26 juni 2020

Hej på er!
Vi klubbrådgivare för kontinuerligt samtal med klubbchefer, ordföranden och
distriktsordföranden för att stämma av det rådande läget i Golfsverige, svara på frågor, ge
råd och stöd samt bidra till ett erfarenhetsutbyte mellan klubbar.
Det har slagits rekord under våren. Söndagen den 7 juni sattes ett nytt rekord med 80 352
bokade ronder! Uppgången är 47% över de gångna 23 veckorna och det totala antalet
ronder uppgår redan till 3,3 miljoner. Det ser fortsatt ljust ut på medlemssidan med en stor
nettoökning. Fortsätter trenden kan Golfsverige passera 500 000 medlemmar i oktober. På
golf.se finns mer intressant statistik.

Spelstatistik per 9 juni 2020

Golfa schysst-filmer
Det har skett fler incidenter än vanligt gällande spelare och banpersonal på banorna runt om i
Sverige. Speltrycket är hårt, och vi behöver ständigt informera och påminna golfarna om riskerna och
att spela säker golf.
Här hittar ni filmer att ladda ner och lägga på er Facebook-sida, eller på hemsidan, som exempelvis
handlar om att värna om banpersonalen och spela säker golf.

Klubb- och distriktstävlingar – riktlinjer från 1 juli
I enlighet med FHM:s riktlinjer för tävlingsidrott från 29 maj ger SGF grönt ljus för lokala och
regionala golftävlingar på klubb- och distriktsnivå från och med 1 juli.
Golfklubben har därmed möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet och företagsgolf, men behöver se
över genomförandet så att de följer tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat,
råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, samt övriga rekommendationer nedan.
Samtliga tävlingsarrangörer ska:
✔ följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren från 1 juli,
✔ ta del av Covid-19-vägledningen gällande regler för golfspel och
✔ följa checklistan för skapande av tävling i GIT Tävling. OBS! Viktigt för att
världshandicapberäkningen ska bli rätt!

När det gäller FMS:s uttalade riskgrupp 70+ gäller följande beslut och rekommendationer avseende
gruppens deltagande som tävlingsspelare eller funktionärer i GDF- och klubbtävlingar:
• SGF rekommenderar GDF att inte arrangera egna klasser eller tävlingar för gruppen
• Varje enskild klubb avgör om klubbtävlingar ska genomföras för gruppen
• Varje enskild klubb får ta eget ansvar och beslut om gruppen bör vara funktionärer, beroende
på uppdrag i det enskilda fallet.

Klubbnyttoavtal
Dra nytta av förmåner och rabatter framförhandlade till Golfsverige för att minska kostnader, öka
medlemsservicen, utveckla verksamheten och skapa intäktsmöjligheter. Läs hela listan med nyttoavtal
här: Partners med klubbnytta

Players 1st Medlemsundersökning
Cirka 360 golfklubbar i Sverige deltar i Players 1st medlemsundersökning. I dagarna, 24 juni, går den
första enkäten ut till hälften av klubbens medlemmar. Vi skickar med en Användarmanual Players 1st
medlemsundersökning 2020.
OBS! Uppdatera vilka personer på klubben som ska tillgång till verktyget. Den som är Administratör
och är inloggad hittar funktionen genom att klicka på de tre strecken Navigation uppe i högra hörnet
och därefter på Account – Konto, och skrolla en bit ner på sidan.

Bra online-utbildningar för klubb
Vi påminner om vikten av att utbilda personal och ideella funktionärer i de olika viktiga
verksamheterna på klubben. Här finns olika matnyttiga webbutbildningar, bland annat en helt ny GITutbildning för receptionspersonal:
GIT-skolan
Grönt kort och den inkluderande golfklubben
Nya världshandicapet
Introduktion till styrelsearbete i golfklubb

RFs kompensationsstöd
Totalt 202 golfklubbar hade skickat in en ansökan om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet.
Av dessa beviljades 185 golfklubbar totalt 13 473 000 kronor. Mest stöd fick fotbollen, ishockeyn och
friidrotten, med närmare 128 miljoner, 95 miljoner resp 68 miljoner kronor.
Riksidrottsförbundet söker nu ytterligare 500 miljoner kronor i stödpengar:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/rfbegarytterligare500miljoneriforlangtstod
Klart från regeringen med omställningsstöd
Golfklubbar och golfbolag, som drabbats hårt av effekter av coronapandemin, har nu möjlighet att
söka ett statligt omställningsstöd. Det finns vissa kriterier, bl a att nettoomsättningen ska ha minskat
med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019, och att nedgången
ska vara orsakad av pandemin. Ansökan görs hos Skatteverket senast 31 augusti.

Klubbrådgivningen under sommaren 2020

Från och med 1 juni gick Svenska Golfförbundets personal, inklusive klubbrådgivarna, upp på heltid
igen, vilket känns bra, eftersom efterfrågan på rådgivning har varit fortsatt hög hela våren. Som vi
redan berättat går vår kollega Anders Hammarström, med ansvar för klubbar i Östergötland,
Södermanland, Stockholm och Norrbotten, i pension den 30 juni. Han har redan nu avslutat de flesta
av sina uppdrag och tar nu ut kvarvarande semester. De distrikt och golfklubbar som berörs av
förändringen har blivit informerade. Ny klubbrådgivare efter Anders blir Tony Mullborn, som börjar 3
augusti och som ni kan läsa mer om här.
Vi ser fram emot att tillsammans med er fortsätta arbetet ute på klubbarna, på plats eller via digitala
lösningar!
Bästa hälsningar,
Klubbrådgivargruppen

