
 

VERKSAMHETSPLAN 2021  
 
Stockholms Golfförbund (SGDF) representerar golfklubbarna i Stockholms Golfdistrikt i Svenska 
Golfförbundets (SGF) rådgivande och beslutande organ och ingår i SGF:s regionala verksamhet. Vi skall 
inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten inom distriktets geografiska område i enlighet med 
klubbarnas direktiv och SGF:s riktlinjer. SGDF omfattar knappt 60 golfklubbar med runt 125 000 golfare och 
är därmed Sveriges största golfdistriktsförbund vad avser antalet utövare. Verksamheten bedrivs genom 
styrelse, sektioner, utskott, kommittéer, funktionärer och kansli som verkställer gemensamma uppgifter för 
distriktets klubbar. 
 
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 
I den representativa demokratin inom SGF ska distriktet på olika sätt företräda klubbarnas intressen. Inför 
förbundsmötet ska distriktet verka för att klubbarna är medvetna om och delaktiga i de beslut som fattas. I 
övrigt företräder SGDF klubbarna löpande i kraft av vårt mandat som förtroendevalda i olika arbetsgrupper, 
på möten och konferenser, samt genom ett stort antal personliga kontakter. 
 
SGDF har ett regionalt ansvar inom Golfsverige och ska i samverkan med SGF lösa olika uppgifter som att 
svara för information, tävlingar, idrottslig utveckling, inte minst på ungdomssidan, utföra domaruppdrag 
och fungera som kompetenscentrum och bedriva utbildning för distriktets golfklubbar. SGDF arbetar efter 
denna verksamhetsplanering och i linje med SGF:s Verksamhetsinriktning 2020–2021. 
 
STRATEGI OCH VISION FÖR SGDF 
Arbetet med en långsiktig strategi och vision för SGDF färdigställdes 2020. Under arbetet fastslog den 
kommande visionen till ” Stockholms GDF ska förbättra för klubbarna genom att engagera och inspirera”.  
Målet är att tydliggöra vilka frågor som SGDF ska fokusera på framöver och underlätta kommunikation med 
klubbar, ideella ledare och externa intressenter. 
 
LEDARE OCH PERSONAL 
Varje dag görs enorma insatser av ideella ledare både inom distriktet och ute på klubbarna. De ideella 
ledarna är en förutsättning för den idrottsverksamhet som bedrivs. Men det blir svårare och svårare att 
engagera människor som är villiga att ställa sin tid till förfogande som ledare. Tack vare att golfen i 
Stockholm är så sto, har SGDF resurser att arvodera domare och kanslipersonal. Vår kanslipersonal stöttar 
kommittéer och sektioner med mycket praktiskt arbete, vilket underlättar arbetsbördan för de ideella 
ledarna. Genom att omorganisera och att vi har rekryterat en idrottskonsulent till kansliet kommer vi 
fortsätta att under 2021 stärka fokus på idrott och spelarutveckling. 
 
KLUBBARNA, SAMHÄLLET OCH DISTRIKTET  
Golfen genom SGDF måste vara en del av samhället och följa trenderna för att kunna attrahera nya och 
behålla redan aktiva golfare. Olika typer av golfklubbar behövs i distriktet för att attrahera olika 
målgrupper. All verksamhet inom distriktet ska vara inkluderande och möjliggöra alla, oavsett ålder, kön, 
etnisk härkomst eller fysiska förutsättningar finna glädje i golfen. Distriktet ska genom sin verksamhet 
komplettera den verksamhet som bedrivs på klubbarna och bidra till att fler golfare väljer att ha en 
hemmaklubb i Stockholm och finna större glädje i golfen. För att uppnå detta kommer SGDF under 2021 att 
söka närmare samarbete med SGF inom både idrotts- och klubbutvecklingsfrågor. 
 
DEMOKRATI OCH STYRNING 
En av distriktets hörnpelare är den demokratiska funktionen. För att den ska fungera fullt ut och distriktet 
ska kunna representera klubbarna i viktiga frågor för Golfsverige behöver dialogen med klubbarna i 
distriktet förbättras och följas upp. Genom ordförandemöten och ERFA-träffar inför förbundsmöte och 
verksamhetsplanering möjliggör vi en dialog mellan klubbar, distrikt och förbund. 
 



    

 
 

   

KOMPETENSUTVECKLING 
SGDF bevakar, samordnar och genomför utbildningar för den ideella sidan i anslutna klubbar, samt för 
distriktets funktionärer som TD och distriktsdomare. 
 
