
 
 
 
 
 
Noteringar från Golftinget i Dalarna söndagen den 16 november 2008 
 
Lokal:   Pylonen (Vägverket) Borlänge 
 
Deltagare:    Drygt 70 personer från 14 klubbar 
 
Gäster:   Anders Sjögren, styrelseledamot SGF 

Karin Wiman, SGF:s valberedning 
 
Dokumentation: Allt material finns förr eller senare på länken 

http://www.dalagolf.se/verksamhet/golfting-2008__158 
 
Hur gick det 2008?  
 
Anders Sjögren och Hans Grandin redovisade medlemsutvecklingen i Sverige och Dalarna. I 
Sverige är tappet cirka 7 000 medlemmar = 1,29 % varav de mesta på juniorsidan. De grupper 
som ökat är åldersgrupper över 60 år. Positivt är att minskningen av medlemmar synes ha 
bromsat upp. 
 
DGF har ett tapp på 758 medlemmar = 5,5 % och bara 4 klubbar har ökat sitt medlemsantal. 
 
SGF befarar att upp till 50 klubbar av ekonomiska orsaker kan tvingas gå i konkurs. 
 
UPPDRAGET - hur vänder vi trenden? 
 
Mötet genomförde en ”bikupa” med frågan: Varför spelar du golf? 
 
Många positiva värden nämndes och finns samlade på startsidan på www.dalagolf.se.  
En del följer nedan:  
 
Golf är allt  Umgänget  Socialt 
Friheten  Friskvård   Tävlingsmomentet 
Naturupplevelser Träffa nya människor Idrottsutövning = träning 
Där man får vara kvinnlig Åldersoberoende Att ibland få slå det perfekta slaget 
 
Samtliga som deltog fick i hemläxa att under den kommande vintern ta kontakt med minst en 
person i månaden och fråga om de spelar golf. Om dom inte gör det gäller det bara att tala om 
varför man själv gör det.  



 
Grönt ljus för klubben 
 
Göran Åslund, presenterade ett bildspel om det 3-års projekt som påbörjats och delvis bygger 
på certifieringen av juniorklubbar.  
 
Målsättning att till 2011 skall 20 % av Dalaklubbarna = 4st hänga på Grönt ljus för klubben. 
Vilka klubbar gör det? Frågan tas hem till klubben. Görans bilder finns på hemsidan. 
Ledorden är = rekrytera, instruera och stimulera. Inbjudan till ledarutbildningar kommer 
under vintern. 
 
Hur utnyttjar vi SISU? 
 
SISU har fem konsulenter i länet. Dalarnas Idrottsförbund är huvudman. Vi är inom golfen 
dåliga på att utnyttja LOK-stödet. Åldergräns för LOK-stödet är ungdomar mellan 7-20 år. 
Bäst i Dalarna är Dalsjö GK. Ett mycket gott exempel vad gäller LOK stöd finns hos Gävle 
GK som under 2007 fick 349 000:- i stöd. 
 
Sören förklarade hur man på enkla sätt kan göra listor på klubben som ifylls efter ex. 
träningsrundor eller träningstillfällen. För aktiviteter genomförda från och med våren 2009 
ska ansökan om LOK-stöd ske digitalt via www.idrottonline.se med sista ansökningsdatum 
15 augusti. Det innebär att ansökan på pappersblankett inte längre är möjlig utan att den 
ersätts med ett webbformulär som den LOK-stödsansvarige i klubben fyller i.  
På länken  http://www1.idrottonline.se/templates/FAQPage.aspx?id=243324 finns de flesta 
frågorna och svaren. Ännu mer information om LOK-stödet finns att läsa på www.rf.se. 
Dessutom finns medel att söka ur Idrottslyftet för samverkan med skolan. Säters GK nyttjar 
detta idag med stor framgång vad gäller deltagare och även Hedemora är på gång. 
 
Sätt kunskap i arbete 
 
Bengt Pettersén rapporterade från årets upplaga av ”Sätt kunskap i arbete” som har 
arrangerats i Västerås den 8 november i samarbete med Örebro, Västmanland, Uppland och 
Gästrikland. Alla bilder finns utlagda på www.dalagolf.se. Ledord för seminariet är att arbeta 
smart, effektivisera, göra rätt sak på rätt ställe och att tänka i nya banor. 
 
Mötet ville gärna att de goda exemplen inom DGF vad gäller banskötsel skall tas fram och 
delges till alla klubbar. En fråga var också om det finns intresse för samköp t ex för material 
för Vintertäckning” mellan Dalaklubbarna. 
 
GIT - REGIT 
 
I ReGIT Tvärs (Värmland, Dalarna, Örebro) finns Jöran Norman, Säters GK, Magnus 
Bolinder, Hagge GK samt Susanna Chamberlain, Sollerö GK som ordinarie ledamöter. 
 
Jöran berättade att en mindre uppdatering av GIT kommer den 15 december och en större ny 
version till den sista mars 2009. Dalarnas ReGIT kommer att bjuda in till två 
utbildnings/informationsträffar prel. i början av februari. Träffarna kommer att hållas på Mora 
och Säters GK. Inbjudna är all kanslipersonal. Önskvärt är också att någon ur styrelsen deltar. 
 



Nyheter från SGF, Anders Sjögren. 
 
Anders berättade att årets SAS Masters kanske kommer att ge en mindre vinst eller 
åtminstone gå ihop. SAS Masters Tuor kommer däremot förmodligen att ge ett mindre 
underskott eftersom man arrangerat fler tävlingar än vad som planerats från början. 
 
