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Förslag till förändring av arrangörsstöd
Bakgrund – motion till förbundsmötet 2020
Bokskogens GK och Vasatorps GK motionerade till förbundsmötet (FM) i april 2020 att
anmälningsavgifterna till Golfens SM-vecka ska ses över, då de nuvarande avgifterna inte
ger tillräckliga intäkter för att stå som värd.
Läs hela motionen
Förbundsstyrelsen (FS) föreslog i sitt yttrande att stämman skulle bifalla motionen, med
tillägget att genomlysningen ska gälla alla nationella tävlingsarrangemang. Förbundsmötet
beslutade att bifalla motionen med FS tillägg.
Läs FS yttrande

Arrangörsstöd vid tävlingar – begränsning
Svenska Golfförbundet (SGF) beslutar enbart om förbundstävlingar, vilka består av:
•
•

A-tävlingar: Svenska mästerskap, internationella mästerskap (EM, VM m.fl.) och de
högsta svenska proffstourerna samt
B-tävlingar: SGF Juniortävlingar (Teen Tour, Teen Cup, JSM Klubblag m.fl.), Paragolf
Tour, SM Klubblag, Senior Tour och Golfens SM-vecka.

Nedanstående förslag gällande förändrat arrangörsstöd gäller därför enbart A- och Btävlingar.

Informationsinhämtning
Undertecknad har fört diskussioner gällande arrangörsstödets utformning med:
•
•
•
•

klubbcheferna för de motionerande klubbarna (Bokskogens GK och Vasatorps GK),
tävlingskommittéordförande i distrikten (TKO),
klubbrådgivarna på SGF och
idrottsutvecklingsavdelningen på SGF.

Avdelningen ”Tävlingar och regler” på SGF har också fört en kontinuerlig diskussion i frågan
vid i princip varje möte (varannan vecka) sedan oktober. Dessutom har distriktens
juniortävlingsansvariga fått möjlighet att lämna synpunkter (fyra svar av 21 tillfrågade).
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Bakgrund
Att vara arrangör av SGF:s förbundstävlingar är ett stadgeenligt solidariskt obligatorium som
följer av anslutningen till SGF. Läs dokumentet ”Arrangemang av förbundstävlingar” här.
Avsikten med arrangörsstödet är inte att vara en full kompensation för uteblivna eventuella
intäkter.
I många år har det arrangerats ungefär 350 förbundstävlingsdagar per år. I arrangörsstödet
ingår att arrangören ska erbjuda en inspelsrond utan greenfee för deltagarna.

Modell till och med 2016
Fram till och med 2016 baserades arrangörsstödet vid förbundstävlingar i huvudsak på
antalet deltagare i tävlingen. Arrangörsklubbens uppdrag var att för en viss förutbestämd del
av anmälningsavgifterna införskaffa priser. Överskottet fick klubben behålla, vilket var
arrangörsstödet.
Det fanns olika modeller beroende på vilka tävlingar och avtal SGF hade med partners som
bidrog till prisbord eller annat.
Konsekvenserna av modellen som gällde till och med 2016 var bland annat att;
•
•
•
•

•

prisborden varierade mycket, en del var bra och en del var undermåliga även inom
samma kategori av tävlingar,
arrangörer med stora startfält fick högt stöd,
arrangörer med små startfält tyckte att stödet var för lågt då man oavsett startfältets
storlek var tvungen att ställa en tävlingsorganisation på plats,
arrangörer ofta bokade starttider för spelare efter det att tävlingens startfält startat
och om startfältet inte kunde gå ut på de planerade tiderna pga. avbrott i spelet ställde
de som krav att tävlingsronden skulle ställas in,
vissa klubbar bara ville åta sig tävlingar med högt deltagarantal och därmed högt stöd.
Intressegrupper för sådana tävlingar gick direkt på dessa klubbar och fick dem ofta att
arrangera, vilket gjorde att juniortävlingar sällan kunde genomföras på dessa banor.

Modell från och med 2017
Sedan 2017 stöds huvuddelen av tävlingarna med 10 000 kr/tävlingsdag (ej inspelsdag)
oavsett antal deltagare, där en inspelsrond utan att erlägga greenfee ingår för
tävlingsdeltagarna.
Internationella tävlingar och större förbundstävlingar, till exempel Lag-SM som kräver
många funktionärer stöds med 15 000 kr/tävlingsdag + inspelsdag/ar. Modellen för detta
stöd förändrades inte när den nya modellen infördes 2017.
Syftet med att införa samma stöd för i princip alla tävlingar var att alla tävlingar skulle
behandlas lika och att stödet skulle tolkas som att det gällde för hela dagen även om

3(7)

medlemmar och gäster alltid får spela efter att tävlingsdeltagarna har startat. Ett annat syfte
var att klubbar inte skulle åta sig tävlingar med syfte att få så mycket stöd som möjligt.
Det har inte framkommit mycket kritik till SGF av den nuvarande modellen av
arrangörsstödet, men de negativa synpunkter som inkommit är att;
•
•

stödet är för lågt,
det borde ges stöd även för inspelsdag.

