
Till ordförande, klubbchef, administratör, greenkeeper, pro och ideella
ledare

Ett framgångsrikt år för Smålands golfklubbar går mot sitt slut. I våra 45 klubbar har vi nu
38 852 medlemmar. En ökning med 7 %!

De flesta har god ekonomi. Några har det tuffare.
Att få ekonomin att gå ihop är ett av de största orosmomenten på en golfklubb.
Nyckeln till god ekonomi är nöjda medlemmar!
Klubbar som lyckas rekrytera och behålla medlemmar skapar ekonomiska förut-
sättningar för att anställa kompetent personal och göra kloka investeringar för framtiden.
Det gäller att skapa en vision, sätta upp mål, mäta och följa upp. Delaktighet och för-
ankring är så viktigt!

Klubbar som satsar på utbildning av personal och ledare blir oftast mer framgångsrika.
Att delta i vårens ”Verksamhetsseminarier” är ett måste!
Boka in den 23 januari i Växjö eller den 24 januari i Jönköping!
Distriktsstyrelsen planerar också ett rikt utbud av utbildningar för nästa år. Information
kommer inom kort från utbildningskommittèn.

Projektet 50/50, mot en mer jämställd golf, rullar på i fem Smålandsklubbar. En mycket
spännande och viktig utbildning där man lär sig att se på sin klubb med nya ögon.
Varför har vi bara 28% kvinnliga golfare men 72% manliga? Vilken potential, av nya med-
lemmar, om vi får fler kvinnor att trivas på våra anläggningar!

Höstens stora samtalsämne har varit ”meetoo-rörelsen” som skakat om en hel värld.
På www.golf.se kan du läsa mer om ”Trygg idrott” och arbetet med att förebygga över-
grepp och hur du agerar om något hänt.
Alla som spelar golf ska göra det i en trygg miljö – utan kränkande behandling, mobbning
sexuella trakasserier och övergrepp!

SM har spelats i Småland och blev en stor succè för arrangerande klubbar!
Så mycket beröm från deltagarna, gör mig säker på, att många spelare återvänder
nästa år och därmed ökar klubbarnas greenfee intäkter!

De idrottsliga framgångarna för Smålands duktigaste golfare fortsätter!
Vi följer Alexander Björk, Växjö GK, på Europatouren och David Lingmerth , Tranås GK,
på PGA touren. Vi kan också se fram mot att  följa Martina Edberg, Hooks GK, som
just kvalat in till LPGA touren.

Till sist kan ni redan nu boka in Vårmötet i Växjö den 24 mars.
Golfens dag den 26 maj. Nu upprepar vi förra årets succè där 90% av distriktets
klubbar deltog!
Golfting/Höstmöte den 19-20 oktober. Vi planerar en intressant och rolig sammankomst
för alla ledare!

Tack för gott samarbete 2017 och gott nytt år 2018

Kristina Carlo
Ordförande Smålands Golfförbund
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