VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Året som gick har, minst sagt, varit exceptionellt. På grund av Covic-19 kunde planerad verksamhet inte
genomföras utan tvingades anpassas till rådande förhållanden.
De senaste årens nedgång i medlemstalen har stannat upp och vänts till en exceptionell uppgång.
Stockholm fick 26 000 nya golfare.
På inrådan av FHM, utfärdade RF och SGF ett förbud mot tävlingar. Förbudet omfattade även tävlingar,
som arrangerades av GDF. Därmed ställdes alla seniortävlingar, arrangerade av distriktet, in.

ID:ed976ec0-7093-11eb-aea9-8b2ea2b33a94 Status: Signerat av alla

Restriktionerna lättade från 1 juli och vi drog snabbt igång ett tävlingsprogram för våra juniorer. Det är
här på sin plats att framföra ett stort och hjärtligt tack till alla klubbar som ställde sina golfanläggningar
till förfogande för våra juniorer.
Tyvärr gick det inte att senarelägga starten av seriespelet och genomföra det på ett rättvist sätt. I stället
sköts seriespelet upp till säsongen 2021.
Styrelsen har under året ägnat tid åt att reflektera över och uppdatera SGDF’s strategi. Resultatet är en
ny organisation som bättre stödjer vårt uppdrag och våra klubbars förväntningar.
Distriktet har i huvudsak tre roller:
• Den egna föreningsverksamheten
• Verka på golfklubbarnas uppdrag
• Verka som SGF:s regionala organ
Att verka som SGF:s regionala organ, ger SGDF möjlighet till utveckling och att vara initiativtagare till egen
verksamhet. Det är inom den ramen, som barn- och ungdoms-, utbildnings- samt tävlingsverksamheten
bedrivs. Distriktet storlek i antal klubbar och spelar, ger oss goda möjligheter att driva både kvantitativ
och kvalitativ verksamhet.
Det är inom det tredje benet, att verka som SGF:s regionala organ, som SGDF har möjlighet att utveckla
och ta initiativ till egen verksamhet och där vi idag bedriver barn-och ungdomsverksamhet,
utbildningsverksamhet och tävlingsverksamhet med mera. Tack vare distriktets storlek räknat till antal
klubbar och spelare har vi stora möjligheter att bedriva verksamhet med både kvalitét och kvantitet.
SGDF och styrelsen har under året representerat distriktets klubbar i demokratifrågor. Det har skett vid
förbundsmötet i april, vid det uppskjutna mötet i november och i löpande dialog med förbundsstyrelsen.
Under året har samtalen präglats av pandemin och hur vi löpande kan anpassa oss till förhållandena och
gällande restriktioner.
.
Per Forsberg Blavier, ordförande
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STYRELSEN
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Efter val vid Årsmötet den 19 mars 2020 och därpå följande konstituering har styrelsen haft följande
sammansättning.
Per Forsberg Blavier
Ordförande
Arninge GK
Vald t.o.m. mars 2021

Maria Strömnes
Ledamot
Österåkers GK
Vald t.o.m. mars 2021

Hans Danielsson
Sekreterare
Täby GK
Vald t.o.m. mars 2021

Gunilla Hamel
Ledamot, vice
ordförande
Wermdö GCC
Vald t.o.m. mars 2022

Berndt Lundberg
Skattmästare
Huvudstadens GK
Vald t.o.m. mars 2022

Fredrik Bengtsson
Ordf. Idrottssektionen
Saltsjöbadens GK
Vald t.o.m mars 2022

Stefan Nordlöf
Ledamot
Saltsjöbadens GK
Vald t.o.m. mars 2021

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Därav har majoriteten av sammanträdena hållits digitalt i
Teams. Under september genomfördes ett möte i form av workshop för färdigställande av den långsiktiga
strategin och visionen för SGDF. Målet är att tydliggöra vilka frågor som SGDF ska fokusera på framöver
och underlätta kommunikation med klubbar, ideella ledare och externa intressenter