Vår långsiktiga vision är att alla distriktets klubbar ska ha kvalitetssäkrat sin tävlingsverksamhet genom att 
deras tävlingsledare och regelansvariga har genomgått våra utbildningar. 
  
Vi introducerar en ny struktur i dessa utbildningar, där vi skapar två tydliga steg. Steg ett riktar sig till de 
som verkar lokalt på klubben som tävlingsledare och klubbdomare. Steg två är fortsättningsutbildningar 
och riktar sig till de som vill gå vidare för att verka inom distriktet som TD och DD. 
 
SGDF ska: 

• Löpande kartlägga behov av och önskemål om kompetensutveckling från distriktets klubbar 
• Genomföra utbildningar centralt och specialanpassat ute på klubb vid behov  
• I samarbete med regelkommittén genomföra kurser och seminarier avseende tävlingsledning och 

regelkunskap 
• Mot bakgrund av Covid-19 avser vi också att kunna genomföra utbildningar digitalt över nätet 
• Samordna och hjälpa klubbarna att hitta relevanta utbildningar som genomförs i SISU:s, SGF:s, 

PGA:s med fleras regi 
 
Som ett resultat av styrelsens långsiktiga vision och strategi kommer nya behov av utbildning och 
nätverkande bland klubbarna att utvärderas och genomföras. 
 
DIALOG OCH KOMMUNIKATION 
Styrelsen strävar efter ett kommunikationsarbete, som kännetecknas av öppenhet och snabbhet för att 
bygga förtroende och trovärdighet. Vi vill föra dialog och kommunicera kring vår verksamhet och inspirera 
medlemmarna genom information på vår webbplats, sociala medier och nyhetsbrev. Under 2021 lanserar vi 
en ny hemsida.  
 
KLUBBARNAS ERFA-FORUM 
SGDF planerar att genomföra 3 ERFA-forum under 2021 och dessa kommer att ske i Covid-anpassat 
medium som följer FHM rekommendationer. Vi har valt områden som påverkar golfen både lokalt och 
nationellt. Dessa ERFA-forum kommer att genomföras med sakkunnig föredragshållare med påföljande 
frågestund och generell diskussion detta för att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och ¨best 
practice¨ i Stockholmsdistriktet. 
 

JUNIOR 
Sektionen kommer under 2021 bestå av: 
  
Fredrik Bengtsson, Saltsjöbadens GK, Ordförande 
Christina Von Wachenfeldt, SGDF:s kansli 
Fredrick Andréason, Danderyds GK, Golfgrabb STHLM 
Malin Vingeskog, Saltsjöbadens GK, Golftjej STHLM 
Nathalie Berglind, Saltsjöbadens GK, Golftjej STHLM 
Martin Pettersson, PGA, RIG Uppsala 
Anna Karis, Ågesta GK, Projektledare ”Nu vänder Stockholm trenden” 
Claes Lundblad, Bro Bålsta GK Golfteam STHLM 
Lars Jäderfeldt, Bro-Bålsta GK, Teen Tour, JSM-Klubblag, Future League 
Börje Carlsson, Huvudstadens GK, touransvarig för Lilla Stockholmsligan och Tjejligan 
Anders Bergh, Kungsängen GC, touransvarig för Rookie Tour 
Fredrik Svärd, Viksjö GK, Juniortävlingsansvarig 



    

 
 

   

  
”Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt och så ofta som möjligt” är Stockholms 
Golfdistrikts ambition för den verksamhet som bedrivs inom idrottssektionen. 
  
Golf är en livslång idrott med lek, spel, träning, tävling och social samvaro. Dessa beståndsdelar är vitala 
från det att spelare för första gång plockar upp en klubba och slår till den lilla vita bollen och upplever 
glädjen att se den flyga. 
  
Med ledorden gemenskap, glädje och utveckling tar idrottssektionen avstamp för att verka som katalysator 
för golfen i Stockholm. Verksamheten som bedrivs inom idrottssektionen sker under Svenska 
Golfförbundets paraply och i nära samarbete med distriktets alla klubbar. 
  
MÅL 
Målet för sektionens verksamhet är: 
•       Att presentera, kommunicera och genomföra ett tävlingsutbud som ger möjlighet till ökat tävlade bland 

distriktets juniorer. 
•       Att verka för att golftävlingar inom distriktet görs attraktiva och tillgängliga för fler grupper än idag, 

exempelvis för paragolfare, unga flickor och spelare utan handicap. 
•       Att ge den service till distriktets klubbar som de behöver för att ha möjlighet att utveckla, stärka och 

förnya sin juniorverksamhet. 
•       Att vara en tydlig och aktiv aktör inom svensk spelarutveckling i samarbete med distriktets klubbar och 

SGF. I detta ingår att spelare från klubbar i Stockholm skall ges möjlighet att utvecklas till en så hög nivå 
för att antas till golfgymnasium både NIU och RIG samt ta en plats i svenska landslag. 

