
 
 
      Stockholm 220124 

Motion 1. 

FS yttrande över motion från Stockholms GDF 

 

Utredning i syfte att säkerställa det obligatoriska åtagandet att  

tillhandahålla banor för tävlingar. 

 

Motionen 
Stockholms GDF, tillsammans med nio andra Golfdistriktsförbund, vill att SGF ser över problematiken 

kring distriktens allt svårare uppgift att fördela distrikts- och förbundstävlingar till golfklubbar och att 

det tillsätts en utredning i syfte att säkerställa det obligatoriska åtagandet att tillhandahålla banor för 

distrikts- och förbundstävlingar. 

Motionärerna vill att Förbundsstyrelsen tillsätter en utredning av de skyldigheter som stipuleras i 

associationsavtalen mellan A och SGF samt det stadgeenliga obligatoriet mellan GK och SGF, men 

som enligt motionärerna inte längre efterlevs i tillräckligt hög grad. Utredningen som ska vara klar till 

Förbundsmötet 2023 ska lämna förslag på åtgärder som säkerställer att klubbar/bolag följer det 

stadgeenliga obligatoriet och associationsavtalen vilket ska leda till en mer jämn och rättvis 

fördelning av tävlingar. 

Slutligen föreslås att eventuella åtgärder införs skyndsamt, redan till tävlingsfördelningen för 2024 

som görs hösten 2023. 

Resonemang 

Golftävlingar är en inte obetydlig del av Golfklubbarnas verksamhet. Under ett normalår spelar cirka 

XXX 000 golfspelare minst en av totalt XX 000 tävlingar. I SGF:s regi genomförs tävlingar motsvarande 

ungefär 154 tävlingar fördelat på 264 tävlingsdagar Det innebär i praktiken att varje golfklubb enligt 

det stadgeenliga solidariska obligatoriet behöver arrangera en (1) tävlingsdag ungefär vartannat år.  

 

Golftävlingar är en del av idrottsverksamheten på golfklubben och är generellt sett lågt prioriterad. 

Golfklubben är en hybridorganisation som å ena sidan driver affärsverksamhet men å andra sidan är 

en del av idéburen sektor som driver idrottsverksamhet med delvis ideella förtecken. På golfklubben 

pågår dagligen slitningar mellan att ha ena benet i idrottsrörelsen och det andra i 

upplevelseindustrin. Balansgången har samtidigt varit till golfens fördel i Sverige som kan presentera 

+500 golfbanor på cirka 450 klubbar, innehållandes allt från ideellt drivna idrottsföreningar till 

kommersiella prestigeanläggningar av internationellt snitt.  

 

Pandemin som medfört högkonjunktur i golfen har delvis drivit utvecklingen ytterligare mot det 

affärsmässiga på bekostnad av varför golfklubben en gång kom till. När medlemmarna står på kö blir 

starttider en bristvara och i vissa fall handelsvara på var och varannan golfklubb. 



 

Mot bakgrund av det som anförs ovan ställer sig SGF positiva till förslaget att göra en utredning av 

associationsavtalet och det stadgeenliga obligatoriet i syfte att tävlingsverksamheten tar en självklar 

plats även på framtidens golfklubb. 

 

 

Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta 
 
Att bifalla motionen. 
 
 