Kritiken som framkommit gäller i huvudsak Senior Tour och anmälningsavgiftens storlek i
Golfens SM-vecka. Den gäller i betydligt lägre grad juniortävlingar, även om det finns
regionala/lokala skillnader.

Förutsättningar och faktorer
Förbundstävlingar som ges arrangörsstöd skulle kunna kategoriseras på följande sätt som
kan påverka arrangörsstödets storlek.
1. Strategiskt viktiga tävlingar för spelarutveckling (tävlingstrappan)
a. Ingår i tävlingstrappan (SGF Juniortävlingar, SM Klubblag, Paragolf Tour)
b. b) Ingår inte i tävlingstrappan (Senior Tour, Golfens SM-vecka)
2. Inspelsdag
a. Tävlingar där bedömningen är att majoriteten av deltagarna väljer att övernatta
mellan dagen före första tävlingsdag (inspelsdag) och första tävlingsdagen samt
mellan tävlingsdagarna (möjligt med stöd för inspelsdagen)
b. Tävlingar där bedömningen är att majoriteten av deltagarna väljer att inte
övernatta och kan spela in vid andra tillfällen än dag före första tävlingsdag (ej stöd
för inspelsdagen)
3. Funktionärer
a. Tävlingar som kräver en stor funktionärsstab (större tävlingar och mästerskap)
b. Tävlingar som inte kräver stor funktionärsstab

Ekonomi och kärnverksamhet
Arrangörsstödet är till stor del sammankopplad med anmälningsavgifterna. SGF
Juniortävlingar och Paragolf Tour finansieras till viss del med anmälningsavgifter, men SGF
skjuter även till betydande medel för att genomföra och administrera dessa tävlingar.
SM Klubblag och Senior Tour finansieras till största delen genom anmälningsavgifter. Vad
gäller Golfens SM-vecka, där hela summan av anmälningsavgifterna utgör hela
arrangörsstödet, bestämmer arrangerande GDF själva över hur stödet fördelas även om SGF
bestämmer anmälningsavgiftens storlek.
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Eftersom SGF är en del av Riksidrottsförbundet får man betrakta de tävlingar som ingår i
tävlingstrappan (junior-, elit- och paragolftävlingar) som en del av huvuduppdraget eller
kärnverksamheten för ett specialidrottsförbund.
Senior Tour och Golfens SM-vecka kan som motionsställarna själva påpekar, mer att
jämställa med Vasaloppet, Göteborgsvarvet, Vättern runt m.fl.

Analys
Det stadgeenliga obligatoriet att arrangera förbundstävlingar får i högre grad betraktas gälla
de tävlingar som ingår i tävlingstrappan (SGF Juniortävlingar, SM Klubblag, Paragolf Tour) än
Golfens SM-vecka och Senior Tour, även om dessa tävlingar är en del av RF:s mål för
livslångt idrottande och därmed också självklart är viktiga.
Eftersom arrangörsstödet på 10 000 kr/tävlingsdag inte ger full kostnadstäckning har vissa
svårt att acceptera att motionsgolfare (om än duktiga sådana) som är fullt yrkesverksamma
med god ekonomi för de flesta, ska kunna spela förbundstävlingar till samma låga kostnad
som juniorer. Det är också detta som ger upphov till flest negativa synpunkter för den
gällande modellen av arrangörsstödet.

Förslag till förändring
Förslag 1
Tävlingar i tävlingstrappan
Nuvarande modell för arrangörsstöd för tävlingar i tävlingstrappan (Juniortävlingar, SM
Klubblag, Paragolf Tour) behålls (10 000 kr/tävlingsdag) och anmälningsavgifterna behålls på
samma nivå.
Golfens SM-vecka
Anmälningsavgifterna i Golfens SM-vecka tillfaller helt arrangerande distrikt som också
bestämmer hur anmälningsavgifterna ska fördelas vilka blir arrangörsstödet. SGF stöttar
med medaljer, hjälp med banuppsättning samt regelverk för tävlingarna.
Både arrangerande distrikt och SGF är måna om att tävlingarna ska samla så många
deltagare som möjligt. SGF garanterar marknadsföring av Golfens SM-vecka i SGF:s
annonsmedier och finns som stöd för partnerförsäljning, men eftersom varje arrangerande
distrikt är unikt och också kan förhandla fram egna avtal med partners föreslås att distriktet
själva ska bestämma anmälningsavgiftens storlek under förutsättning att målsättningen är
att Golfens SM-vecka ska samla minst 2 000 deltagare.
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Senior Tour
SGF äger de kommersiella rättigheterna och är ansvarig för marknadsföring av tävlingar
samt partners till Senior Tour. På Senior Tour går cirka 100 kronor av anmälningsavgiftens
nuvarande 700 kronor till att bekosta segerpokaler och presentkort till priser uppgår till
ungefär 100 kr/anmälningsavgift.
300 kr/anmälningsavgift går till att delfinansiera de internationella tävlingar där uttagna
spelare från Senior Tour representerar Sverige (representationsuppdrag). Europamästerskap
är prioriterade och deltagande i dessa tävlingar bidrar positivt till Sveriges relation med
andra inom European Golf Association. SGF skjuter för närvarande till ytterligare medel och
spelarna själva bekostar delar av representationsuppdragen.
Följande ändringar föreslås:
•
•

Anmälningsavgiften per tävling höjs från 700 kr till 1 000 kr
Arrangörsklubbar erhåller ett rörligt stöd – 60 % av anmälningsavgiften.

