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1. Inledning 

Syftet med denna PM och idéskiss är att ge ett, så långt det är möjligt, faktaunderlag för 
diskussion om förbundets framtida finansiering. 
 
Den verklighet golfsporten upplever sedan 2005 är minskat antal medlemmar i golfklubbar. 
Verkligheten beskrivs i omvärldsstudien från 2010 och två avhopparstudier (2009 och 2011). 
Minskat antal medlemmar i klubbar betyder ansträngd ekonomi både för klubbar och för 
förbund. 
 
Vi ser i framtida intäkter ingen omedelbar höjning när det gäller sponsorintäkter eller intäkter 
från annonsförsäljning. Löneavtal och andra kostnadsökningar i kombination med minskade 
medlemsintäkter betyder att Svenska Golfförbundets (SGF) köpkraft minskar med fem Mkr 
kronor per år. 
 
I dag finansieras förbundets verksamhet genom medlemsintäkter, sponsorskap och media. SGF 
omsätter 180 Mkr (2010) i en verksamhet vars inriktning och budgetramar beslutas av 
förbundsmötet. För att förbundsstyrelsen ska kunna styra verksamheten fattas varje år beslut om 
en verksamhetsinriktning med övergripande mål och målområden. Detta för att ha en gemensam 
inriktning som vägledning för hela förbundets utveckling. 
 
Vi står inför ett vägval. En väg är att fortsätta rakt fram som i dag, men med årliga 
avgiftshöjningar. En annan väg är en ny betalningsmodell där den som spelar mer betalar mer. I 
tider av pressad ekonomi finns det anledning att med denna PM som underlag, diskutera om det 
är en fördel att synliggöra SGF-avgiften genom direktdebitering till golfspelarna. Eftersom stor 
del i leveransen från SGF riktas direkt till golfspelarna och modellen finns i många andra länder, 
skulle ett sådant vägval vara naturligt. 
 
Inledande avsnitt i diskussionsdelen bygger på fakta, konsekvenser av kända förhållanden och 
redovisade antaganden om utvecklingen. Avsnitt om ekonomiska konsekvenser ska mest ses som 
exempel och försök att kvantifiera vad vi pratar om i pengar när det varit möjligt. 
 
En grupp av faktiskt aktiva golfspelare har valt att vara klubblösa. De kan inte boka tider eller 
föra sin handicap via Min Golf, men deltar likväl i organiserade tävlingar och spelar mot greenfee. 
Gruppen klubblösa växer mycket och särskilt i storstadsområdena. Det talas om att vart sjätte 
eller sjunde bokningssamtal kommer från en golfspelare som saknar aktivt Golf-ID. 
 
Vi behöver därför överväga om det ska vara möjligt att, som i flera andra länder, köpa en öppen 
licens direkt av SGF. En sådan licens vänder sig till alla golfspelare där medlemskapet inte är en 
drivkraft, men som vill kunna boka och spela golf på olika banor mot greenfee. Ansvaret för att 
övervaka dessa spelares handicap skulle i så fall vila på SGF.  
 
Frågan om en framtida öppen licens måste diskuteras men ingår inte i själva idéskissen.  
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2. Medlemmar och medlemskap 

SGF:s nuvarande debiteringsmodell förutsätter att golfspelarna är knutna till klubbarna genom ett 
aktivt medlemskap. Så länge som de nödvändiga funktionerna i Golfens IT-system (GIT) och 
Min Golf förutsätter ett giltigt medlemskap med statusflaggan ”Aktiv”, kommer SGF att kunna 
debitera SGF- och GIT-avgifterna baserat på antalet aktiva medlemskap. Modellen fungerar även 
med flera former av greenfeemedlemskap. 
 
Eftersom debiteringsunderlaget för avgifterna till SGF baseras på antalet enskilda medlemmar och 
medlemskap, måste vi definiera dessa begrepp. Tyvärr missbrukas begreppen flitigt. Allt fler 
klubbar påstår i marknadsföringen att med medlemskapet i klubben följer även att golfspelaren 
blir ”medlem i SGF”. Så är naturligtvis inte fallet. 
 
Medlem och medlemskap är centrala begrepp inom föreningsrätten och inte minst i idrottsrörelsens 
organisation och regelverk.  

- Endast ideella föreningar, det vill säga golfklubbar, kan och får vara medlemmar i SGF 
och Golfdistriktsförbund (GDF) 

- Enskilda personer kan aldrig bli medlemmar i SGF och GDF 
- Genom medlemskapet i SGF erhåller golfklubben rättigheter men också skyldigheter, 

bland annat att klubben måste följa stadgar och beslut fattade av GDF, SGF och 
Riksidrottsförbundet (RF) 

- Genom medlemskapet i golfklubben blir den enskilde golfspelaren bunden av samma 
regelverk som golfklubben måste följa. Det gäller bland annat idrottens 
bestraffningsregler (till exempel fusk och farligt spel) och regler mot doping 

 
I framtiden är det dock högst troligt att begreppen medlem och medlemskap kommer att 
förändras. Flera klubbar erbjuder redan tidsbegränsade medlemskap, till exempel höstmedlem, 
sommarmedlem, prova-på-medlem. Det är också troligt att allt fler klubbar kommer att gå över 
till medlemsformer som innebär att golfspelarna köper ”klippkort” eller ett antal ronder som 
avräknas vid bokning i GIT. Dessa spelare kommer kanske inte att betraktas som medlemmar 
enligt klubbens stadgar, men för att få en effektiv administration och kunna erbjuda hantering av 
handicap och rätt att boka tider i GIT/Min Golf, kommer klubben att registrera personerna som 
medlemmar med status Aktiv i GIT. Därmed är de att betrakta som vanliga medlemmar. 
 
Sedan drygt 20 år tillbaka har SGF öppnat för aktiebolag att driva golfverksamhet och genom ett 
anslutningsavtal (så kallad A1-anslutning) med SGF få tillgång till motsvarande rättigheter, system 
och skyldighet som golfklubbarna. Denna anslutningsform växer i antal och benämns i detta PM 
som ”Golfbolag”. 
 