  
STRATEGI 
Idrottssektionens ambition är att vara en aktiv aktör för att skapa en utvecklande idrottsmiljö för golfande 
barn, ungdomar och vuxna i Stockholm. Genom verksamheten som SGDF bedriver ska distriktets klubbar 
stärkas i sin förmåga att behålla, rekrytera och utveckla sina juniorspelare. 
  
Distriktets roll är att stödja klubbar, spelare och ledare i deras ambition att utvecklas. Klubbens roll är att ha 
huvudansvaret för sin juniorverksamhet, sina spelare och sina ledare. Distriktet stödjer klubbarna genom 
att erbjuda service i form av utbildning, tävlingsutbud och även anpassad verksamhet för spelare. 
 
SGDF strävar efter att via riktade aktiviteter möta och aktivera grupper som tidigare varit mindre aktiva. 
Detta görs exempelvis genom att genomföra Golfäventyret Cup och sammankomster med vinterträning för 
paragolfare. Genom samverkan med SGF, golfgymnasium och klubbar arbetar SGDF med att skapa 
träningstillfällen för våra spelare året runt i Stockholm. Detta är en nyckel för att golfmiljöer i Stockholm 
över tid skall kunna utvecklas både i mängd, kvalité och attraktivitet. 
  
En ny inriktning är att i större utsträckning skapa verksamhet för äldre juniorer upp till 21 år. Dessa juniorer 
har ofta lämnat sin idrottsgymnasiala utbildning och håller, ofta, till i collegemiljö i t ex USA. Vi ser att dessa 
spelare alltmer behöver stöd och råd i sin fortsatta utveckling. 
  
Paragolf STHLM, Golftjej STHLM, Golfgrabb STHLM, Golf Team STHLM och Golfteam STHLM Plus är 
distriktets del i en spelares utvecklingstrappa tillsammans med Golftävling STHLM som arrangerar tävlingar 
inom distriktet. 
  
Paragolf STHLM är vår relativt nya verksamhet för nya, erfarna, unga och gamla paragolfare. Fokus ligger 
på att samordna samt informera om paragolfen men också att bedriva vinterträning som ett komplement 
till klubbarnas sommarträningar. 
 



    

 
 

   

Golftjej STHLM grundsyfte sedan starten 2012 ligger kvar - att skapa förutsättningar för tjejer 11 år och 
uppåt, som har minst hcp 54, att hitta golfkompisar över klubbgränserna och därmed hitta glädjen att satsa 
på golf som idrott. Fokus under 2021 kommer att ligga på att fortsätta arbetet på den inslagna vägen med 
att deltagande tjejer i distriktet en grundtrygghet, tillhörighet och gemenskap med varandra 
  
Golfgrabb STHLM är för spelare från 11 år och ambitionen är vid träffar hitta nya golfkompisar, lära sig 
något nytt och inspireras till spel och tävling. Under 2021 avser vi inte att göra några större förändringar 
dock en viktig uppgift kommer att vara att förstärka generationsväxling mot killar födda -08 -10 och sprida 
Golfgrabbs varumärke ännu bredare inom nästa generations yngre golfare i Stockholm. 
  
Golfteam STHLM är en helårsverksamhet för spelare 13–15 år som har kommit igång att tävla ofta. 
Verksamheten ingår också i SGF:s Supercamp-verksamhet där alla spelare tränar i SGF:s regi några gånger 
per år. 
  
Golfteam STHLM PLUS är en helårsverksamhet för spelare 15–16 år som tävlar ofta och planerat. 
Verksamheten är ett viktigt steg för spelare med ambition att söka till golfgymnasium då den är anpassad 
för att förbereda spelare för alla de delar som ingår på ett golfgymnasium. Verksamheten är en 
kompletterande verksamhet för Stockholmsdistriktets mest utvecklade golfjuniorer med inriktning att nå 
toppen. Ambitionen är att erbjuda Sveriges bästa utvecklingsmiljö där coachning, utbildning och träning 
inom de mest väsentliga områdena i ämnet golf ingår. Golfteam STHLM PLUS är en av vägarna till 
landslagen och är spetsen i distriktets verksamhet.  
  
