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Med succén från Golftinget 2016 i färskt minne har vi 
glädjen att bjuda in till Golfting 2018. 

Att utveckla anläggningen är en ständigt aktuell utmaning. Och vi har att jobba 
med Spelet, Naturen, Miljön ute och inne + Mer än golf.

I vårt Småland är vi lyckligt lottade med en omättlig naturrikedom i flora och 
fauna, sagoomspunna bygder beskrivna av våra världskända författare, oräkneliga 
utflyktsmål och aktiviteter i ett landskap med både hav, innanhav och sjöar.

I detta fantastiska skafferi hittar vi den riktiga skatten - våra 45 golfklubbar med 
banor av vitt skilda karaktärer! Här skapar varje klubb sin miljö på och runt banan, 
i klubbhuset, shopen och restaurangen, och skapar sitt arbetsklimat med anställda 
och ideella!

Miljön skickar signaler till medlemmar, samarbetspartners och – inte minst – gäster 
och presumtiva nya golfare. Och med rätt signaler skapar vi våra framgångsfaktorer 
för hur golfen ska lyckas i framtiden.

I årets Golfting låter vi våra 45 klubbars miljöer omfamnas av den småländska 
naturen, sevärdheter, aktiviteter ”mer än golf” och ser Smålands fulla potential. 
En framgångsfaktor om någon!

Med programmet vill vi förmedla två lärorika, underhållande dagar och trevlig 
gemenskap för alla, oavsett roll i klubben. Vi är extra glada att Lars Lindberg, 
toastmastern som gjorde succé 2016, gästar oss igen – en garant för det trevliga.

Vi hälsar er varmt välkomna till Golfting 2018 och hoppas att vi gemensamt gör 
detta till en fin KickOff för säsongen 2019. I direkt anslutning till Golftinget genom-
förs Smålands Golfdistrikts Höstmöte. 

Styrelsen, Smålands Golfförbund

Martin Emtenäs
TV-journalist
Martin blev tidigt naturintresserad. 

Efter studier vid Umeå Universitet blev 
han TV-journalist, mest känd som program-

ledare för ”Mitt i naturen” i SVT. År 2008 
tilldelades han Norrlands stora journalistpris för sitt 

arbete med programmet. Under 2017 var han programledare 
för dokusåpan ”Det stora fågeläventyret” som handlade om 
fågelskådning. Martin har även skrivit boken ”Upplev Sveriges 
natur” och barnboken ”Vilda djurboken”. 

Donat Hullmann
Fågelskådare
Född i Ungern och kom till Sverige som 
nioåring. Naturintresset har alltid funnits 
och intresset för fågelskådning tog verklig 
fart genom hans svåger, en fågelskådare som 
blev Donats stora idol. En tidig resa till Öland lämnade 
bestående intryck. Sedan nio år bor han på Öland. Donat 
var finalist och vinnare i ”Det stora fågeläventyret 2017”. 

Inbjudan 
Smålands Golfförbunds Golfting och Höstmöte 
Ekerum Resort Öland, 19 – 20 oktober 2018



Gunnar Håkansson
Generalsekreterare,
Svenska Golfförbundet

Göran Adlén
Trendanalytiker
En av Sveriges mest  prisbelönta och 

anlitade föreläsare. Göran ger sina 
tankar utifrån sin trendspaning hur golfen 

ska lyckas i en tid där allt fler människor 
upplever brist på tid och konkurrensen mellan 

olika sporter och fritidssysselsättningar ökar. Det blir en 
underhållande och tankeväckande föreläsning där Göran 
i högt tempo ger sina tankar om hur golfen ska lyckas 
attrahera nya målgrupper och behålla de befintliga spelarna 
samt sticka ut i det infernaliskt informativa infernot.

Helene Berg
VD, Smålands Turism
Helene är ny VD för Smålands Turism, 
arbetade 10 år på Visit Sweden som 
Europachef med Hamburg som hemma-
bas. Innan dess var hon chef för den Tyska 
Turistbyrån i Sverige och har även arbetat 10 år hos olika 
turoperatörer och var med när det internationella TUI skapades. 
Med gedigen utlandserfarenhet ser hon fram emot att få 
turismen i Småland  att blomstra ytterligare. Helene har ett 
gammalt grönt kort taget för 25 år sedan och ser fram emot 
att få damma av detta på de småländska banorna.