Golfbolagen är för närvarande 27 till antalet. De bedriver i stort motsvarande verksamhet som 
golfklubbarna. Flertalet finansieras genom att golfspelarna förvärvar spelrätter och/eller aktier av 
bolaget. Genom avtalet om spelrätten förbinder sig golfspelaren att följa och respektera relevanta 
regelverk inom idrotten. Med några få undantag, bland annat Lag-SM, får golfbolagen och dess 
anslutna golfspelare delta i all tävlingsverksamhet. 
 
Med den nuvarande finansieringsmodellen bestäms golfklubbarnas och golfbolagens avgift till 
SGF och GDF efter antalet medlemskap och inte antalet faktiska golfspelare. I oktober 2011 
fanns det 466 700 aktiva golfspelare men samtidigt 489 578 aktiva medlemskap. Med andra ord 
hade mer än 22 000 golfspelare mer än ett aktivt klubbmedlemskap. Många har reagerat mot att 
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dessa golfspelare betalar dubbla annat eller till och med trippla avgifter till SGF. Det är en 
konsekvens av att varje golfklubb betalar SGF-avgifterna efter bärkraft. En klubb med många 
medlemmar har av rättviseskäl ansetts kunna betala en större del av de gemensamma 
kostnaderna. 

3. Nuvarande finansieringsmodell 

Finansieringen av SGF och de 21 Golfdistriktsförbunden sker i dag genom debitering av 
medlems- och GIT-avgifter, baserat på antalet aktiva medlemmar i golfklubbarna. Avgifterna är 
solidariska och uttas oavsett klubbarnas nyttjande av servicen från SGF och GDF. Avgifterna är 
oberoende av antal hål och debiteras fullt ut i respektive klubb om en spelare är med i flera 
klubbar. Debiteringen grundar sig enligt FM-beslut 2009 på det högsta antalet aktiva medlemmar 
som uppmäts vid fyra mättillfällen under ett golfår. 
 
Distriktsavgiften i de 21 distrikten beslutas av distriktens årsmöten varje år och varierar mellan 
varje distrikt. Avgiften ligger i dag uppskattningsvis från lägst 7 kronor till högst 24 kronor per 
aktiv seniormedlem, det vill säga ett genomsnitt på 16 kronor. 
 
För 2011 gäller följande avgifter för golfklubbarna: 
 
 Per aktiv senior Per aktiv junior 
Medlemsavgift SGF 158 kr  79 kr 
GIT-avgift (inkl moms) 47 kr  47 kr 
TOTALT 205 kr  126 kr 
 
För 2011 gäller följande avgifter för golfbolagen: 
 
 Per aktiv senior Per aktiv junior 
Medlemsavgift SGF 205 kr  100 kr 
GIT-avgift (inkl moms) 47 kr  47 kr 
TOTALT 252 kr  147 kr 
 
I SGF:s budget 2011 har antalet medlemskap bedömts till 435 000 seniorer och 50 000 juniorer 
vilket ger en total medlemsintäkt på 72 680 000 kronor. GIT-avgiften beräknas ge 22 800 000 
kronor inkl moms. Efter slutavstämningen i oktober blir utfallet närmare 97,4 Mkr inkl moms om 
4,6 Mkr.  
 
Den genomsnittliga distriktsavgiften för klubbarna i Sverige har bedömts till drygt 16 kronor per 
aktiv seniormedlem. Totala avgifter som klubbarna betalar årligen med utgångspunkt i budgeterat 
medlemsantal 2011 uppgår till cirka 7 Mkr. 
 
Den totala utdebiteringen för SGF:s och golfdistriktens verksamheter på aktiva medlemmar 
uppgår till ca 105 Mkr.  
Den totala omsättningen för SGF låg 2010 på 183 Mkr efter koncernelimineringar, budgeterade 
intäkter 2011 är 200 Mkr. Räknar vi bort medlems- och GIT-avgifterna på 95 Mkr återstår ca 88 
Mkr i andra intäkter. Dessa utgörs i huvudsak av RF-bidrag, SOK (Sveriges Olympiska 
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Kommitté)-bidrag, tävlingsavgifter, annonsintäkter, sponsorintäkter, provisioner och 
försäljningar. 
 
I den genomgripande översyn och rekonstruktion som skett av SGF:s ekonomi, verksamhet och 
organisation under 2008-2010 har omsättningen minskat från ca 280 Mkr till 180 Mkr och 
resultatet förbättrats från -10 till + 6 Mkr. Detta har åstadkommits genom kraftiga 
personalneddragningar, försäljning av riskverksamhet samt en förändrad och effektivare 
organisation. Det ökade resultatet används för att i huvudsak återställa förbundets egna kapital till 
tidigare nivå. Ett positivt resultat på 3 Mkr är budgeterat för 2011 och utgör också den 
ekonomiska ramen för 2012 enligt förbundsmötets beslut. Några större besparingar med 
vidmakthållande av nuvarande verksamhet och organisation torde inte gå att genomföra. Med 
oförändrade medlemsavgifter innebär bara låga kostnadsökningar på 1,5 %, som förbundet inte 
kan påverka, ett kontinuerligt effektiviseringsmål på 3 Mkr per år. En fortsatt medlemsminskning 
de närmaste åren kommer att innebära behov av höjda medlemsavgifter alternativt ordentliga 
omprövningar av befintlig verksamhet. 
 
Många klubbar/anläggningar har i dag ekonomiska problem och alla kostnader som omfattas av 
verksamheten nagelfars. Därvid blir avgiften till SGF och distrikten naturligtvis också ifrågasatta 
även om denna ”bara” utgör i genomsnitt cirka 5 % av medlems- och spelavgiften till klubben. 
För SGF utgör medlemsavgifterna från klubbarna 35 % av förbundets intäkter. Lägger vi till 
GIT-avgiften är det ca 45 %.  
 
En analys av SGF-avgifternas inverkan på klubbarnas ekonomi visar att snittklubben i dag betalar 
drygt 200 000 kronor för SGF-verksamheten, för en stor klubb kan avgifterna uppgå till nära 
600 000 kronor. Av tabellen nedan framgår även skillnaden mellan antal medlemskap och antalet 
golfspelare. Antalet dubbla medlemskap är idag nästan 22 900. Ett avskaffande av avgiften för 
dubbla medlemskap skulle innebära mindre intäkter för SGF med ca 4,7 Mkr.  
 