REVISORERNA
Vid Årsmötet 2020 valdes följande revisor och revisorssuppleant:
Mikael Nilsson
Järfälla GK
Revisor, vald t.o.m. mars 2021
Wäsby GK
Revisorssuppleant, vald t.o.m. mars 2021
Håkan Andersson
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VALBEREDNINGEN
Till ledamöter i distriktets valberedning utsågs vid Årsmötet 2020 följande:
Birgitta Gure ord.
Sollentuna GK,
Vald t.o.m. mars 2022
Sonja Andriakena
Nacka GK,
Vald t.o.m. mars 2021
Lars Nordlöf
Arninge GK
Vald t.o.m mars 2022
Roger Neckelius
Hammarby GK
Fyllnadsval 1 år

KANSLIET
Stockholms Golfförbunds kansli har under verksamhetsåret 2020 ansvarat för att ge service inom tre
huvudområden; distriktets klubbar, styrelsens ledamöter och sektionerna i deras arbete samt till
allmänheten. Kansliet har varit bemannat mån-fre med telefontid mellan klockan 09.00 – 16.00.
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JÄMSTÄLLDHET
Under året har Stockholms Golfförbund arbetat vidare med SGF:s program Vision 50/50 för en mer
inkluderande och jämställd golf. Styrelsen har träffats fyra gånger under året och till vår hjälp har vi haft
Lena Lindström SGF:s klubbrådgivare.

SEKTION IDROTT
Sektionen har under 2020 bestått 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, Golfteam STHLM, Golfteam STHLM PLUS
- 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

PROGRAMMET ”NU VÄNDER STOCKHOLM TRENDEN”
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 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.
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.

SPELARUTVECKLINGSVERKSAMHETEN
Golfteam STHLM och Golfteam STHLM PLUS
Inom denna kategori genomförde idrottssektionen den största förändringen under 2020.
Vi inom Stockholms Golfförbund reviderade Golfteam STHLM sedan 2018 med anledning av att vi
bedömde att vi behövde skapa en ännu bättre och mer tillspetsad verksamhet för några utvalda i
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åldersgruppen 15-16 år. Vi rannsakade oss själva och insåg att vi behövde arbeta hårdare med utvalda i
åldersgruppen som har målet att verkligen nå toppen. Vi har gjort en plan som på sikt skall se till att åter
sätta Stockholm i förarsätet genom att bedriva den bästa spetsverksamheten, på distriktsnivå, i landet.
Målet är att spelare från Stockholms Golfförbund skall ha en större representation på
riksidrottsgymnasierna och vi skall skicka fler spelare på landslagsuppdrag i framtiden.
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Den nya verksamheten Golfteam STHLM PLUS innehåller 12 spelare fördelat på flickor och pojkar. Det
gamla Golfteam STHLM finns kvar i annan skepnad då vi ger dessa spelare möjligheten att medverka på
Swedish Golfteam:s Super Camp-verksamhet = totalt 24 platser. Vi reviderar tidigare beslut och möjliggör
nu för spelare i åldersspannet 13-15 år att söka till dessa riksläger i SGF:s regi. I SGDF:s
spelarutvecklingstrappa kallar vi detta Utbildningssteg 1 - steget efter Golfgrabb STHLM och Golftjej
STHLM. Bedömningen vi gör är att våra bästa 15–16-åringar (Golfteam STHLM PLUS) är för kvalificerade
för Super Camp-verksamheten. Detta har vi på SGDF gjort i samråd med SGF.
Så, vad blir den stora skillnaden för den junior som har blivit tilldelad en plats i ”nya” Golfteam STHLM
PLUS - som vi inom SGDF kallar Utbildningssteg 2 - just före eller parallellt med Swedish Golfteam’s
landslagsverksamhet? Jo; en mycket mer individanpassad plan för varje spelare, bättre analys på
fokusområden, hur ser juniorens hemmaträning ut/var står hen? (självklart bjuds ordinarie
hemmatränare in för dialog), hantera att göra smartare val för just denna ålder, högre närvaro av SGDFcoach på utvalda tävlingar mm. En stor förändring är att antalet platser skärs ner från 24 till 12. Martin
Pettersson, PGA, Riksidrottsgymnasiet i Uppsala är vara övergripande ledare för verksamheten
tillsammans med ett team av kvalitativa andra tränare/föreläsare/coacher.
Landskapsmatchen arrangerades och spelades helgen 10-11 oktober på Lindö GK mot Uppland, Dalarna
och Västmanland i 9 manna-lag med 6 pojkar och 3 flickor. Matcherna blev som vanligt mycket jämna och
en fin tradition hölls vid liv. Laget bestod av de 2005:or som lämnar Golfteam efter två år och Claes
Lundblad från SGDF coachade under helgen.

