
 
 

SGF:s JUNIORSATSNING 2011 – 2014 

Bakgrund – De senaste sex åren har antal juniorer minskat med närmare 37 000. År 2004 hade 

vi 21 000 flickor och 71 000 pojkar. År 2010 är siffrorna 42 000 pojkar och 13 000 flickor.  Det 

är en 40 % minskning på både flick- och pojksidan sedan 2004! Under 2009 var det totalt 

74 000 antal sammankomster och ca 470 000 deltagare enligt det statliga LOK-stödet i Sverige.  

Syfte. SGF:s juniorsatsning går ut på att ge golfklubbarna kunskap och verktyg för hur man 

rekryterar och framför allt hur man behåller juniorer i sin verksamhet. 

Övergripande mål . År 2014 har vi 85 000 juniorer varav 30 % är tjejer med minst 110 000 

sammankomster och över 650 000 deltagare på det statliga LOK-stödet.  

Tillvägagångssätt. Sverige delas in i sex – åtta områden med en ansvarig juniorkonsulent (JK). 

Varje JK får då ca 70 klubbar att ansvara för. JK samarbetar med distrikten och initialt bearbetas 

de klubbar som har anmält sig som Grönt Ljus-klubb.  JK har en mobil verktygslåda (släpvagn) full 

med utrustning för att stötta olika aktiviteter. Det är helt friviligt för klubben att vara med i 

juniorsatsningen. För klubben ska det vara helt kostnadsfritt och en vinn-vinn överenskommelse, 

med stöd av en JK. 

Samarbetsavtal. JK tar kontakt med klubbarna som VILL. Dessa klubbar skriver på ett 

samarbetsavtal, där klubbens mål med sin juniorutveckling, enligt Grönt Ljus arbetas fram. 

Produkten blir då ett idrottsprogram. I idrottsprogrammet finns ett antal olika aktiviteter, som ska 

genomföras.  JK är kontaktmannen och finns hela tiden behjälplig.  

Kontraktering av juniorkonsulenter (JK). Under de tre närmaste månaderna kommer ett antal JK 

att kontrakteras. Det kommer att bli frågan om externa personer som idag finns runt golfen, men 

även personal inom SGF kommer att jobba med detta. I samverkan med resp. distrikt kommer 

sedan projektledaren att utse dessa personer. Samverkan kommer att ske med Grönt Ljus 

projektet. 

Ersättning. Tecknar klubben ett samarbetsavtal, så erhåller klubben från Idrottslyftet 40 tkr. 20 

tkr betalas ut vid påskrift av avtalet och när JK finner att klubben har ett fungerande 

idrottsprogram och fått tillräckligt med kunskaper och förståelsen för rekrytering och att behålla 

juniorer, betalas det resterande beloppet ut. JK erhåller för sitt uppdrag 50 % av klubbens bidrag, 

som betalas ut mot faktura till klubben i två omgångar. Första gången vid tecknandet av avtalet 

och andra gången då klubben har fått grönt ljus av JK. Den ekonomiska modellen kommer att se 

olika ut för klubben beroende på hur aktuell JK är rekryterad, men i praktiken får varje klubb som 

deltar samma stöd.  

Disponibla medel. SGF erhåller från RF pengar genom Idrottslyftet för förbundsutveckling, 

verksamhetsutveckling och föreningsstöd. Huvuddelen av dessa pengar finns på ett konto på RF 

som SGF disponerar genom att meddela RF vilken klubb som ska ha vilket belopp. Den totala 

summan per år är närmare fem och en halv miljon kronor. Alla dessa pengar kraftsamlas nu till 

juniorsatsningen under fyra år. Det innebär att andra satsningar inom Idrottslyftet, som klubbar 

tidigare kan ha sökt medel för, kommer inte kunna sökas under denna period.  

Projektledare. För juniorsatsningen 2011-2014 har Bengt Sylvan på Golfens Hus utsetts som 

projektledare. Telefon 08 – 622 15 17  e-post: bengt.sylvan@golf.se 

För mer information så läs om juniorsatsnigen på golf.se/juniorsatsningen (ännu inte klar) 

mailto:bengt.sylvan@golf.se