   Snitt-

klubben 
Median-
klubben  

Stor-
klubben 

Lill-
klubben 

Juniorer  111 126 252 16 
Seniorer  906 757 2 549 147 
Totalt aktiva  1 017 883 2 801 163 
      
Avg SGF Junior -79 kr 8 769 9 954 19 908 1 264 
Avg SGF Senior -158 kr 143 148 119 606 402 742 23 226 
Avg GIT -47 kr 47 799 41 501 131 647 7 661 
Avg GDF -16 kr 16 272 14 128 44 816 2 608 
Summa avgifter  215 988 185 189 599 113 34 759 
      

VIKTIGT: 
• Snittklubben betalar i dag drygt 200 000 kronor i SGF- och GDF-avgift 
• SGF har ca 88 Mkr i andra intäkter som RF-bidrag, SOK-bidrag, tävlingsavgifter, 

annonsintäkter, sponsorintäkter, provisioner och försäljningar 
• Antalet dubbla medlemskap är i dag nästan 23 000 
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4. Golfsverige i siffror 

4.1. Medlemsutvecklingen 2000-2011 

Nedgången av antalet medlemskap i golfklubbarna fortsätter under 2011. 
 

    
Juniorer 
(0-21 år) 

  
Seniorer 
(22- år) 

Totalt Årlig 

År Flickor Pojkar Damer Herrar Aktiva Utveckling 
2000 17 585 63 818 126 291 267 751 475 445 0 
2001 18 637 68 462 132 646 289 938 509 683 +34 238 
2002 20 039 72 092 138 875 297 930 528 936 +19 253 
2003 20 761 73 152 143 747 310 435 548 095 +19 159 
2004 20 992 71 189 146 606 315 506 554 293 +6 198 
2005 20 139 65 558 146 803 312 317 544 817 -9 476 
2006 18 988 60 539 146 573 313 537 539 637 -5 180 
2007 17 464 55 484 145 278 314 718 532 944 -6 693 
2008 15 679 50 607 142 526 313 168 521 980 -10 964 
2009 14 402 47 068 139 582 311 355 512 407 -9 573 
2010 13 081 43 267 135 631 308 433 500 412 -11 995 
2011 12 264 41 637 131 836 305 664 491 401 -9 011 

 
Av tabellen kan konstateras att den fantastiska ökningen under de första fyra åren på 2000-talet 
motsvaras av en nästan lika stor minskning de senaste sju åren. Nettot är +16 000 medlemskap. 
Samtidigt har antalet golfklubbar/golfbolag ökat netto med 86 under perioden. 
 
Minskningen fördelar sig på åldersgrupperna enligt nedan: 
 
År  0-12  13-18  19-21 Juniorer 
2011 13 272 26 929 13 700 53 901 
2010 13 421 29 361 13 566 56 348 
Diff -149 -2 432 +134 -2 447 

 
År  22-30  31-40  41-50 51-60 61-70 71- Seniorer Totalt 
2011 37 417 69 080 99 188 92 439 103 114 36 262 437 500 491 401 
2010 37 800 75 565 100 602 95 208 101 680 33 209 444 064 500 412 
Diff -383 -6 485 -1 414 -2 769 +1 434 +3 053 -6 564 -9 011 
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4.2. Handicap 

Handicapläget i Golfsverige oktober 2011 baserat på att det finns 466 677 enskilda aktiva 
golfspelare. 
 
Hcp-grp 1 2 3 4 5       
Åldersgrp  0-4,4 4,5-11,4 11,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36,0  36+ ej hcp Summa 
-12 3 33 168 399 2 442 2 896 6 831 12 772 
13-18 538 2 234 2 888 3 579 8 873 3 195 3 942 25 249 
19-21 676 2 416 2 487 2 385 3 367 907 764 13 002 
22-30 2 042 7 137 7 542 6 716 9 199 1 984 1 305 35 925 
31-40 2 516 13 532 17 100 13 713 15 525 2 541 1 747 66 674 
41-50 1 468 15 762 25 147 21 172 24 280 4 339 2 802 94 970 
51-60 436 8 649 20 924 22 566 27 378 4 895 2 308 87 156 
61-70 117 4 165 18 568 29 029 37 029 5 586 1 871 96 365 
71- 12 477 4 584 12 036 15 629 1 453 373 34 564 
Summa 7 808 54 405 99 408 111 595 143 722 27 796 21 943 466 677 
 
Över 22 000 golfspelare har ingen registrerad handicap (= 99 i GIT). 41 % av golfspelarna har 
handicap från 26,5 upp till ingen registrerad. 65 % har handicap 18,5 eller högre. Enligt 
omvärldsstudien utgör dessa en riskgrupp för avhopp från klubbarna. 

4.3. Tävlingsspelandet 

En analys över alla tävlingar som registrerades i GIT under 2010 visar att närmare 18 400 
tävlingar samlade totalt 872 000 startande. Databasen innehåller allt från företagstävlingar och 
sociala evenemang till seriespel och tourtävlingar. Totalt 167 500 golfspelare deltog i dessa 
tävlingar, vilket är 36 % av alla aktiva medlemmar. Med andra ord har sex av tio svenska 
golfspelare valt att inte tävla. 
 
 Totalt  Andel  
Antal spelare    
Totalt  167 497 36 %  av alla golfspelare  
   
  spelat enbart par/lag/serie  41 839 25 %  
  spelat enbart singel  49 778 30 %  
  spelat allt  75 880 45 %  
   
Fördelning kön:    
Män  126 067 75 %  
Kvinnor  41 430  25 %  
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4.4. Sällskapsgolf 

Intressant är också var och hur ofta man spelar ”sällskapsgolf”. För att få en uppfattning om det 
har en analys gjorts av ett stort distrikt – Skåne, vad gäller bokningsfrekvens och fördelningen 
mellan hemmabana och greenfeespel. Det går inte att utifrån denna analys fastslå hur många av 
de bokade ronderna som genomfördes, hur många av medlemmarna som inte spelat eller att 
bedöma hur många ronder som spelats utanför tidbokningen. 
 
Analysen visar att totalt 100 300 spelare fanns inbokade april-augusti 2011 på 44 klubbar och 55 
banor. 14 300 (14 %) bokade bara på hemmabanan, 60 100 (60 %) bokade enbart greenfee och 
26 000 (26 %) bokade hemma och greenfee. Totalt bokades 726 000 ronder = 7,2 ronder per 
person. 
 