Golftjej STHLM
Golftjej STHLM har under 2020 fortsatt att utvecklats och lockade 57 tjejer från 19 klubbar i distriktet att
delta i någon av de aktiviteter som genomförts under 2020. Det är en ökning från tidigare säsong.
Prgrammet som startades 2012 börjar nu sätta sig ordentligt vilket är mycket glädjande.
Detta märks genom att helt nya klubbar fått upp ögonen för Golftjej STHLM och våra träffar samt visat
intresse av att vara med och arrangera träffar på sin hemmaklubb. Stort fokus för Golftjej STHLM ligger på
den sociala delen och att få deltagarna att hitta nya golfkompisar över klubbgränserna vilket vävs in i alla
aktiviteter vi genomfört under året.
Utöver detta så har lagts på att få fler tjejer att våga och finna glädjen i att börja tävla. Vår satsning på ett
lag i Tjejligan som startades upp säsongen 2017 gav en fortsatt mycket positivt resultat med ett
Golftjejlag bestående av spelare från olika klubbar.
Golftjej STHLM fortsatte under året att attrahera lite äldre tjejer (15-17 år) som ledare, som har varit med
i verksamheten under en längre tid. Dessa har själva varit med i Golftjej STHLM och valt att ta klivet att
stötta yngre tjejer. Under året som gått har vi fått mycket positiv feedback från ledare, föräldrar, PRO:n
och, inte minst, tjejerna själva. Under 2020 har Golftjej STHLM arrangerat ”round-table-möten”, digitalt,
med ett antal klubbar med ”tjejgolf” på agendan. Under året har ett möte för att diskutera tjejgolf med
SGF också ägt rum.
Det är tydligt att Golftjej STHLM fyller en funktion för gemenskap och kontakt över klubbgränserna för
tjejerna, föräldrar och ledare.
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Aktiviteter 2020
Datum & tid
15 februari

10 maj

Aktivitet
Uppstartsträff
Mental träning & yoga
Camp
Spel Camp
Tjejligan - "Lag Golftjej
STHLM"
Träna på att tävla Camp

22 juli

Camp LET Access

15 augusti
13 september

Närspels camp
Puttning Camp
Golftjej STHLM
Scramble

8 mars
18 april
maj-juni
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11 oktober

