dig som vill vara
proaktiv om din klubb hotas:
1. Försök ha en öppen och tydlig dialog med
inblandade myndigheter, protokollför möten och
informera när ni vill utföra ändringar. Föreslå alltid
projekt, arbeten eller ändringar som är till gagn
för båda parter.

2. Ifrågasätt och utmana befintliga arrendeavtal,
skötselplaner, regelverk för att veta vad som verkligen gäller. Ofta är myndigheten oförstående till den
verksamhet golfklubben bedriver.

3. Informera medlemmar och gäster gällande vad
som är unikt för just er verksamhet. Oftast är okunskapen den största barriären att överkomma för de
som nyttjar anläggningens faciliteter i form av bana,
driving range, närspelsområde, putting green,
eller liknande.

reservatet och det utgör en begränsning för att alla som
vill ska kunna använda området.
– Det andra argumentet handlar om den biologiska
mångfalden. Jag vet att golfklubben gör många bra saker
för den biologiska mångfalden, men faktum är att antalet
arter minskat sedan golfbanan anlades på 30-talet. I
remissvaren från Länsstyrelsens uppdaterade bevarandeplan som presenterades i december, har exempelvis
Botaniska Föreningen i Lund också en del invändningar
när det gäller arterna och den biologiska mångfalden.
Helena Falk hänvisar också till andra naturområden i
Lund där det inte ligger en golfbana, och vad det innebär
för friluftslivet för »vanligt folk«. Området Skrylle i orten
Dalby är ett sådant.
– Där kryllar det av människor på helgerna, inte minst
barnfamiljer.
Exakt vart golfbanan ska flytta kan Helena Falk inte ge
svar på i dagsläget.
– Det har anlagts nya golfbanor förut – Värpinge i Lund
är en sådan – och det har gått bra, så det ska nog gå
bra att flytta Lunds Akademiska också.
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Vänsterpartiets motion lämnades in i början av året.
Helena Falk hoppas att den ska beredas i kommunstyrelsen till hösten och därefter komma upp till beslut
i kommunfullmäktige.
– Om motionen tas upp i kommunfullmäktige kommer
den förmodligen inte att gå igenom. Vi har borgerligt styre
i Lund och chanserna är därför små, men vi vet att många
kommuninvånare tycker som vi. Därför tar vi upp frågan.
Lennart Nilsson, ordförande i Lunds Akademiska
Golfklubb, säger till Lokaltidningen Lund Staffanstorp:
– Vi har en löpande dialog med Naturvårdsverket, även
Länsstyrelsen deltar. Dialogen är bra och avtalet har förlängts vart femte år. Om Naturvårdsverket vill att vi ska
flytta måste de presentera en ersättningsanläggning,
säger Lennart Nilsson.
Förutom regelbunden motion för medlemmar, gästspelare och skidåkare är klubben ett föredöme inom
området miljö- och naturvård, genom att:
• arbeta för att bidra till Sveriges miljömål, exempelvis
»Ett rikt växt- och djurliv« och »Ett rikt odlingslandskap«.
• följa den skötselplan som Länsstyrelsen lade fast 1989.
Klubben driver på för att få en översyn av planen, och
väntar på respons från Länsstyrelsen.
• varken gödsla eller sprida växtskyddsmedel på fairwayytor sedan 1986. De enda ytor som i begränsad
form behandlas är utslagsplatser och greener eftersom
de slits ganska hårt.
• bygga insektshotell för ökad pollinering genom att
borra hål i ved från fällda träd som får ligga kvar staplad
i skogen.
• sedan 1992 driva en Naturvårdskommitté som nu slagits samman med Bankommittén till Ban- och naturvårdskommittén.
• sedan 1994 bjudit in till olika vandringar, bland annat
botanisk, ornitologisk och kulturhistorisk. De två första
erbjuds på något klubben kallar Naturdagen, vilken
hålls i månadsskiftet maj–juni varje år. Inbjudan har
skett genom annonser på klubben, klubbens hemsida,
e-post till medlemmarna, i lokalpressen och
Länsstyrelsens kanaler.
• skapa en strövstig kring området med informationsskyltar och ta fram en broschyr som informerar om
strövstigen och naturreservatet Kungsmarken.
Skyltningen längs stigen har stärkts under våren.
golf.se
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Lunds Akademiska har sedan
1994 bjudit in till olika vandringar, bland annat en botanisk, en ornitologisk och en
kulturhistorisk. De två första
erbjuds på något klubben kallar
Naturdagen, vilken hålls i
månadsskiftet maj–juni varje
år. Inbjudan har skett genom
annonser på klubben, klubbens
hemsida, e-post till medlemmarna, i lokalpressen och
Länsstyrelsens kanaler.

