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Göran Zachrisson-stipendiet
Göran Zachrisson var en av svensk golfsports främsta ambassadörer.
Hans allmänbildning och djupa kunskaper om golfsporten och dess
traditioner återspeglades i Görans sätt att berätta, oavsett sammanhang.
Hans egen nyfikenhet lade grunden till att skapa intresse hos oss som
lyssnade eller läste det han så skickligt förmedlade. Tävlingar och spel på
de brittiska öarna låg Göran särskilt varmt om hjärtat.
Den 14 maj 2018 fyllde Göran Zachrisson 80 år. Svenska Golfförbundet och MTG Sport
instiftade därför Göran Zachrisson-stipendiet, ett pris som ska uppmuntra ungdomar till
att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling(ar) på de
brittiska öarna. Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, kille och tjej, som på resan ska
medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor vardera.

Statuter
§ 1 Syfte
Svenska Golfförbundet och MTG Sport har instiftat Göran Zachrisson-stipendiet som ska
uppmuntra ungdomar till att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters
krafter i tävling på de brittiska öarna, Syftet är att stimulera fortsatt spel på de
internationella golfscenerna och att uppleva och skaffa kunskap om spel på linksbanor samt
att lära känna den historia och kultur som präglar de banor och platser där golfen har sitt
ursprung.
§ 2 Stipendiat
Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, flicka och pojke, som på resan ska medföljas av
tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor till vardera stipendiat. Stipendiaten måste
minst fylla 15 år och äldst vara 20 år det året som stipendiet infrias.
§ 3 Förslag till stipendiat
Ansökan kan göras av spelare, amatör som kommande år fyller minst 15 år till och med 20 år,
är tävlingsaktiv (minst fyra starter på Teen Tour) och medlem i svensk golfklubb. Max
handicap är 8 för flickor och 4 för pojkar. Ansökan är ej öppen för landslagsspelare (trupp)
det år ansökan inkommer. Sista dag för ansökan är 15 oktober. Information och ansökan till
stipendiet finns på Svenska Golfförbundets golf.se under Stipendier.
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§ 4 Stipendiets art
Till Göran Zachrissons 80-årsdag instiftade Svenska Golfförbundet och MTG Sport ett
stipendium med samma namn, Göran Zachrisson-stipendiet. Stipendiet ska utdelas med
start hösten 2018. Första året för genomförande är alltså 2019.
§ 5 Utdelningstillfälle
Stipendiet är 20 000 kronor årligen per stipendiat och delas ut till en kille och en tjej vid
lämpligt offentligt sammanhang. Namn på stipendiaterna kommer att förkunnas i Svenska
Golfförbundets och MTG:s mediekanaler. Stipendiaterna förväntas också medverka i dessa
kanaler på olika sätt, dels inför men också under och efter stipendieresan för att förmedla
sina intryck till främst andra ungdomar.
§ 6 Stipendiekommitté
Stipendiater utses av en jury som består av minst tre representanter för MTG Sport och
Svenska Golfförbundet. Juryns ordförande är verksamhetschefen för spelarutveckling junior
och elit inom Svenska Golfförbundet.
§ 7 Ekonomi
Pengarna för stipendiet förvaltas av Svenska Golfförbundet (SGF). Donerade pengar får ej
nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses
och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av SGF på ett
separat balanskonto.
§ 8 Förvaltning
Beslut om att stipendiet ska utdelas tas av juryn.
§ 9 Stadgeändring
Ändring av stadgar får göras endast av Svenska Golfförbundet och MTG Sport i samråd.
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