Förslaget innebär att en arrangörsklubb i snitt skulle erhålla 50 000–60 000 kr per tävling
(två tävlingsdagar och en inspelsdag för i snitt 80–100 deltagare).
Större förbundstävlingar och internationella tävlingar
Behåller nuvarande arrangörsstöd (15 000 kr/tävlingsdag och inspelsdag, Lag-EM enbart
tävlingsdagar).

Förslag 2
Tävlingar i tävlingstrappan
De tävlingar som ingår i tävlingstrappan fortsätter att ha nuvarande modell (10 000
kr/tävlingsdag), men vissa tävlingar där bedömningen är att majoriteten av deltagarna väljer
att övernatta mellan dagen före första tävlingsdag (inspelsdag) och första tävlingsdagen samt
mellan tävlingsdagarna får arrangörsstöd för inspelsdagen.
Följande tävlingar skulle då få arrangörsstöd för inspelsdag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teen Tour Elite inkl. Grand Opening och Teen Tour Final
Teen Tour Future
Teen Cup Regionkval
Teen Cup Riksfinal
JSM Klubblag Kvalomgång 2
JSM Klubblag Slutspel
Skol-SM
SM Klubblag (alla divisioner)
Paragolf Tour

Följande tävlingar skulle inte få arrangörsstöd för inspelsdag, dvs. behålla samma
arrangörsstöd som i nuvarande modell:
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•
•

Teen Tour First
Teen Cup Gruppkval

Ovan förslag medför ökade kostnader då fler dagar ges arrangörsstöd. Utgångspunkten i
denna utredning har varit att en förändring ska vara kostnadsneutral. Kostnadsökningen
medför därför höjda anmälningsavgifter. Förslag:

Tävling

Nuvarande anm.avgift

Höjning

Ny anm.avgift

Teen Tour First

200 kr

0

200 kr

Teen Tour Future

300 kr

100 kr

400 kr

Teen Tour Elite inkl. Grand
Opening och Teen Tour Final

400 kr

200 kr

600 kr

Teen Cup Gruppkval

100 kr

0

100 kr

Teen Cup Regionkval

100 kr

200 kr

300 kr

Teen Cup Riksfinal

100 kr

200 kr

300 kr

JSM Klubblag omg. 2 och framåt

1 800 kr

0

1 800 kr

Skol-SM

900 kr

500 kr

1 400 kr

SM Klubblag Lag-SM

6 500 kr

700 kr

7 200 kr

SM Klubblag Div. 1

5 000 kr

700 kr

5 700 kr

SM Klubblag Div. 2

3 000 kr

700 kr

3 700 kr

Paragolf Tour

500 kr

200 kr

700 kr

I ovan förslag ger Teen Cup, Grand Opening och Teen Tour Final ett överskott som används
för att täcka de ökade kostnaderna för JSM Klubblag.
För JSM Klubblag kvalomgång 1 bestämmer arrangerande distrikt själva anmälningsavgiften
vilket även fortsatt blir arrangörsstödet för klubbar som arrangerar tävlingar i omgång 1.
Större förbundstävlingar och internationella tävlingar
Se förslag 1.
Golfens SM-vecka
Se förslag 1.
Senior Tour
Se förslag 1.

7(7)

Konsekvenser av förslagen
Förslaget att höja anmälningsavgiften på Senior Tour kan mötas av protester från spelare på
Senior Tour som tycker att anmälningsavgiften blir för hög.
Vidare kan vissa klubbar säkert bara tänka sig att arrangera tävlingar på Senior Tour då det
ger bättre betalt. En sådan klubb kommer troligen inte att vara intresserad av att arrangera
juniortävlingar även om stöd skulle ges för inspelsdagen.
Bedömningen är att en klubb som är engagerad i sin juniorverksamhet och bedriver den
aktivt fortsatt kommer att vara intresserad av att arrangera juniortävlingar, medan en klubb
som inte är engagerad i sin juniorverksamhet inte kommer att vara det.
En faktor att ta hänsyn till gällande förslag 2 är att en hel del klubbar ger stöd till sina spelare
för tävlingskostnader. Ett högre arrangörsstöd när man arrangerar förbundstävlingar skulle
kanske påverka att spelarnas kostnader blir högre (i och med höjd anmälningsavgift) och att
skillnaden mellan intäkter och kostnader därmed skulle bli liten eller obefintlig i slutändan.

Feedback på förslagen senast 31 augusti
En ny modell för arrangörsstöd kan införas tidigast 2022.
SGF tar gärna emot synpunkter på förslagen. Vänligen mejla dina synpunkter till
magnus.grankvist@golf.se senast den 31 augusti 2021.
Stockholm april 2021
Magnus Grankvist
Tävlingar och regler
Svenska Golfförbundet

