
 
 

FRAMTIDENS BANVERKSAMHET 
 
BAKGRUND 

SGF har framgångsrikt bedrivit organiserad banservice via anställda bankonsulenter sedan 1965. 

I slutet av nittiotalet förändrades en av bankonsulenttjänsterna till en banutvecklingschef som 

tog ett mer övergripande ansvar för utveckling av forskning och miljö. 

Sedan starten 1965 har antalet anställda varierat i omfattning mellan en till nio tjänster. 

 

DAGENS VERKSAMHET 

För närvarande bedriver SGF bankonsulentverksamhet i Golfsverige med åtta konsulent tjänster 

uppdelat på åtta regioner (en tjänst vakant).  

Klubbarna kontaktar konsulenterna för rådgivning i form av kostnadsfria besök på den egna 

anläggningen. Förutom enskilda besök genomför konsulenterna även erfa-träffar i sina regioner 

där man presenterar nyheter samt utbyter erfarenheter med varandra. 

Varje konsulent har, utöver kunskap om allmän banskötsel, ett område de är specialister inom 

exempelvis bevattning, övervintring eller konstruktion. Klubbar som behöver hjälp med 

specialkompetens kan få kostnadsfri rådgivning även inom dessa delar. Under 2010 har 

bankonsulenterna genomfört 580 påkallade bansök samt 75 erfa-träffar. 

  

Vintertid bedrivs utbildningsverksamhet inom banskötsel i olika nivåer; grundutbildning 

banpersonal (GUB), vidareutbildning banpersonal (VUB) samt högre greenkeeperutbildning (HGU). 

För att ge våra anläggningar möjlighet att befinna sig i framkant av utvecklingen ordnas årligen 

seminarier med duktiga föreläsare. I år gästades vi av Brian Horgan; en amerikansk professor 

inom växtnäring. Seminariet var mycket uppskattat och drog över 200 deltagare på tre orter. En 

stor problematik för framtiden är att det saknas stabila alternativ inom den reguljära skolan för 

utbildning inom banskötsel. SGF har försökt stötta skolor att etablera verksamhet, men många 

gånger har detta misslyckats. Vi kommer att fortsätta detta arbete men innan det finns en 

utbildningsstruktur i den reguljära skolan för banskötsel, kommer SGF:s bankonsulenter att vara 

väldigt viktiga just i utbildningshänseende.  

 

FRAMTIDENS BANKONSULENTER 

Ökade krav på spelkvalité från golfspelare och komplicerade regelverk från myndigheter utmanar 

dagens anläggningar. Skillnaderna mellan olika anläggningar ökar gällande både kunskap och 

ambitionsnivå. Vissa anläggningar har ett litet behov rådgivning och andra anläggningar ett större 

behov av hjälp med allt från skötselplaner till ren rådgivning i det dagliga arbetet.  

 

Vi ser även en kommande utmaning i de krav som kemikalieinspektionen ställer vad gäller 

växtskyddsmedel samt ev. framtida EU direktiv i bevattningsfrågor.  

För att rusta för framtiden har vi en ambition om att stärka kunskapsuppbyggnaden inom bana 

och miljö, något som kommer att efterfrågas av våra myndigheter. 

Vi ser det som praktiskt ogenomförbart att hinna besöka alla våra anläggningar årligen eftersom 

de flesta anläggningarna vill ha hjälp under våren och dagarna i kalendern inte räcker till. Vi ser 

därför att antalet direkta banbesök kommer att minskas framöver till förmån för små och stora 

erfa-träffar och andra mötesformer där fler klubbar kan mötas för att utbyta erfarenheter.  

 

Vi planerar för att rådgivningen och information till GK och GDF fortsättningsvis kommer att ges 

inom följande områden: 

 Golfbaneskötsel 

 Renovering och ombyggnad bana, banutveckling och säkerhet 

 Miljö- och naturvård inkl miljövårdsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar 

 Arbetsmiljö 

 Utbildning för personal och förtroendevalda 

 Specialfrågor inom bevattning, dränering, växtnäring, övervintring, maskininköp mm. 



 
 
 

När vi planerar för framtidens organisation gäller det att stärka specialistkunskaper eftersom 

efterfrågan på detta ständigt ökar, både från näringen och från myndigheterna. Vi funderar därför 

på att förändra i uppdraget för bankonsulenterna så att några får ett mera renodlat 

specialistansvar i banutvecklings- och miljöfrågor och några kvarstår som generalister med 

utökade arbetsområden. Väljer vi denna modell innebär det att det blir svårt att genomföra 

enskilda banbesök, men att genom bra planering och genomtänkta träffar skapa ett stort 

kunskapsutbyte i nya mötesformer. Vi öppnar också för att resonera om vissa betaltjänster, där 

det t.ex. kan vara ett alternativ för en klubb med små resurser att avropa en utökad 

konsulenttjänst där det t.ex. skulle kunna ingå ett antal besök per år, möte med styrelsen och 

utarbetande av en skötselplan. En sådan tjänst skall i så fall avgiftsbeläggas så att det blir 

kostnadsneutralt för kollektivet.  

 