Bli hotellägare
i sommar
Bin är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central
roll i naturen. Men en tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg
att försvinna. Nu kan du och din golfklubb göra skillnad.
www.räddabina.nu
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Golfnyttan.
Verksamhetsseminarierna:

Bredden och.
målmedvetenheten.
överraskade.
Verksamhetsseminarierna lockade 1 700 deltagare
på 23 platser under januari–mars. Golfnyttan var ett av
seminariernas ämnen. Så här sammanfattar tre
medverkande beslutsfattare sina intryck.
TEXT: THOMAS BJÖRN ILLUSTRATION: BJÖRN ANDERSSON
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Cecilia Widegren,
riksdagsledamot (M)

Tina Sahlén, chef intressepolitik på Riksidrottsförbundet

Jarmo Uusitalo, vice ordf.
Uddevalla kommunstyrelse (MP)

Vad är det största värdet av konceptet Golfnyttan?..
Golfare känner väl till mervärden
som anläggningar, spelet, umgänge,
friskvård och besöksnäring. Kunskapen behöver spridas till beslutsfattare och vara byggd på fakta,
statistik och konsekvenser. Som en
av Sveriges största sporter är bredd
del av mervärdet och behöver engagera fler delar av samhället för att
framtidsstrategier ska förverkligas.

Det är viktigt att visa den verkliga bilden av samhällsnytta, och
det gör golfen. Jag tror som exempel att många blir förvånade av allt
gott och stort arbete golfen gör
inom området miljö.

Att den ger en samlad bild över
golfens samhällsnytta. Tidigare
har golfen mest upplevts som en bra
motionsform för de som spelar. Nu
ser jag den även som ersättning för
ängsmark som erbjuder livsrum för
arter som tidigare trängts undan.

»Det är viktigt att visa den verkliga bilden av
samhällsnytta, och det gör golfen.

Vad överraskade dig mest med seminariet?.
Att det varierar så mellan klubbar och föreningar kring att sprida kunskap till fler delar av samhället kring golfnyttan. Det är
verkligen win-win om samhället
i stort informeras – i synnerhet
beslutsfattare på alla nivåer – och
får kunskap om golfens allmäntillstånd, samhällsnytta och långsiktiga folkhälsovinster.

Framför allt bredden och målmedvetenheten i arbetet. Jag tror
att de flesta, liksom jag, växt upp
med en viss bild av golfare och
golfbanan. Det är inte direkt så
att man åkt förbi en golfbana och
tänkt: »Åh, där har de insektshotell
och ett målmedvetet miljöarbete.«
Men så är det ju faktiskt.

Dels det föredömliga sättet
att arbeta med frågorna inom
golfens samhällsnytta, dels hur
relativt liten del själva golfbanan
utgör av en golfanläggnings totala
yta. Det skapar möjligheter.

Av det du hörde på seminariet, vad vill du jobba vidare med i ditt arbete?..
Som riksdagsledamot för Skaraborg
och Västergötland vet jag vikten av
fakta och underlag för att kunna fatta
välgrundade beslut. Efter en historiskt lång kamp för lika villkor i
friskvårdsbidraget, som bland annat
Moderaterna drivit, att bidra till att
implementeringen nu fullföljs.

Vårt arbete på Riksidrottsförbundet är att ta upp viktiga frågor,
bland annat inom området samhällsnytta. Golfnyttan bidrar med
flera bra exempel som vi kan lyfta
i kontakter med beslutsfattare,
liksom när vi skriver debattartiklar och inlägg.