Tävlingen har from 2009 återgått till att spelas V 30, veckan efter British Open vilket gör att 
man kan ett startfält med en del världsspelare. 2009 spelas SAS Masters på Barsebäck men 
kommer därefter att spelas på Bro Hof under åren 2010 till 2017. Målet är en prissumma på ca 
50 millioner. 
 
En större damtävling som ersätter TPC hosted by Annika kommer att spelas under augusti 
månad med cirkulerande spelplatser. 
 
Anders redovisade också vägen till Ryder Cup. Sverige ligger bra till för arrangemanget 
genom att ha bra topp och flera lyckade arrangemang, t ex Solheim Cup. Vi konkurrerar med 
Portugal, Tyskland och Frankrike. Ett bolag har bildats av flera stora svenska bolag, främst 
från Wallenbergsfären. Ansökan skall ske hösten 2009. Ryder Cup är det tredje största 
arrangemang i världen efter sommar-OS och fotbolls-VM. Kostnaden för detta arrangemang 
torde uppgå till mellan 800 – 1000 millioner kostnader som skall fördelas under åren 2009 – 
2017. Troligen kommer frågan till Golfsverige om vilken insats vi golfspelare vill göra för 
tävlingen. Vid den tidigare ansökan var bidraget 20:- per medlem och år. 
 
Efter lunch övergick tinget i ett antal grupparbeten. 
 
Organisationsutredning och SGF:s inre verksamhet 
 
Inom vår tänkta s.k. region har 7 klubbar svarat i Värmland, 7 klubbar i Gästrikland samt i 
vårt distrikt har 9 klubbar svarat med hyggligt jämförbara svar. 
 
Eftersom Organisationsutredningen ännu inte lämnat sitt utlåtande till SGF-styrelsen hade 
Anders inga kommentarer annat än att de inkomna svaren från klubbarna tyder på att 
Golfsverige är splittrat i sina uppfattningar. 
 
I Golfens Hus har genomförts en översyn av verksamhet och kostnader med anledning av 
föregående års resultat på minus 10 millioner. 17 tjänster har tagits bort. Anders befarade att 
klubbarna kanske kommer att märka en minskad grad av klubbservice. Viss utbildning 
kommer inte att kunna genomföras. SGF:s avgifter till klubbarna kommer troligen inte att 
höjas under 2009. Styrelsens protokoll kommer framöver inte vara offentliga utan ersättas av 
annan information. 
 
Den rådande finanskrisen har lett till besvär för SGF:s mediaverksamhet. Annonsmarknaden 
för både Svensk Golf och golf.se har minskat rejält. Red Tee kan komma att avvecklas.  
 
Utvärdering Dalagreenfee och introduktionskort. 
  
Under 2008 har Dalagreenfee betytt att spelare med full spelrätt i Dalaklubb fått 25 % rabatt 
vid spel på övriga banor. Inför 2009 diskuteras olika varianter av höjd greenfee varför det 
kanske måste till en ny modell. Introduktionskorten verkar ha utnyttjats mindre än någonsin 
under 2008. Vissa klubbar har inte ens tagit ut några kort. 



 
Juniorer i träning har under året kunnat spela övriga banor för 20 kr i greenfee. Inte heller där 
har alla klubbar anmält att man har sådana spelare.  
 
Hans redovisade också medlemsförändringen hos en dalaklubb som följer upp statusen på 
medlemmar som lämnat klubben med hjälp av GIT.  
 
Antalet medlemmar som lämnat har minskat. Flera än tidigare av dom som slutat har valt att 
bli medlemmar i lågprisklubbar. Flera tidigare medlemmar har åter blivit medlem i klubben. 
De allra flesta tidigare medlemmarna finns i närområdet. För de klubbar som vill göra samma 
övning finns rapporten att hämta gratis på www.golfsolutions.se 
  
SGF:s valberedning Karin Wiman 
 
Karin redovisade valberedningens arbete. Man kommer att begära en ändring av stadgarna 
med tidigare sista datum för nominering för att få längre tid för sitt arbete, En förändring av å 
revisorernas uppdrag diskuteras också. I nuläget revideras ekonomin men inte verksamheten. 
Karin redovisade också vilka som står i tur att avgå och att alla utom Mia Reich-Sjögren låtit 
meddela att de står till förfogande. 
 
Eventuella motioner till SGF skall lämnas senast den 31 december. 
 
Efter återsamlingen 
 
Damer 
Från damernas möte rapporterade Karin Lindell att damerna vill ha bättre samarbete med 
klubbens tävlingskommitté och gärna ingå i kommittén. 
 
Elit/ungdom 
Från elit/ungdom rapporterade Johan Broberg, Ungdomsrådet att man är igång och har haft ett 
antal sammankomster under året både lyckade och mindre lyckade arrangemang.  
 
Ungdomsrådet kommer att kalla till ett ”Ungdomsting” under januari månad 2009.  
 
Mikael Löfkvist rapporterade att han deltagit i SGF:S  ERFA-träff för ungdomsråd i Uppsala, 
och tagit del av hur man kan samarbeta mellan distrikten. 
 
Utbildning 
Fimpen Bech påminde om att kunskap är makt. Alla måste utbildas bättre. En ny inbjudan till 
utbildning i Spel och tävlingshandboken, samt för distriktsdomare kommer. Fimpen frågade 
också hur många klubbar som har handicapansvariga eller fungerande HCP-kommittéer. 
Dessa måste börja arbeta aktivt så att förhoppningsvis alla golfspelare i Dalarna har rätt hcp. 
 
Tävling: 
Inget att rapportera annat än att den 26 januari har TK + klubbarna planeringsmöte. Inbjudan 
kommer. 
 
Vid pennan 
/Eie och Hans  