Plats
Ullna Indoor

Coach
Malin & Nathalie

InMo

Jenny Hagman

Saltsjöbadens GK

Malin & Nathalie

Åkersberga GK
Golf Uppsala
Söderby
Wermdö GCC
Viksjö GK

Eva Hultgren

Saltsjöbadens GK

Malin & Nathalie

Malin & Nathalie
Ida-Maria Billström
Therése Larsson

Golfgrabb STHLM
Golfgrabb STHLM fortsätter sin populära satsning inom SGDF/Spelarutveckling och vänder sig till pojkar
mellan 11–15 år. Golfgrabb STHLM vill stödja och ge en chans till fler att förkovra sig inom golfen. Med
inspiration och stimulans, vill programmet få fler att träna, tävla och få kompisar över klubbgränserna.
Golfgrabb STHLM riktar sig till aktiva killar som har en ambition med sin golf och som sneglar på eller
redan nu siktar på högre nivåer som exempelvis Golfteam STHLM eller Golfteam STHLM PLUS.
2020 var femte verksamhetsåret där nya aktiviteter implementerades och en del andra repeterades från
föregående år. 80 spelare har deltagit i verksamheten under 2020 fördelat på 23 klubbar. Under 2020 var
strategin att arrangera fler träffar med färre deltagare på varje träff. Golfgrabb STHLM har under 2020
strävat efter att organisera mer breddverksamhet som vi hoppas ger ett bra insteg in i exempelvis
tävlingsgolf. Träffar/aktiviteter har utnyttjats till ökade kontaktytor mellan golfspelande pojkar i distriktet,
givit den ordinarie träningen på klubben aningen guldkant och framförallt framkallat mycket skratt och
gemenskap.
Golfgrabb sätter stort värde vid fysisk träning som löper över hela året. Programpunkterna där deltagarna
ges tillfälle att ”träna på att tävla” är fortsatt viktiga för att ge lite yngre en bra start på sin tävlingskarriär.
Glädjande var att Golfgrabb stöttades av ett stort antal föräldrar/ledare under året vid sammankomster
och att de var behjälpliga vid mer eller minde komplicerade övningar/stationer. Utan dem hade det varit
svårt att fullfölja träffar med bra precision.

Aktiviteter 2020
Datum & tid
2 februari
23 februari
25 april
1 maj
9 maj
17 maj
24 maj
6 september
10 oktober

Aktivitet
Raka slag med Trackman
Långa slag med Trackman
Training Camp
Vässa ditt Short Game
Regler och lagspel
Greenläsning/Aimpoint
Express
Rolig och utvecklande
gruppträning

Plats
Lidingö Indoor Golf
Lidingö Indoor Golf
Wäsby GK
Saltsjöbaden
Danderyd GK
Årsta GK

Höstscramble
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Coach
Fredrick Andréason
Fredrick Andréason
Johannes Soini
Sebastian Hansson
Fredrick Andréason
Daniel Bäck & Fredrick
Andréason

Lidingö GK

Ingela Tisén

Österåker GK
Jarlabanke GK

Peter Michols
Fredrick Andréason

SEKTION IDROTT
Sektionen har under 2020 bestått av:
- Fredrik Svärd, Viksjö GK, Juniortävlingsansvarig och Teen tour ansvarig
- Lars Jäderfeldt, Kungsängen GC, touransvarig för JSM-Klubblag, Future League
- Börje Carlsson, Huvudstadens GK, touransvarig för Lilla Stockholmsligan och Tjejligan
- Anders Bergh, Kungsängen GC, touransvarig för Rookie Tour
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JUNIORTÄVLINGAR