Det kommer inte att beröra mig
lika mycket som vårt kommunalråd.
Jag ser en möjlighet i hur vår enhet
för samhällsbyggnad kan samarbeta
tillsammans med golfklubben
framöver, liksom vår förvaltning
Kultur och fritid.
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Golfnyttan.
Krönika:

I

»Golf kan skapa stor
biologisk mångfald«

ett skogsdominerat område kommer en golfbana öppna upp landskapet. Golfaren behöver
långa öppna – det vill säga utan träd beklädda
– ytor för att spela fram till ett hål, men det får
inte vara för lätt. Trädbeklädda ytor bör inte ha
raka kanter utan bör vara ojämna ut mot de
öppna ytorna. Där skapas bryn som ofta har flera busk- och trädskikt vilket gynnar många arter. Det
finns arter som bara förekommer i bryn.

Golfbanorna skapar alltså
en skog där flera arter kan
överleva än om golfen inte
hade påverkat naturen.
Det är dock inte bara i en natur med skog som man vill
spela golf. På våra slätter brukar jag säga att här finns bara
»himmel och blandsäd«. Vad kan en golfbana göra i den
typen av landskap? Jo, ingen golfare vill spela i ett helt
öppet landskap. Hårda vindar och ingenting att sikta på.
I det helt öppna landskapet planterar ofta golfklubben
träd, vanligtvis i dungar. Det måste också finnas hinder,
och vad är då bättre än en damm?
En damm i det sterila lerlandskapet, som Skånes slätter
utgör, skapar en enorm mångfald.

Det intressanta med dammar är
att man inte behöver plantera
några växter alls, allt kommer
dit av sig självt, vilket gör det
billigt att öka mångfalden.
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I Lund har vi en mycket speciell golfbana,
Kungsmarken, som både är naturreservat och golfbana.
Den ligger på promenadavstånd från höghusen i Lund och
är därmed ett populärt utflyktsmål. Kungsmarken tillhör
Lunds universitet och marken har utnyttjats för slåtter
och bete åtminstone sedan 1200-talet. Det var Lunds
Akademiska Golfklubb som började utnyttja marken som
golfbana, 1936 anlades ett antal hål vilket senare byggdes
ut med ytterligare hål.
Växter älskar vatten vilket inte golfare och golfbollar gör.
En konsekvens blir då dränering. Från början fanns här 13
orkidéarter, fem är nu helt borta och de övriga minskar i
antal. Men nedgången behöver inte bero på viss torka.
Vi har ett mycket stort kvävenedfall, vilket gynnar storvuxna arter som konkurrerar med orkidéerna.
EVA WALDEMARSON
Ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

Eva Waldemarson
Intresse: Allt som finns i naturen såsom
växter, mossor, lavar och djur.
Nyfiken på: Vad händer när en art utrotas,
hur påverkas artsammansättningen?

Podden om det goda i golfen.
För dig som letar innovativa lösningar, tips och råd kring hur en golfklubb ska fungera.
Miljöfrågor, friskvård och besöksnäring, hur man rekryterar och behåller –
och hur beslutsfattare tänker.
Det görs massor av bra saker i Golfsverige som förtjänar att lyftas fram som goda
exempel, både inom Golfsverige och till beslutsfattare. Som en del av Golfnyttan
i samhället finns podden som riktar sig till dig som jobbar inom golfen, är förtroendevald
eller är allmänt intresserad av hur både du och golfklubben kan utvecklas.

Lyssna på Spotify, Acast eller iTunes
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Tidningsretur:
Svenska Golfförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kortet som
ger dig mer.
Med MoreGolf Mastercard får du bonus
på alla inköp vilket ger dig bonuscheckar
som du kan använda som betalning hos våra
samarbetspartners. Kortet innehåller även
flera försäkringar och fina förmåner.
Fem fördelar med MoreGolf Mastercard:

Bonus på allt du köper.

Betala greenfee med
dina bonuscheckar.

Delbetala årsavgiften
till din golfklubb.

Tanka billigare bensin.

Kompletterande
reseförsäkring.

Ansök
nu!

Sms:a MoreGolf till
711 71 för länk
till ansökan.

Läs mer och ansök på:
golf.se/moregolf