De 14 300 hemmaspelarna snittade 8,7 ronder medan de 26 000 hemma- och greenfeespelarna 
snittade 15 ronder totalt, varav 11,3 på hemmabanan. I greenfeespelet ryms även ”gratisspel” på 
anläggning som hemmaklubben har samarbete med. 
 
40 900 medlemmar bokade i snitt 10,2 ronder på hemmabanan. 73 % av medlemmarna har bokat 
minst en tid och 27 % av medlemmarna återfinns inte i tidbokningen på hemmabanan. 
 
Om vi skulle översätta detta till hela SGF:s medlemsstock får vi följande siffror: 

- 73 % av de aktiva golfspelarna (medlemmar) bokade golf under tiden april-augusti 2011 
= 336 000 personer 

- 50 % av medlemmarna bokade minst fyra ronder = 230 000 personer 
- 27 % av medlemmarna bokade > 10 ronder = 124 200 personer 
- 27 % av medlemmarna bokade inte golf under denna tid = 124 200 personer 

 
 
VIKTIGT: 
• Nedgången av antal medlemmar i golfklubbarna fortsätter under 2011  
• Golfsverige har tappat netto 65 000 medlemmar sedan 2004 
• Över 20 000 golfspelare – medlemmar i golfklubbar – har inte registrerad handicap  
• 65 % av medlemmarna i golfklubb tillhör handicapgrupperna 4, 5 eller +36 
• 167 500 medlemmar deltog i tävlingar 2010 vilket utgör 36 % av alla aktiva golfspelare 
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5. Möjliga finansieringsmodeller – principdiskussion  

I den fortsatta diskussionen har vi utgått från följande förutsättningar: 
- SGF ska bedriva en gemensam golfverksamhet som i vart fall motsvarar 2011 års 

omfång och volym 
- För att finansiera denna verksamhet krävs en total intäkt från medlemsklubbarna på 

cirka 100 Mkr 
- Verksamheten i GDF läggs tills vidare åt sidan – nuvarande finansieringsmodell med 

beslut i respektive GDF behålls (se avsnitt 8) 
- Det är enbart den enskilde golfspelaren som i slutändan kan och måste finansiera den 

del av klubbarnas och förbundens verksamhet som inte betalats genom bidrag, 
sponsring, annonsering, gåvor och deltagaravgifter 

- Eftersom övriga intäktskällor tenderar att minska, finns ett behov för klubbar och 
förbund att genom en ny modell kunna öka intäktsmassan från golfspelarna 

- En omfördelning måste ske så att den som spelar mycket golf betalar en relativt sett 
högre avgift än den som spelar sällan. I annat fall kommer allt fler golfspelare att lämna 
sina medlemskap 

- Med gemensamma tjänster och verksamhet avses sådant som SGF förvaltar och 
tillhandahåller, till exempel handicap, försäkringsskydd, tidningen Svensk Golf och Min 
Golf med bokningsmöjligheter  

 
Med utgångspunkt från dessa förutsättningar framkommer tre alternativa modeller för 
finansieringen av den gemensamma verksamheten:  

1. Den nuvarande modellen där golfspelaren tillhör en golfklubb eller ett golfbolag och betalar 
en årsavgift som även innefattar de gemensamma tjänsterna (handicap, försäkring, Golf-
ID/Min Golf med mera). Golfklubben/golfbolaget betalar i sin tur en årsavgift till SGF. 
Denna modell kallas fortsättningsvis för Klubbmodellen. 

2. En ny modell där golfspelaren tecknar och betalar en spelarlicens av SGF som ger tillgång till 
exempelvis registrerad handicap, rätt att spela tävlingar, boka tider i Min Golf med mera. 
Denna modell kallas fortsättningsvis för Licensmodellen. 

3. En kombination av Klubb- och Licensmodellen där en del finansieras genom årsavgifter som 
betalas till SGF av golfklubb/golfbolag, och resterande del genom en allmän spelarlicens. 
Denna modell kallas fortsättningsvis för Blandmodellen. 

 
Samtliga tre alternativa modeller kan i sin tur varieras och ges olika innehåll. Exempelvis kan 
klubbens avgift baseras på antalet hål snarare än antalet aktiva medlemmar. Man kan också 
diskutera att skilja på avgiften för klubben och anläggningen.  
 
”Blandmodellen” är som namnet indikerar en mix av Klubbmodellen och Licensmodellen. Vi 
behåller grunderna i det nuvarande solidariska systemet, men inför samtidigt en spelarlicens.  
 
I huvudsak innebär Blandmodellen att SGF ska finansieras genom att SGF-avgifterna delas upp 
mellan å ena sidan Golfklubb/Golfbolag och å andra sidan golfspelarna. 
 
Fördelen med Blandmodellen är att den skapar utrymme för att sänka avgifterna för klubbarna, 
öppna för mer flexibla och efterfrågade medlemsformer på klubbarna samt behåller eller ökar på 
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sikt SGF:s intäkter beroende på utvecklingen i antalet golfspelare. Det blir en jämnare fördelning 
mellan klubb och förbund vad gäller riskerna och konsekvenserna av att antalet medlemmar 
minskar eller ökar.  
 
Införandet av en spelarlicens leder till en omfördelning av kostnadsbördan från sällangolfarna till 
de aktiva golfspelarna. En sådan lösning måste till om vi ska bryta den negativa utvecklingen med 
medlemstapp och allt lägre medlems- och greenfeeintäkter. 
 
Mot denna bakgrund har arbetsgruppen valt att vidareutveckla tankarna och redovisa en konkret 
idéskiss baserad på Blandmodellen. 

6.  En konkret idéskiss till ny finansieringsmodell  

Vi utgår i det följande från att:  
- En ny modell införs 1 januari 2013 
- En kostnad för nuvarande gemensamma verksamhet på ca 100 Mkr år 2013 
- Antalet golfklubbar och golfbolag är totalt 483 st 
- Antalet aktiva seniorer med Golf-ID är 415 000  
- 384 000 seniorer har EGA-handicap 0-36,0 

 
Sifferuppgifterna i kalkylen baseras på det verkliga antalet i oktober 2011. Det kan dock förmodas 
att antalet golfspelare har minskat med ytterligare 2-3 % fram till slutet av 2012. 
 
