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Motion 3 

FS yttrande över motion från Landeryds GK 

 

Förslag till vinterträningsanläggning 

 

Motionen 
Landeryds GK vill undersöka möjligheterna att genom ett ramavtal etablera en mer permanent 

vinterträningsanläggning i södra Europa dit landslaget och golfklubbar kan resa för spel och träning 

på gräs under vintermånaderna. Motionären nämner klubbar som vill genomföra träningsresor för 

junior- och elitspelare som potentiell målgrupp. Detta skulle enligt motionen båda vara 

kostnadseffektivt och främja utbyten klubbar och förbund emellan. 

Resonemang 
Svenska Golfförbundet har genom åren haft engagemang i olika anläggningar i Spanien. I mitten av 

80-talet aktualiserades i princip den frågeställning som Landeryds GK nu reser. Det ledde till att SGF 

1990 undertecknade ett samarbetsavtal med La Cala, en 36-hålsanläggning i närheten av Malaga. Ett 

drygt decennium senare flyttades engagemanget till Arcos Garden i närheten av Jerez. Dessa 

engagemang har inneburit allt från enkla samarbeten och utbyte av tjänster till aktieägande, men 

gemensamt är att de inte burit frukt för båda parter. Under senare år har SGF haft svårt att etablera 

relation med en (1) anläggning då kvalitet på anläggningen är attraktivt för de allra flesta och 

incitamentet att subventionera just SGF:s besök därför har varit litet. 

 

I den pandemi vi befinner oss har reseindustrin varit väldigt hårt drabbad. Golfanläggningar i södra 

Europa har under långa perioder varit helt stängda eller haft ett väldigt begränsat antal besökare. Det 

har lett till en uppdelning mellan de anläggningar som haft stabil finansiering och kunnat bibehålla 

sina skötsel- och underhållsplaner och de som tvingats spara. När resande återigen blivit möjligt 

fanns ett stort uppdämt behov vilket lett till hög beläggning på de anläggningar vi känner till. Vad 

dessa faktorer, som uppdelning i bra och mindre bra anläggningar samt låg tillgänglighet, leder till 

avseende kostnadsbilden på sikt vet vi ännu inte. 

 

Svenska Golfförbundet som har fortsatt intresse av att förlägga verksamhet i Spanien, söker en 

permanent lösning för Svenska golftourernas Winter series samt för finalen av JSM klubblag. SGF:s 

landslagsverksamhet söker också efter en anläggning likt intentionen i Landeryds förslag. 

 

För att nå volym behöver en inventering av samtliga golfklubbars behov av en elitinriktad 

träningsanläggning göras. I denna inventering spelar GDF en viktig roll. 

 

 



PGA of Sweden som företräder tränarkåren i Sverige har ett samarbete med Golf Plaisir där utvalda 

anläggningar blir så kallade Winter homes. I praktiken är detta ett ramavtal som landets ca. 700 PGA-

anslutna tränare och klubbchefer har tillgång till och som nyttjas flitigt för träningsresor. 

Omfattningen av detta samarbete behöver också inventeras 

 

Mot bakgrund av resonemanget ovan ställer sig SGF positiva att tillsammans med andra intressenter 

utreda möjligheterna till ett ramavtal med en anläggning anpassad för junior- och elitspelare, där 

kvalitet och tillgänglighet på träningsytor samt spelytor ska vara styrande.  
 

Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta 
 
Att bifalla motionen. 