Christina Rodman
Förbundsdomare/Regelexpert
Svenska Golfförbundet

Fredag 19 oktober 

13.30 – 14.00 Kaffe och fralla

14.00 – 16.15 Gemensamt program

  • Välkommen till Golftinget 2018 
  Kristina Carlo, Smålands Golfförbund

 • Det här händer i golfen
  Gunnar Håkansson, Svenska Golfförbundet
  Anders Sjögren, Förbundsstyrelsen 

 •  Därför får vi nya regler 2019 
  Christina Rodman, Svenska Golfförbundet

 •  Kort presentation av medverkande
     i lördagens program

16.15 – 16.45 Bensträckare / korridorsnack

16.45 – 17.00 Stolt mottagare av Natur- och Miljöpriset 2017
 Magnus Lagerlöf, Ekerum Resort Öland

17.00 – 18.30 Det stora Fågeläventyret – Djurlivet på banan
 Martin Emtenäs, Donat Hullmann

19.45 Skål och Välkommen till bords
 Lars Lindberg, Toastmaster

20.00 Middag



Lördag 20 oktober 

09.00 – 11.20   Gemensamt program

 • Hur ska golfen lyckas i framtiden?
  Göran Adlén, Trendanalytiker

 •  Var finns framtidens potential för Småland?
  Helene Berg, VD Smålands Turism

11.30 – 13.00 Parallella (individuella) program

Nr 1 Utveckla anläggningen 
 Vi tar ett helhetsgrepp och väver ihop Marknadens krav, 
 Investeringar, Bana, Personal, Kompetensförsörjning,   
 Utbildning, m m i Verksamhetsutveckling
 Målgrupp: Ordförande, styrelseledamöter, klubbchefer
 och övriga anställda.
 Moderator: Gunnar Håkansson, Göran Adlén

Nr 2 Kvinnor, Damer, Tjejer – och Herrar
 Har vårt distrikt lyckats med att få fler kvinnor till golfen -
 och att fortsätta med golfen? Att utveckla sitt spel är en 
 förutsättning. Framgångsfaktorer i våra klubbar? 
 Vad kan vi lära av våra professionella spelare?
 Målgrupp: Alla med intresse av att utveckla Damer
 i klubb och i distrikt.
 Gästföreläsare: Maria Ringdahl, f d Tourspelare

Nr 3 Tävling
 Skapa och genomföra tävlingar. Erbjuda tävlingsprogram
 så attraktivt som möjligt för olika (helst alla) grupper.
 Erfarenheter och goda exempel.
 Målgrupp: Tävlingsansvariga, tävlingsledare, funktionärer, m fl
 Gästföreläsare: Bo Johansson, Tranås GK

Nr 4 Juniorer
 Hur kan distriktet utveckla Breddelit, Talanguppföljning
 och Golf för tjejer? Vad gör vi för att få fler ungdomar att
 tävla i klubb och i distriktet?
 Målgrupp: Junioransvariga, juniorledare, juniorkommitté
 Föreläsare: Hans Pettersson, Smålands Golfförbund

13.00  Lunch

14.00 Smålands Golfförbunds Höstmöte
 (enligt tidigare utsänd kallelse)

Roger 
Ödebrink
Ordförande 
SmålandsIdrotten

Magnus 
Lagerlöf
VD, Ekerum 
Resort Öland



Anmälan

Deltagaralternativ / Kursavgift 

Plats Ekerum Resort Öland, 0485-80 000, info@ekerum.com

Boende  Boendet består av lägenheter med två sovrum, 4 bäddar, sällskapsrum
 och gemensamt badrum. 

Kursledare  Kristina Carlo, ordförande Smålands Golfförbund, 070- 694 84 63, kristina.carlo@gmail.com

Kursavgift Betalas i förskott till Smålands Golfförbund, BG 5681-6457.
 Se deltagaralternativ och kursavgift. 

Anmälan Anmäl dig på länken nedan senast den 10 oktober.
 http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1141927 
 eller via e-post till: lena.larsson@smalandsidrotten.se.
 Vid e-postanmälan, uppge: Namn, personnummer, specialkost, enkel- eller dubbelrum. 
 På anmälan anger du även:
 - val av deltagaralternativ/kursavgift (1-5) 
 - val av lördagens programalternativ (1-4)
 - vilken roll du har i din förening.

Kallelse Personlig kallelse med deltagarlista mailas till samtliga deltagare ca 1 vecka före Golftinget. 

Kurs nr 1141927/718:009

 Smålands Golfförbund   SISU Idrottsutbildarna Småland

1.  Konferensavgift två dagar (fredag-lördag)  750:- /person
 inklusive alla måltider och logi (enkelrumstillägg 200:-)  
 - Välkomstfika med smörgås, kaffe/the
 - Två-rätters middag inklusive dryckespaket
 - Frukostbuffé
 - Lunch inklusive lättöl eller vatten

2. Konferensavgift två dagar inklusive alla måltider, ej logi         500:- /person

3. Konferensavgift fredag inklusive middag, ej logi        350:- /person

4. Konferensavgift endast lördag inklusive lunch, ej logi     150:- /person

5. Endast deltagande på höstmötet, ej lunch            Ingen avgift 

Extra natt torsdag-fredag alt. lördag-söndag:  
Enkelrum 895:- /rum och natt
Dubbelrum  1.095:- /rum och natt

För de som önskar en extra natt, bokas och betalas detta direkt till Ekerum Resort Öland,
ring 0485-80 000 för bokning. Uppge ”Golfting - Extranatt” som referens. 