I ett första läge är inte GDF-avgiften intagen i modellen. Frågan om en central finansiering av 
verksamheten i distrikten får diskuteras vidare. Vi ser dock en stor fördel att även distriktens 
verksamhet finansieras centralt, vilket innebär att distrikten inordnas ”inom linjen” i Golfsverige 
även ekonomiskt, samtidigt som vi skapar en möjlighet att ge distrikten likvärdiga ekonomiska 
och verksamhetsmässiga villkor.  

6.1. Beskrivning av idéskissen 

Utifrån de tankar och överväganden som redovisats under Blandmodellen: 
 

- Avgifterna för golfklubb och golfbolag likställs 
- Ingen avgift utgår för juniorer 
- Golfens IT-system, GIT, inkluderas helt i SGF-avgiften istället för att som nu 

särredovisas 
- Alla golfklubbar och golfbolag betalar en årlig avgift till SGF som inkluderar nuvarande 

SGF-rättigheter och SGF-skyldigheter, den kollektiva försäkringen, GIT och rätt att 
utfärda Golf-ID och öppna för medlemmarna att boka tider via GIT/Min Golf samt 
Svensk Golf till alla medlemmar (1 ex/hushåll) 

- En generell spelarlicens införs, men det blir frivilligt att teckna den. Spelarlicens krävs 
för att ha registrerad officiell handicap i GIT (-36,0) och därmed få rätt att spela 
organiserad tävling (även klubbtävlingar) och boka tider på annan bana än hemmabanan 

- Golfspelarna tecknar och betalar spelarlicensen i Min Golf – pengaflödet går således 
direkt från golfspelaren till SGF 
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- I idéskissen förutsätts att golfspelarna måste vara medlemmar i golfklubb eller anslutna 
till ett golfbolag, det vill säga vara aktiva medlemmar, för att få teckna spelarlicensen 

- Nybörjare och spelare med klubbhandicap 37-54 kan inte teckna spelarlicensen, men 
kan självfallet delta i klubbverksamheten fullt ut. Först när de spelat sig till officiell EGA 
handicap 36,0 blir det aktuellt att teckna spelarlicensen 

- Juniorer med officiell handicap vid årets början tilldelas spelarlicensen kostnadsfritt per 
automatik 

- Det finns möjlighet att öppna spelarlicensen (helt eller delvis) för icke medlemmar. Den 
ekonomiska kalkylen innehåller inte detta moment, men frågan bör övervägas  
(se avsnitt 7) 

6.2. Golfklubbarnas och golfbolagens avgift till SGF 

Varje golfklubb och golfbolag betalar dels en fast anläggningsavgift till SGF baserat på antalet 
slopade hål, dels en rörlig del beroende på antalet aktiva medlemmar.  
 
Den sammantagna avgiften förutsätts täcka ca 56 % av intäktsbehovet för SGF.  
 
Den fasta avgiften blir förutsägbar vid klubbarnas budgetbeslut och ska betalas i mars månad. 
Anläggningsavgiften sätts efter anläggningens storlek. 267 av 484 (55 %) golfklubbar/golfbolag 
har tillgång till endast en slopad 18-hålsbana. 104 klubbar har däremot mindre anläggningar med 
färre slopevärderade hål än 18. Resterande 113 klubbar erbjuder däremot 27 eller fler 
slopevärderade hål. Mot denna bakgrund är det rimligt att ha tre olika avgiftsbelopp.  
 
Den rörliga delen görs om till en samlad avgift per aktiv seniormedlem. Tidigare uppdelning 
mellan SGF-verksamhet och GIT tas bort. Antalet bestäms enligt nuvarande modell med fyra 
mätningar per år. Avgiften debiteras under kvartal fyra. 
 
  Antal Avgift = Intäkt 

SGF 
Antal 

Golf-ID 
Avgift Total intäkt 

SGF 
Liten klubb < 18 hål 103 40 000 4 120 000 58 000 25 5 570 000 
Medianklubb 18 hål 267 90 000 24 030 000 209 800 25 29 275 000 
Stor klubb > 18 hål 113 160 000 18 080 000 147 200 25 21 760 000 
   483 46 230 000 415 000  56 605 000 
 
Fördelen med den här modellen är att SGF-avgiften blir till övervägande del förutsägbar. 
Samtidigt utjämnas de största skillnaderna mellan liten och stor anläggning och få eller många 
medlemmar. 
 
Helt ”rättvist” kan inget system bli. Det kommer alltid att finnas vinnare och förlorare sett till 
den nuvarande finansieringsmodellen. 
 
Nackdelen med den här modellen är främst att det inte blir den tydliga uppdelning mellan 
klubbens del av de gemensamma kostnaderna och den del som golfspelarna ska betala. Det kan 
uppfattas som att golfspelarna betalar två avgifter till SGF, men också att ”alla” golfspelare 
betalar en förbundsavgift och därför borde få tillgång till alla rättigheter och inte minst registrerad 
handicap. 
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6.3. Spelarlicens 

En ny spelarlicens införs som ger tillgång till EGA handicap i form av en individuell tävlings- 
och handicaplicens. Avgiften för spelarlicensen tas ut årligen när spelaren vill aktivera 
handicap- och tävlingsfunktionen i Min Golf och betalas direkt till SGF.  
 
Därmed kan golfspelaren spela klubb- och förbundstävlingar samt boka greenfeespel via Min 
Golf. Spelarlicensen säljs endast till medlem i golfklubb/golfbolag ansluten till SGF.  
 
Spelarlicensen kan inte, och behöver inte, köpas av nybörjare eller spelare med klubbhandicap  
37-54. Juniorer tilldelas spelarlicensen kostnadsfritt per automatik. 

6.3.1. Obligatorisk spelarlicens eller inte?  

Med nuvarande finansieringsmodell erhåller alla aktiva medlemmar oavsett intresse eller behov de 
tre rättigheter som är tänkta att ingå i en ny spelarlicens: 

- Registrerad officiell EGA handicap i GIT (-36,0) och därmed möjlighet att föra 
handicap i Min Golf samt skriva ut ett handicap-bevis  

- Rätt att delta i organiserad tävling (klubbtävlingar, företagsgolf, förbundstävlingar, 
seriespel med flera)  

- Boka tider på annan bana än hemmabanan 
 
Med medlemskapet i golfklubben/golfbolaget kvarstår följande rättigheter: 

- den kollektiva försäkringen 
- boka tider via GIT/Min Golf på hemmabanan 
- Svensk Golf (1 ex/hushåll) 

 
Arbetsgruppen har noga övervägt vilka rättigheter som kan/bör flyttas från medlemskapet i 
klubben till en fristående spelarlicens. 
 
