26 maj 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.
Den samlade bedömningen är att läget fortfarande är försiktigt optimistiskt, även om skillnaderna är
oerhört stora. Det höga tryck på banorna som många klubbar vittnar om kan vi också bekräfta med
statistik över bokningar och spel vecka 1-19. Det har skett en kraftig ökning med 50% under perioden
v 1 - 19. Fram till den 10 maj har det i år spelats totalt 1 759 875 sällskapsronder, jämfört med
1 063 530 ronder samma period i fjol.
Det höga antalet besökare på klubbarna gör att shoparna på många klubbar under perioden har gått
bättre än väntat, och att restaurangerna på många håll också haft fler gäster än förväntat. Däremot
finns fortfarande en osäkerhet kring hur greenfeespelet kommer att utvecklas under säsongen, trots
att det spelats fler gästronder än i fjol hittills. Det återspeglar sig inte minst i situationen för de
klubbar som sett en tydlig minskning av antalet gruppbokningar.

Bokade ronder v 1-19 fram till 10 maj

Anmälda till Grönt kort per 30 april.

Medlemsintäkterna ligger för de allra flesta klubbar på samma nivå som i fjol. Vissa har en större
utströmning av medlemmar, som vägs upp av fler nybörjare och återvändande golfare. De flesta
klubbar har dragit upp planer för, eller genomfört, personalförändringar och sett över kostnader och
investeringar på banan. Däremot anser en majoritet av Sveriges golfklubbar att de kommer att kunna
genomföra säsongen ungefär som planerat, förutom på tävlingssidan där läget fortfarande är oklart.
En stor del av samtalen till oss klubbrådgivare är fortfarande tävlingsrelaterade, och vi väntar nya
besked kring tävlingsverksamheten under första veckan i juni.

Players 1st Medlemsundersökning
Cirka 360 golfklubbar i Sverige deltar i Players 1st medlemsundersökning. Den 24 juni är det dags för
första utskicket. Vi skickar med en mall Players 1st medlemsutskick juni 2020 gällande info till
medlemmarna inför enkätutskicket.
I samband med denna och att klubbens ledning skall logga in för att ta del av resultatet vill vi
påminna om att ni som Administratör loggar in i plattformen och uppdaterar vilka personer som skall
ha tillgång till verktyget. När ni själva har loggat in hittar funktionen genom att klicka på ”kugghjulet”
uppe i högra hörnet / Inställningar / Användaradministration.
Passa på att samtidigt gå igenom och eventuellt uppdatera inställningarna under Frågeformulär.”

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 fyra olika matnyttiga webbutbildningar:
Grönt kort och den inkluderande golfklubben
Nya världshandicapet
Introduktion till styrelsearbete i golfklubb
GIT-skolan

Introduktionshäfte för nyanställd personal
Trots coronatider får vi inte tappa bort att arbetsmiljön på golfklubben är oerhört viktig. Nyanställd
säsongspersonal behöver förberedas väl inför sina arbetsuppgifter, för att undvika onödiga tillbud och
olyckor. Obs att ideellt arbetande medlemmar på klubben och banan ur ett arbetsgivarperspektiv
under vissa omständigheter kan betraktas som anställd personal.
Arbetsgivarfrågor hanteras av Gröna arbetsgivare, grona.org
Läs mer kring golfklubbens arbetsmiljö på golf.se Under Checklistor och övriga mallar kan ni ladda
ner en mall för Introduktionshäfte för nyanställd banpersonal.

RFs kompensationsstöd
Ungefär 200 golfklubbar hade i fredags skickat in en ansökan via IdrottOnline om bidrag ur det
Kompensationsstöd på 500 miljoner som Riksidrottsförbundet fått att fördela. Det innebar att SGF
hamnade på en femteplats när det gäller ansökningar från specialidrottsförbund, där fotbollen och
ridsporten hamnade i topp.
Håll er uppdaterade om aktuellt läge och senaste nytt från Svenska Golfförbundet på
www.golf.se/corona
För att också hålla er ajour med senaste nytt kring bidrag och lättnader från myndighetshåll, gå även
in på www.verksamt.se, där det finns en samlad information.

Klubbrådgivningen under försommaren 2020
Svenska Golfförbundet har infört korttidsarbete för sin personal. Det innebär att vi Klubbrådgivare
arbetar 60% fram till 30 juni. Mycket av det utvecklingsarbete vi stöttar på klubbarna har pausats och
flyttats fram och istället lägger vi stort fokus i detta extraordinära läge på att vara bollplank till
klubbledning och styrelse.
Vår kollega Anders Hammarström, med ansvar för klubbar i Östergötland, Södermanland, Stockholm
och Norrbotten, går 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 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