Inom distriktet finns en omfattande tävlingsverksamhet för juniorer i alla åldrar i form av en
tävlingstrappa. Vi erbjuder bra genomförda tävlingar med hög kvalité. Tävlingar som genomförs på ett
sportligt och rättvist sätt för samtliga deltagare. Målet är att öka intresset och rekryteringen av tävlande
juniorer inom SGDF.
Till stöd för tävlingsplanering produceras en Juniorkalender med syfte att öka kännedom och kunskap om
SGDF:s och SGF:s Teen Tours alla tävlingar som arrangeras för våra juniorer i distriktet.
Under verksamhetsåret har möten hållits i syfte att planera och genomföra årets verksamhetsplan.
Nyheter inför året var bland annat:
- Fler mini tour omgångar för att uppmuntra spel för de yngsta respektive nyaste ungdomarna.
2020 var ett speciellt år med pandemin, som gjorde att de första tre omgångarna på Teen Tour och
Rookie tour ställdes in. På kort tid skapade juniortävlingsgruppen en Corona-anpassad tour (SGDF Junior
Challenge). SGDF Junior Challenge spekade 3 omgångar före första juli. Från och med första juli spelades
juniortävlingarna enligt ordinarie schema men spelet var Corona-anpassat.
Antalet deltagare på Teen Tour First minskade från 2019 (för de tre spelade omgångarna). Det spelades
en Order-of-Merit Final på Mälarö GK där de spelare som presterat bäst under säsongen på Teen Tour
First kunde vara med och ha chansen att bli Order of Merit Mästare 2020.
Rookie Tour 2020 var väldigt lik 2019 i antalet spelare (för de tre spelade omgångarna). Samtliga
omgångar har genomförts och det spelades även i år en Order-of-Merit Final på Viksjö GK där spelarna
som spelat in flest poäng under säsongen kunde delta.
Inom Minitouren kunde vi, tack vare utökat antal spelplatser och -omgångar se en ökning i antalet
spelare. Under 2020 spelades 14 omgångar av Mini tour jämfört med 7 under 2019.
Vad gäller lagtävlingarna är förhållandena ungefär som under 2019. Inom Lilla Stockholmsligan och
Tjejligan är antalet lag oförändrat. Gruppspelet sköts som tidigare år av klubbarna själva. Lagen som går
till finalspel, spelar under en helg och vinnaren utses.
Future League ökade deltagande lag till 11, uppdelade i 3 pooler.
JSM-Klubblag omgång 1 spelades på Djursholms GK med 12 deltagande lag. 6 lag gick vidare till omgång 2
som spelades på Österåkers GK respektive Borås GK.
Sedan fyra år arrangerar vi gemensamt med Göteborgs GDF och Skånes GDF en Triangelmatch mellan
distrikten. I år spelades Triangelmatchen på Österåkers GK i ”Ryder Cup” format. Efter inspel och två
dagars matchspel stod till slut Göteborg som segrare för tredje året i rad.
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PARAGOLFEN
Under 2020 har kommittén bestått av följande personer Kim Gåije (ordförande), Peter Melander Christer
Svanberg, Thomas Tauberman, Marie Holm och Lars Bjurling. Under året har vi haft 4 protokollförda
möten.
Kim och Lars har varit med på ERFA-träffen som arrangeras årligen av Svenska Golfförbundet, där alla
distrikt i hela Sverige var med. Det var bra inspiration och utbytesdagar för alla som jobbar med Paragolf.
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Aktiviteter
För närvarande är det 6 klubbar i distriktet som bedriver paragolf. Arbetet fortsätter med att hitta fler
klubbar som vill bedriva paraverksamhet på sin klubb.
Säsongen började bra med träning inomhus i Ullna Indoor. Vi hann med ett träningstillfälle innan Covid 19
gjorde att vi blev tvungna att ställa in resten av planerad träning
.
Vi arrangerade ett 08 camp tillsammans med Botkyrka på deras anläggning. Här lades fokus på närspel
och siktträning på rangen. Dagen avslutades med en 9 håls scramble
En föreningsträff hölls på Ågesta GK för klubbarna inom distriktet som bedriver verksamhet där de får
chans att utbyta erfarenheter och vi presenterade planerna med att starta en Para Tour inom distriktet.
Tävling
Mälartouren är ett samarbete mellan Hässelby GK och Hälla GK, där genomfördes det 3 tävlingar under
säsongen 2020 . Vi har haft flera spelare som deltagit på Folksam Paragolf Tour som är SGF:s Tour.

SEKTION TÄVLING
Tävlingskommittén
Nadja Vigert, Alecs Golf Tyresö, Ordförande
Christina Sturesson, Alecs Golf/Haninge GK, Seriespel Damer
Bengt Norén, Wäsby GK, Seriespel Herrar
Gunilla Hamel, Wermdö G&CC, Nationella damdagar
Mathias Kock, Huvudstadens GK, Distriktsmästerskap Herr & Dam
Tävlingskommittén ansvarar för utläggning av förbunds- och distriktstävlingar, distriktets seriespel,
distriktsmästerskap och Nationella Damdagar.
Seriespelet 2020 genomfördes inte pga Coronapandemin.

Nationella Damdagar

9 tävlingar har arrangerats i distriktet.