Det är helt osannolikt att 100 % av alla aktiva golfspelare väljer att teckna och betala en 
spelarlicens. Baserat på de spel- och aktivitetsmönster som har kunnat följas via GIT samt 
omvärldsanalyserna, är intresset för handicap, tävlingsspel och greenfeespel mycket varierande. 
Införandet av en spelarlicens måste spegla och anpassas till golfspelarnas önskemål och behov. 
 
Att införa en obligatorisk licens för alla golfspelare är tämligen meningslöst. Det hade varit 
detsamma som att behålla nuvarande finansieringsmodell, men flytta all risk och alla 
administrativa kostnader från klubb till SGF.  
 
Den kollektiva försäkringen bör inte förändras. Med nuvarande upplägg är alla personer som 
vistas på golfanläggningen försäkrade, det vill säga ”klubblösa”, besökare och utländska 
golfspelare. De praktiska och juridiska fördelarna med detta upplägg är uppenbara. 
 
Att göra alla bokningsmöjligheter i Min Golf beroende av en frivillig spelarlicens skulle leda till 
att färre bokar via Min Golf vilket ger negativa effekter för klubbarna. Cirka 70 % av alla 
bokningar avser spel på hemmabanan. Den senaste sommaren gjordes över hälften av alla 
bokningar via Min Golf, men andelen var än högre för spel på hemmabanan. En begränsning av 
bokningsmöjligheterna bör därför begränsas till bokning av greenfeespel.  
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Tidningen Svensk Golf kan självfallet göras om till en frivillig produkt med en vidhängande 
prenumerationsavgift. Konsekvenserna av en sådan ändring behöver dock utredas ytterligare, 
varför arbetsgruppen valt att inte föreslå någon ändring. 
 
Handicap och därmed även rätten att delta i golftävlingar är de enda rättigheterna som är 
praktiskt möjliga att överflytta till en frivillig licens, och som berör tillräckligt många golfspelare 
för att licensmodellen ska vara genomförbar.  
 
Golfspelare som inte attraheras av att ha en registrerad handicap, delta i organiserad tävling 
och/eller boka och spela på andra banor kan välja att avstå från att teckna en spelarlicens. De får 
i så fall boka på hemmabanan, men är i övrigt spärrade i GIT. 

6.3.2. Innehållet i en spelarlicens 

Som ovan sagt kan en spelarlicens innehålla 
- Registrerad officiell EGA handicap i GIT (-36,0) och därmed möjlighet att föra 

handicap i Min Golf samt skriva ut ett handicap-bevis  
- Rätt att delta i organiserad tävling (klubbtävlingar, företagsgolf, förbundstävlingar, 

seriespel med flera)  
- Boka tider på annan bana än hemmabanan 

 
Det finns i nuläget 384 000 aktiva seniorer registrerade i GIT. Olika djupanalyser pekar på att 
cirka 40 % av de aktiva medlemmarna (juniorer inkluderade) inte har bokat tid i GIT eller deltagit 
i tävling under det senaste året. Även om vi bedömer den siffran som något missvisande, till 
exempel att det finns en grupp som spelar utanför tidbokningen, är det likväl inte rimligt att anta 
att fler än 70 % av de aktiva seniormedlemmarna är verkligt aktiva. Därmed är ”taket” för en 
spelarlicens cirka (70 % x 415 000 =) 290 000 personer. 
 
Analyserna av GIT-statistiken visar också att endast 36 % av alla aktiva medlemmar 2010 deltog i 
tävlingsverksamheten, det vill säga cirka 168 000 personer inklusive juniorer. Det saknas 
anledning att göra annan bedömning än att antalet 2011 var ungefär detsamma som 2010. 
 
31 000 av de 415 000 aktiva seniormedlemmarna saknar registrerad officiell EGA handicap i 
GIT. Antalet handicapsatta seniorer uppgår således till 384 000. 
 
Vid en samlad bedömning av dessa uppgifter har arbetsgruppen bedömt att mellan 50 % och 75 
% av alla seniorer med EGA handicap (grupp 1-5) bör vara intresserade och definitivt ha behovet 
av att teckna en spelarlicens. Antalet är därmed minst (50 % x 384 000 = 192 000 och (75 % x 
384 000 =) 288 000 personer. Dessa tal ska jämföras med att endast 168 000 spelade någon form 
av klubb- eller företagstävling 2010.  
 
Priset för spelarlicensen har i kalkylen angetts till 300 kronor. Beloppet är något lägre än vad 
juniorerna betalar i årlig avgift för att över huvud taget få spela på Skandia Tour. 
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Av tabellen nedan framgår intäkterna vid några olika anslutningsprocent. 
Bas = 384 000 seniorer med officiell handicap (oktober 2011) 
 
 % av golfspelarna  = antal Avgift Intäkt 
40% 153 600 300 kr 46 080 000 kr 
50% 192 000  57 600 000 kr 
60% 230 400  69 120 000 kr 
70% 268 800  80 640 000 kr 
80% 307 200  92 160 000 kr 
90% 345 600  103 680 000 kr 
100% 384 000  115 200 000 kr 
 
Grundidén är att golfspelarna tecknar och betalar spelarlicensen i Min Golf. Pengaflödet går 
därmed direkt från golfspelarna till SGF. Företrädesvis sker detta genom direkta kortbetalningar. 
Den här modellen kan även kompletteras med att klubben aktiverar enstaka spelarlicenser i GIT 
som sedan faktureras golfspelaren av SGF.  
 
I den här idéskissen ingår inte att klubben köper spelarlicenser till alla sina medlemmar. Ett 
sådant förfarande överensstämmer inte med grundtanken bakom införandet av en licensmodell. 

6.4. Ekonomiska effekter för SGF 

Det ekonomiska utfallet för SGF är starkt beroende av hur många golfspelare som väljer att 
teckna och betala spelarlicensen. 
 