Golftävling STHLM kommer som föregående år att fokusera på att planera, arrangera och följa upp 
tävlingar inom distriktet. Inför 2021 kommer vi att genomföra en del förändringar i syfte att anpassa 
verksamheten till förändringar av spelarunderlaget och utmaningarna med att finna spelplatser inom 
distriktet framför allt inom Teen Tour och Rookie Tour. Det sedan ett år tillbaka greppet att arrangera fler 
tävlingar för våra yngsta juniorer i form av en Minitour med mer regionala tävlingar fortsätter efter ett gott 
utfall 2020. 
  
Programmet Nu vänder Stockholm trenden startades 2020. Programmet verkar under en lång period, vi 
jobbar över tid. Gemensamt sätter vi mål på både kort och lång sikt. 
  
Vi har som ambition att identifiera framgångsrika och meningsfulla nya sätt att arbeta ute på klubbarna. Vi 
skapar en dialog mellan SGDF och klubbarna genom att bjuda in en referensgrupp från olika representativa 
klubbar. 
  
Vi vill skapa transparens genom att dela information med varandra. Inom distriktet, klubb till klubb och 
mellan klubbar och medlemmar. Genom att inkludera och vara mer öppna kan vi skapa delaktighet och 
engagemang. 
  
Vision: 
 ”Vi i SGDF vill att golf som idrott för barn och ungdomar ska växa, vara en sport med både motion och 
tävling, där glädje gör dem till golfare för livet!” 
  
”Genom ett starkare samarbete med ständiga samtal över klubbgränserna vill SGDF skapa en långsiktig 
och peppande golfverksamhet för de unga spelarna. Vi finns till hands i form av en hubb med kunskap 
och nätverk för att tillsammans med Stockholms golfklubbar ta juniorgolfen framåt och uppåt.” 
  
  
Vi har som ambition att identifiera framgångsrika tillvägagångssätt och meningsfulla nya sätt att arbeta ute 
på klubbarna. Vi skapar en dialog mellan SGDF och klubbarna genom att bjuda in en referensgrupp från 
olika representativa klubbar.  



    

 
 

   

  
 AKTIVITETER 2021 
Planerade aktiviteter för verksamhetsåret: 
 
Tävling 
Golfäventyret Cup STHLM   (1–2 tävlingstillfällen) 
Mini Tour STHLM                  (20 tävlingstillfällen). 
Rookie Tour STHLM              (7 tävlingstillfällen inkl. final) 
Lilla Golfligan STHLM            (Gruppspel + final) 
Tjejligan STHLM                     (Gruppspel + final) 
Future League STHLM          (Poolspel + Play Off) 
 
Teen Cup                             (Klubbtävling, Klubbkval, Gruppkval & Regionskval) 
Teen Tour First STHLM       (6 tävlingsomgångar) 
JSM Klubblag                        (Kval STHLM, Omgång 2) 
 
Spelarutveckling 
Golftjej STHLM, 11 träffar över året inkl. läger. 
Golfgrabb STHLM, 11 träffar över året. 
Golf Team STHLM, 6 träffar över året inkl. SGF Super Camp. 
Golf Team STHLM Plus, 10 träffar över året. 
 
Service till klubb 
Juniorledarutbildning, tävlingsledarutbildning och domarutbildning. 
Genomföra samverkansmöten med elit-, junior- och tävlingsledare från distriktets klubbar. 
Verka för, underlätta och inspirera klubbarna i distriktet att genomföra erfarenhetsutbyte. 
 
TÄVLINGSSAMORDNARE TSO 
Tävlingssamordnare (TSO) är en ny roll inom SGDF i och med nya organisationen inför 2021. 
TSO organiserar inte tävlingarna utan det görs i respektive sektion (Senior, Junior och Paragolf). 
  
Mål för 2021: 
Etablera arbetsformer och samarbete med sektionerna för att inför 2022 tävlingsplanering som görs under 
hösten 2021 ha en större samordning mellan sektionerna och SGF. 
 

PARAGOLF 
Kommittén kommer att under 2021 bestå av   
Kim Gåije - Ordförande  
Lars Bjurling  
Christer Svanberg  
Thomas Tauberman  
Mia Holm  
Vakant  
  
Strategi 2021  
 
Att under verksamhetsåret öka förståelsen för paragolfare genom olika aktiviteter såsom tävlingar och 
Camper för att få fler att tävla på sverigetouren för paragolfare, skapa samarbete med andra distrikt. 
Samarbeta med SGF och SISU. 
 