Distriktsmästerskap
DM2020 ägde rum på Österåkers GK, tävlingen genomfördes på Öster By Stenson och startfältet var
mycket imponerande.
Vinnare 2020:
Anna Magnusson Österåkers GK
Adam Isacsson Österåkers GK
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DM för ålderskategorier spelades på Husby Österhaninge Golf.
Vinnare i de genomförda klasserna blev:
Damer 30 Inställt
Damer 50 Anna Lundin, Ågesta GK
Damer 60 Kicki Gustafsson, Wäsby GK
Herrar 30 Gustav Hanser, Wermdö GCC
Herrar 40 Michael Rydén, Österåkers GK
Herrar 50 Andreas Ljung, Haninge GK
Herrar 60 Jan Wedsberg, Ullna GCC
Herrar 70 Inställt, pga restriktioner
Herrar 80 Inställt, pga restriktioner

REGEL & HCP-KOMMITTÉN
Bertil Rosvall, Stockholms Golfklubb, ordförande, hcp-frågor och TD/DD tillsättning
Lars Pettersson, Botkyrka GK, sekreterare, hcp-frågor
Mikael Jälefors, Österåker GK, lokala regler
Hans Danielsson, Täby GK, utbildningsfrågor
Anders Rudegård, Ingarö GK, utbildning
Christer Alkelöw, Salem GK, TD ansvarig och TD/DD tillsättning
Aktiviteter under året:
• Kommittén har haft 4 protokollförda möten samt regeljour och mail/telefonkontakter vid behov
• Det fanns en planering av kurser och fortbildning av TD och DD under året men situationen
ändrades snabbt pga rådande pandemi. TLR-2 kursen fick avbrytas efter 1:a tillfället. De kurser
som var planerade för Q4 har också fått ställas in.
• Tillsatt domare och vid behov TD på distriktets tävlingar och hjälpt till med domare på övriga
tävlingar i distriktet. Tillsättningen av funktionärer fick korrigeras då vi följde SGF’s
rekommendationer. Tävlingarna kom igång vid midsommar och kunde i stort genomföras enligt
plan för individuella tävlingar. Seriespel och övriga lagspel med seniorer ställdes in.
• Assisterat med regeljour för klubbarna, tävlingsledarna och spelarna.
• Granskat och godkänt lokala regler när förfrågan kommer till kansliet för revision för flera banor.
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JURIDISKA KOMMITTÉN
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Juridiska kommittén har sedan höstens årsmöte haft följande sammansättning:
Magnus Göransson, (ordförande), Mälarö GK Skytteholm
Mattias Pleiner, Täby GK
Karin Annikas Persson, Mälarö GK Skytteholm
Peter Munck, Ulriksdals GK
Isabel Lundblad, Ågesta GK
Juridiska kommittén, som efter anmälan handlägger bestraffningsärenden enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets stadgar, har under året behandlat fem ärenden.
Anmälningarna har i tre av fallen lett till fällande beslut. Det första av dessa avsåg felaktig registrering av
handicap (registrering av ett stort antal hcp-ronder som inte hade haft någon korresponderande starttid),
det andra gällde fusk och det tredje åsidosättande av säkerhet (farligt spel – inspel mot en green i vars
närhet en banarbetare befann sig). För samtliga fall bestämdes påföljden i varierande utsträckning till
avstängning avseende olika aktiviteter (tävling, träningsspel, uppvisning och utövande av uppdrag inom
golfsporten) under bestämda perioder (6 månader till ett år).
Såväl det fjärde som det femte fallet avsåg farligt spel. När det gällde fall nummer fyra var anmälan dock
inte så preciserad att det var möjligt, även sedan anmälaren fått möjlighet att komplettera sin anmälan,
att avgöra vem av de anmälda som eventuellt kunde anses ha åsidosatt säkerheten vid golfspel. Anmälan
lämnades därför utan bifall. Inte heller fall nummer fem ledde till ett fällande avgörande. Här hade ett
utslag träffat och skadat en bil som framfördes på en väg som löpte parallellt med det aktuella hålet.
Kommittén fann emellertid att den anmälde spelaren hade vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder och att han
därför inte hade gjort sig skyldig till oaktsamhet av sådant slag att det skulle leda till bestraffning.
Inte något av besluten överklagades.
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EKONOMI
Resultatet av SGDFs verksamhet under verksamhetsåret samt dess ställning vid räkenskapsårets slut
framgår av resultat-, och balansräkningarna.
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I budgeten beräknades att antalet golfspelare inom Stockholms Golfförbund skulle vara oförändrat, vilket
inte blev fallet. Antalet tecknade medlemskap ökade med cirka 26 000 medlemmar i Stockholms
golfklubbar och årsavgiften ökat med 613tkr. Aktivitetsstöden har ökat med 225tkr på grund av
stödåtgärder från staten och SGF i dessa coronatider.
Personalkostnaderna har minskat med 114 tkr mot budget beroende främst på korttidsarbete under
våren på grund av pandemin.
Kostnadsbilden för IDROTT är högre än budgeterat med 352tkr, dels på grund av konsulttjänster, från
främst tränare, dels den nyinsatta Challenge Tour där klubbarna som ställde upp med bana fick en liten
ersättning samt priser till touren.
Sektion TÄVLING har på grund av pandemin ställt in huvuddelen av den planerade verksamheten och
därför sparat 239 tkr gentemot budget.
Vi kan konstatera att den planerade verksamheten för 2020, i huvudsak har genomförts i enlighet med de
budgeterade resurserna.
Verksamheten har för året medfört ett överskott på 628 469 kronor. Styrelsen föreslår att balanserat
resultat jämte årets överskott överförs i ny räkning. Den balanserade vinsten är 1 990 587 kronor.
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RESULTATRÄKNING
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2 702 000
391 000
50 000
196 700