Alla beslut rörande finansieringsmodell, verksamhetsinriktning, avgifternas storlek, rambudget, 
disposition av ett underskott eller överskott med mera, fattas av golfklubbarna på det årliga 
förbundsmötet.  
 
Under införandeåret bör en övergångslösning finnas som säkrar att SGF via klubbavgifter får in 
medel motsvarande minst 75 % av budgeterad totalintäkt. 
 
   50% tecknar licens 75% tecknar licens 
A) Betalas av golfklubb/golfbolag 
Fast avgift för < 18 hål 50 000 kr  4 120 000 4 120 000 
Fast avgift för 18 hål 100 000 kr  24 030 000 24 030 000 
Fast avgift för > 18 hål 200 000 kr  18 080 000 18 080 000 
Rörlig avgift per Golf-ID 25 kr  10 375 000 10 375 000 
     
B) Betalas av golfspelarna 
Spelarlicensen 300 kr  57 600 000 86 400 000 
  Summa 114 205 000 138 885 000 
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6.5. Effekter för klubbarna 

Arbetsgruppen har räknat på de ekonomiska effekterna för ett antal typgrupper bland klubbarna. 
 
Snittklubben Genomsnittsklubben i Sverige 2011 baserat på de 483 

golfklubbarna och golfbolagen. Har 18 hål 
Medianklubben Den 242:a klubben i storleksordningen. Har 18 hål 
Storklubben Genomsnittet för de 40 största klubbarna. Har > 18 hål 
Lillklubben Genomsnittet för de 40 minsta klubbarna. Har < 18 hål 
 
Typgrupperna har följande antal medlemskap respektive unika enskilda medlemmar (det vill säga 
personer som har endast ett medlemskap och alltså inte är medlemmar i flera klubbar:) 
 
 Snitt-

klubben 
Mellan-
klubben 

Stor-
klubben 

Lill-
klubben 

MEDLEMSKAP     
Juniorer 111 126 252 16 
Seniorer 906 757 2 549 147 
Totalt aktiva medlemskap 1 017 883 2 801 163 
     
MEDLEMMAR     
Juniorer 106 123 239 14 
Seniorer 859 731 2 441 132 
Totalt aktiva Golf-ID  965 854 2 680 146 
 
Ekonomiskt innebär Blandmodellen att golfklubbar och golfbolag får en minskad avgift till SGF 
med totalt 40 Mkr. 
 
För de fyra typgrupperna är förändringen följande: 
 
 Nuvarande avgift Enligt förslaget  
Snittklubben 199 000 111 000 
Medianklubben 171 000 108 000 
Storklubben 554 000 221 000 
Lillklubben 32 000 43 000 
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7.  Öppen licens 

Som tidigare redovisats har arbetsgruppen tagit intryck av de tydliga signaler som kommit från 
klubbledare och de olika studierna av Golfsverige. 
 
En ökande grupp av aktiva golfspelare har valt att vara klubblösa. De kan inte boka tider eller 
föra sin handicap via Min Golf, men de deltar likväl i organiserade tävlingar och spelar mot 
greenfee. 
 
I omvärldsanalysen från december 2010 uppger 30 % att ”inlåsningseffekten på den egna banan 
på grund av avgiftsstrukturen” upplevs som ett hinder/problem för att spela golf. Generaliserat 
till hela golfspelarkollektivet skulle det betyda att över 150 000 golfspelare anser att 
inlåsningseffekten till den egna banan är ett hinder för deras golfspel. Förmodligen kan 
påståendet i särskilt hög grad hänföras till de yngre spelargrupperna, vilket gör konsekvenserna av 
frågan än mer allvarlig. 
 
Det nuvarande finansieringssystemet kan alltså upplevas som ett hinder/problem för att spela 
golf. Detta kan till övervägande del ha sin utgångspunkt i klubbarnas sätt att ta ut sina avgifter där 
övergången till spelrätter är en faktor och där innehavet av ett spelrättsbevis som regel innebär 
skyldighet att betala en spelrättsavgift, oavsett om man spelar golf eller inte. Att tydligare skilja på 
avgiften för att spela golf och avgiften för att spela golf på en särskild anläggning torde 
åtminstone på sikt kunna lösa problemet. 
 
I dag är det de individuella valen som gäller. Generellt tappar alla föreningar medlemmar, fackliga 
organisationerna, politiska partier, HSB, idrottsföreningar, Röda Korset, kyrkorna med flera. 
Paletten med aktiviteter och möjligheter är i dag enorm och många vill prova, betala och betala 
bra för upplevelsen när hon/han vill ha den, dock utan framtida bindningar. Många kommersiella 
friskvårdsaktörer har i dag tvingats av marknaden minska sina bindningstider på aktivitetskorten 
från ett år till en månad. 
 
Antalet medlemmar och storleken på medlemsavgiften kommer att vara beroende av golfbanans 
kondition, geografiska belägenhet, servicenivå och kundnytta, klubbhusets innehåll, restaurangens 
utbud, klubbens status på bygden med mera. Det vill säga allt är faktorer som klubbens styrelse, 
anställda och medlemmar kan påverka men som SGF som förbund i väldigt liten grad kan 
påverka.  
 
Greenfeens storlek kommer att bero på banans tillgänglighet och effekterna av marknadsföringen 
av anläggningen. Också detta som följd av beslut som klubben fattar, inte SGF. Om klubbarna, 
beroende på ekonomisk ställning, i samband med att golfspelandet frikopplas från medlemskapet 
i en golfklubb höjer sin greenfee, torde i vart fall på kort sikt betydande antal medlemmar kvarstå 
som medlemmar i klubbarna, särskilt som utrymme finns att sänka medlemsavgiften motsvarande 
förbunds- och GIT-avgiften. För klubbar med spelrätter torde en viss inlåsningseffekt bidra till 
att de ekonomiska konsekvenserna för klubben bli måttliga i alla fall på kort och medellång sikt.  
 