    

 
 

   

Planerande verksamheter under året 
• Arrangera DM 
• Starta en Tävlingsserie för paragolfare, 5 deltävlingar 
• Arrangera vinterträningar  
• Vara samordnare av Camper 2 st. 
• Stötta klubbarna i distriktet med deras paragolfverksamhet 

 
SENIOR 
Seniorsektionen ansvarar för SGDF:s tävlingsverksamhet. 
 
Sektionen kommer under 2021 bestå av:  
Maria Strömnes, ordförande och Nationella Damdagar 
Nadja Vigert, seriespel damer  
Christina Sturesson, seriespel damer 
Bent Norén, seriespel herrar 
Mathias Kock, seriespel herrar och DM/kategori DM 
 
Till sektionen adjungeras SGDF kansli. 
 
Planerade aktiviteter för verksamhetsåret: 

• planera och administrera de tävlingar som distriktet har tilldelats av SGF  
• planera och administrera DM för damer och herrar  
• planera och administrera kategori-DM  
• planera och administrera distriktets seriespel för Damer 
• samordna klubbarnas Nationella Damdagar 
• planera och administrera distriktets seriespel för Herrar 
• arrangera Informationsmöte om seriespelet för Damer och Herrar  
• planera och arrangera Finalspel för Damer och Herrar gemensamt 

 
Vi är glada över det engagemang och deltagande som klubbarna ställer upp med. Tyvärr fick vi ställa in 
2020 års seriespel pga. Covid-19, men sektionen arbetar ständigt för att öka samverkan och dialogen 
mellan klubb och förbund och tar gärna emot förslag på upplägg och idéer. Vi får mycket uppskattning för 
upplägget kring seriespelets finalspel som vi bibehåller 2021. Vi kommer även i år ta fram en 
informationsbroschyr kring seriespelet som kommer finnas tillgänglig för nedladdning på hemsidan. 
Förbundet arbetar för att stärka och föryngra vår ideella ledarkår, så vi ser gärna ytterligare tillskott till våra 
sektioner med nya förmågor – så hör av dig om du är intresserad att vara med! 
 
REGEL & HCP-KOMMITTÉN 
SGDF:s regelkommitté fortsätter som tidigare med sin verksamhet enligt nedan. 

• Sprida information om etik och moral inom golfsporten  
• Informera om golf- och handicapregler och tolkningen av dessa samt svara på frågor från SGDF:s 

kansli, klubbar och spelare  
• Assistera med regeljour året runt 
• Kontrollera och godkänna klubbarnas lokala regler  
• Utbilda och auktorisera distriktsdomare samt utse domare och TD:s till distriktets tävlingar 
• Anordna utbildningsdagar befintliga och nya för domare och TD:s i distriktet 
• Utforma kursplaner för domar- och regelutbildningar  
• Stimulera distriktets domare att genomföra regelutbildning på hemmaklubbarna  
• Vid behov genomföra regelutbildningar på distriktets klubbar samt medverka vid banmarkering  
• Handlägga frågor som är kommitténs skyldighet enligt SGF 



    

 
 

   

 
 
 
 
JURIDISKA KOMMITTÉN 
Juridiska kommittén följer utvecklingen på området inom RF och SGF. Kommittén sammanträder när behov 
(anmälningar) föreligger.  
 
 
 
BUDGET 2021  
 Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020 
INTÄKTER    
Årsavgifter 3 220 000 3 315 022 2 702 000 
Anm.avg tävling 391 000 277 837 391 000 
Utbildning, klubbar 36 000 23 598 50 000 
Delt.avg. möten 213 100 232 336 196 700 
Öresutjämning 0 0 0 
Bidrag aktiviteter 40 000 40 000 40 000 
SDF bidrag 100 000 335 500 110 000 
Ränteintäkter 0 1 847 2 000 
S:a Intäkter 4 000 100 4 226 140 3 491 700 
    
KOSTNADER    
Personalkostnader 1 425 800 1 466 191 1 580 000 
Övriga Kanslikostnader 409 000 275 997 250 000 
Möteskostnader klubbar 90 000 63 774 95 500 
Styrelsen 518 000 307 030 312 200 
Idrott  1 179 351 826 500 
Tävling  305 328 544 300 
Junior 1 025 500   
Senior 156 000   
Regel 527 500   
Paragolf 115 000   
S:a Kostnader 4 266 800 3 597 672 3 608 500 
    
Resultat -266 700 628 469 -116 800 
    
Eget Kapital 1 723 887 1 990 587 1 245 318 
 
 
  

   

Medlemsavgifter 2021 
Styrelsen föreslår medlemsavgifter för 2021 – 28 kr/seniormedlem och 14 kr/juniormedlem. 


