
        Eksjö den 16 december 2018  
 
 
 
Till klubbordföranden, styrelsemedlemmar, klubbchef, pro, greenkeeper och 
alla ideella som arbetar på klubben 
 
Golf vänner! 
 
Snart är året 2018 slut! Ett år som kommer att gå till historien p g a sin varma 
sommar.  
En sommar då man kanske inte riktigt kunde glädja sig åt det fantastiska vädret. 
I spåren av hettan följde eldsvådor, vattenbrist och förstörda grödor.  
Många golfbanor drabbades hårt av torkan med fairways som blev mer gula än gröna.  
Våra banarbetare fick slita extra mycket för att klara situationen. All heder åt dem! 
Men naturen är fantastisk och många banor har redan till stor del återhämtat sig!  
Några har större skador kvar men vi hoppas på en nederbördsrik vinter och vår som 
hjälper till med läkningen. 
 
Efter den här säsongen brottas många klubbar med dålig ekonomi. Minskat antal 
medlemmar och färre bokade ronder med lägre intäkt som följd. Frågorna diskute- 
rades vid träffen för distriktsordföranden i Stockholm i november. 
  
Problemen och möjligheterna uppmärksammas i SGF:s verksamhetsinriktning 2019-
2020 med temat 
”Så får Golfsverige välmående golfanläggningar”. 
De fyra verksamhetsstrategierna man talar om är: 
1. Hur ska vi öka golfens attraktionskraft så att alla målgrupper känner sig välkomna? 
Hur tillfredsställer vi golfspelarnas förväntningar, såväl idrottsligt som socialt och 
upplevelsemässigt?  
2. Möjliggöra glädje och utveckling för alla golfspelare, från bredd till elit. 
Vi vet att spelare som utvecklas i sin golf blir mer trogna medlemmar! 
3. Ledarskapsutveckling. För att behålla och rekrytera nya ledare ska SGF erbjuda ett 
brett och ständigt uppdaterat utbud av utbildningar. En utbildningsplan bör finnas på 
varje klubb! 
4. Öka kunskapen i samhället om golfsportens fördelar, såväl lokalt som centralt. 
 
Andra frågor på konferensen var hur man från centralt håll har börjat titta på den 
förvirring som råder runt ”Grönt kort”. 
Kortet är ett starkt varumärke men behöver ses över! En handledarmanual kommer 
att produceras och lanseras 2020. 
 
Vision 50/50 har öppnat upp för nästa års utbildningar. Ta chansen och anmäl din 
klubb till en spännande ”resa”. 
 



Vårt datasystem GIT är mitt uppe i det stora utvecklingsprojekt som bestämdes på 
förbundsmötet 2018. Arbetet följer sin plan och så småningom får vi  ”Världens bästa 
system för golf”! 
 
Media för hela SGF:s verksamhet utreds just nu.  
Avtalet med Egmont, som ger ut tidningen ”Svensk Golf” till alla medlemmar, 
går ut i maj 2020. Avtalet är uppsagt och i samband med det ser man över hur media 
ska se ut i framtiden. 
 
Höstens golfting på Ekerum blev ett mycket uppskattat event!  
29 klubbar av Smålands 45 var representerade och totalt deltog över 100 personer. 
I distriktsstyrelsen är vi glada för att så många deltog men hade hoppats på fler! 
Vi har diskuterat val av dagar men konstaterar, att på det efterföljande höstmötet, var 
en övervägande majoritet för upplägget fredag – lördag. 
Platsen diskuterades också. Ekerum erbjuder det mest konkurrenskraftiga alternativet 
sett till pris och service. 
Tyvärr får en del deltagare en längre resa men vi tror det kan accepteras då tinget bara 
anordnas vartannat år! 
 
Nu ser vi fram mot nästa säsong! 
Vi börjar med att välkomna alla intresserade till SGF:s verksamhetsseminarier 
i Växjö den 15 januari och i Jönköping den 16 januari. Ett bra tillfälle att bli upp- 
daterad i aktuella frågor och dessutom träffa deltagare från andra klubbar!  
Anmäl dig så fort som möjligt. Platserna kan ta slut! 
 
Smålands GDF:s utbildnings kommitté har skickat ut sitt program. Ett mycket 
gediget program med en mängd intressanta utbildningar. 
Stort fokus på vårens regelkurser som är ett måste för alla aktiva golfare! 
 
Datum för vårmötet är redan spikat. Vi ses i Växjö den 23 mars! Styrelsen arbetar 
nu med att sammanställa ett intressant och utvecklande program.  
 
Till sist vill kassören påminna er om att senast den 31 januari 2019 skicka in årets 
greenfee biljetter.  Lägg dem på lådan direkt så kommer pengarna inom kort! 
 

Ett stort och varmt tack för gott samarbete under året! 
 

God Jul och gott nytt år! 
 

Styrelsen för Smålands Golfförbund 
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