En fördel med öppen licens är att den i huvudsak torde lösa problematiken med 
”greenfeeklubbar”. Alla som vill spela golf löser en medlems- eller spelarlicens direkt av SGF 
med specificerat innehåll. Golfspelaren väljer sedan själv om hon/han vill vara medlem i en 
klubb/anläggning där medlemsavgiften ger fritt spel och olika fördelar precis som i dag, eller 
väljer att inte vara med i någon klubb och spela sin golf på greenfee hos de klubbar som vill ta 



 
 

18 

emot henne/honom. Detta innebär att alla de som i dag inte har någon relation till sin golfklubb, 
spelar för få rundor och därmed är obenägna att betala sedvanlig medlemsavgift, kan behållas 
som golfspelare och bidra till klubbarnas ekonomi genom greenfeespel. 
 
Samtidigt ställer det golfspelaren inför ett aktivt val att köpa ett medlemskap i en klubb som 
passar henne/honom, ett aktivt och fritt val som med stor sannolikhet leder till ett större 
klubbengagemang om valet blir att gå med i en klubb. Enligt uppföljningen av omvärldsstudien 
engagerar sig fyra av fem golfspelare inte aktivt i sin golfklubb och två av tre besöker inte och 
använder sig nästan aldrig av klubbens erbjudanden. Vad har två tredjedelar av golfspelarna för 
behov av en golfklubb? Är man bara intresserad av en välskött grönyta? 
 
Ett införande av nytt finansieringssystem enligt licensmodellen med en öppen licens kommer 
med stor säkerhet att slå ut ett antal klubbar som inte är konkurrenskraftiga beroende av banans 
kondition, klubbens geografiska belägenhet, servicenivå och kundnytta. Helt krasst är detta 
förmodligen nödvändigt i en marknad som för närvarande tappar medlemmar netto och 
samtidigt har producerat mer spelytor än vad golfspelarna behöver och är beredda att betala för. 
 
Öppen licens förutsätter inget medlemskap i golfklubb, utfärdas av SGF och skulle kunna 
innehålla följande. 
 

- Golf-ID med möjlighet till Min Golf och bokning på alla banor/anläggningar 
- Registrerad officiell EGA handicap (Min Golf)  
- Försäkring 
- Tidningen Svensk Golf  
- SGF-partnererbjudande 

 
En förutsättning för att kunna teckna den öppna licensen är att golfspelaren har nått officiell 
handicap. Klubbhandicap kan enbart fås och administreras av en golfklubb/golfbolag.  
 
Öppen licens vänder sig till alla de golfspelare där medlemskapet inte är en drivkraft. Spelar golf 
på olika banor. Vill kunna boka på alla banor. Tycker golf är dyrt i förhållande till sin spelfrekvens 
alternativt spelar väldigt mycket men på olika banor mot greenfee och har i dag därför valt 
medlemskap där det kostar minst att vara med, ”ren greenfeeklubb”, eller inte vara med i någon 
golfklubb/golfbolag överhuvudtaget. Vi kallar dem ”fria golfspelare”. 
 
Ansvaret för att övervaka dessa spelares handicap kommer att vila på SGF.  
 
Fria golfspelare tecknar genom öppna licensen ett avtal med SGF om bundenhet till 
bestraffningsregler, golfvett med mera. För att få delta i organiserad tävling kommer alltjämt 
krävas att golfspelaren är medlem i en golfklubb eller ansluten till ett golfbolag.  
 
Sedan införandet av en central databas i GIT 2004 har mer än 750 000 personer registrerats och 
tilldelats Golf-ID. Om vi tar bort dagens medlemmar i golfklubb/golfbolag, ca 438 000, återstår 
ca 310 000 personer som i någon form har utövat eller haft så mycket kontakt med golfen att 
man fått ett Golf-ID.  
 
Införandet av öppen licens förutsätter att klubbarna som innehavare av spelytan tar betalt för vad 
det kostar att hålla spelytan i god kondition. Klubbarnas intäkter kommer precis som nu att vara 
medlemsavgifter och greenfee. Många golfspelare kommer precis som i dag betala medlemskap i 
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en klubb för att spela huvuddelen av sina rundor utan kostnad, ha ett EGA handicap samt kunna 
delta i tävlingar.  
 
I samband med diskussionerna om ny finansiering har SGF gått ut med en enkät till samtliga 
klubbar för att bland annat ta reda på hur klubbarna är finansierade och under vilka driftsformer 
som golfklubb/golfbolag drivs i dag. Av svaren framgår bland annat minst 140 av klubbarna 
fortfarande har medlemslån eller reverser, det vill säga har en finansiering där lånen till 
medlemmarna upptas på skuldsidan i balansräkningen och där medlem kan säga upp ”lånet” till 
betalning inom en fastställd tid, ofta ett år.  
 
Här finns en uppenbar risk att en del reversmedlemmar säger upp sina lån och köper en öppen 
licens istället. Det förutsätter att de medlemmarna samtidigt är beredda att avsäga sig sitt EGA 
handicap och möjligheten att delta i tävlingar. Storleken på denna grupp är svår att uppskatta men 
med klubbarnas nuvarande pressade situation är det en risk som inte ska underskattas då även ett 
fåtal avhopp kan äventyra en klubbs existens. Klubbarna är viktiga partners i den nya 
verksamhetsplaneringen som håller på att introduceras där klubbar, distrikt och förbundet utifrån 
var och ens kompetens och verksamhet tillsammans ska utveckla det framtida Golfsverige. Med 
hänsyn till risken för utslagning av klubbar väljer vi därför att i nuläget inte rekommendera 
införande av en öppen licens. Genomförandet av det föreslagna finansieringssystemet och 
erfarenheterna av detta för klubbar, distrikt och SGF bör först utvärderas tillsammans med 
initieringen av nya verksamhetsplaneringen innan vi öppnar för en öppen licens. 
 

8. Hur finansiera verksamheten i Golfdistrikten? 

I ett första läge är inte GDF-avgiften intagen i modellen. 
 
Frågan om en central finansiering av verksamheten i distrikten får diskuteras vidare. Vi ser dock 
en stor fördel att även distriktens verksamhet finansieras centralt vilket innebär att distrikten 
inordnas ”inom linjen” i Golfsverige även ekonomiskt, samtidigt som vi skapar en möjlighet att 
ge distrikten likvärdiga ekonomiska och verksamhetsmässiga villkor. 
 
En given modell är naturligtvis att en ”distriktsavgift” bakas in i klubbarnas avgift till SGF 
och/eller i spelarlicensen.  
 
 
<slut> 
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