3 315 022
277 837
23 598
232 336

2 704 826
401 850
39 551
209 219

___150 000
3 489 700

__375 500
4 224 294

166 922
3 522 368

1 580 000
250 000
95 500
312 200
826 500
__544 300
3 608 500

1 466 191
275 997
63 774
307 030
1 179 352
305 328
3 597 672

1 329 543
260 466
95 306
209 631
821 141
624 054
3 340 141

-118 800

626 621

182 226

0

0

0

- 118 800

626 621

182 226

2 000

2 072
-225

3 059
-204

-116 800

628 469

185 082

BUDGET
2020
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Intäkter
Årsavgifter
Anmälningsavgifter (tävling)
Kursavgifter (utbildning)
Deltagaravgifter (läger, seminarier)

Aktivitetsstöd o övriga bidrag
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga Kanslikostnader
Möteskostnader klubbar
Styrelsen
Idrott
Tävling
Summa kostnader

Resultat före avskrivningar

NOT

1

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansella kostnader
Redovisat Årsresultat
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

NOT

2020-12-31

2019-12-31

Övriga fodringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3 430
2 192 475
2 195 905

584
1 539 753
1 540 337

SUMMA TILLGÅNGAR

2 195 905

1 540 337

1 362 118
628 469
1 990 587

1 177 036
185 082
1 362 118

29 547
43 645
132 126
205 318

16 611
53 586
108 021
178 218

2 195 905

1 540 337
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Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Korfristiga skulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.
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Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.
NOTER
Not 1 Aktivitetsstöd och övriga bidrag
Svenska Golfförbundet
Stockholms Idrottsförbund
RF

Stockholm den 22 februari 2021

Per Forsberg-Blavier
Ordförande

Hans Danielsson

Gunilla Hamel

Fredrik Bengtsson

Berndt Lundberg

Stefan Nordlöf

Maria Strömnäs

Min revisionsberättelse har lämnats den 2021-02-22

Mikael Nilsson
Auktoriserad revisor
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År 2020

År 2019

40 000
100 000
235 500
375 500

40 000
126 944
______0
166 944
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