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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021  
 
Även under 2021 tvingades vi, på grund av pandemin, i viss mån reducera och inskränka verksamheten, som 
under året har anpassats till de för tillfället gällande restriktionerna. Främst har möten, utbildningar och ERFA 
träffar drabbats av inställningar eller genomförts digitalt. 
 
Den starka tillväxten av spelare från 2020 fortsatte under 2021. Det tillkom ytterligare ca 8 000 spelare, vilka nu 
uppgår till totalt 135 000 golfspelare på stockholmsklubbarna. 
 
Till skillnad från förgående år,  kunde de flesta tävlingar, både för juniorer och seniorer inklusive det så 
uppskattade seriespelet, genomföras. 
  
Styrelsen har under året ägnat tid åt att reflektera över våra rutiner och arbetssätt. Detta har resulterat i 
uppdaterade processbeskrivningar samt en nedtecknad uppförandekod (Code of Conduct), i vilken det 
förväntade och vårt förhållningssätt, när man representerar SGDF, beskrivs  
 
Även har en ny inköpspolicy tagits fram för att säkerställa konkurrens och kvalitet i våra upphandlingar. 
Resultaten finns publicerade på www.sgdf.se.  
  
Distriktet har i huvudsak tre roller: 

• Den egna föreningsverksamheten  
• Verka på golfklubbarnas uppdrag  
• Verka som SGF:s regionala organ 

  
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 ordförande- och ERFA möten med förbund och i löpande dialog med förbundsstyrelsen. 
Under året har samtalen fortfarande präglats av pandemin samt hur vi på ett bättre sätt som distrikt kan 
genomföra våra åtaganden mot klubbar och förbund. 
 
Per Forsberg Blavier, ordförande 
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STYRELSEN 
Efter val vid årsmötet den 18 mars 2021 och därpå följande konstituering, har styrelsen haft följande 
sammansättning. 
 

 

Per Forsberg Blavier 
Ordförande 
Arninge GK 
Vald t.o.m. mars 2022 

 

Maria Strömnes 
Ledamot 
Österåkers GK 
Vald t.o.m. mars 2023 
 

 

Hans Danielsson 
Sekreterare 
Täby GK 
Vald t.o.m. mars 2023 
 

 

Gunilla Hamel 
Ledamot, vice 
ordförande 
Ingarö GK 
Vald t.o.m. mars 2022 
 

 

 

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

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

 

Stefan Nordlöf 
Ledamot 
Saltsjöbadens GK 
Vald t.o.m. mars 2023 
 
 
 
 
 
 
Lotta Hager 
Ledamot 
Huvudstadens GK 
Vald t.o.m. mars 2022 

  
 
 
 

Susanne Thorell 
Ledamot 
Vald t.o.m. mars 2023 

 

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. 
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REVISORERNA 
Vid årsmötet 2021 valdes följande revisor och revisorssuppleant: 
Mikael Nilsson  Järfälla GK  Revisor, vald t.o.m. mars 2022 
Håkan Andersson Wäsby GK  Revisorssuppleant, vald t.o.m. mars 2022 
 

VALBEREDNINGEN 
Till ledamöter i distriktets valberedning utsågs vid årsmötet 2021 följande: 
Birgitta Gure ord. Sollentuna GK,  Vald t.o.m. mars 2022 
Sonja Andriakena Nacka GK,                                   Vald t.o.m. mars 2023 
Lars Nordlöf       Arninge GK                                     Vald t.o.m mars 2022 
Roger Neckelius   Hammarby GK                               Vald t.o.m mars 2023 
 

KANSLIET 
Stockholms Golfförbunds kansli har under verksamhetsåret 2021 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. 
 

JÄMSTÄLLDHET 
Vid det digitala årsmötet i mars diplomerades Stockholms Golfförbund av Svenska Golfförbundet för att 
framgångsrikt ha genomgått klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och vi har påbörjat ett målmedvetet 
och långsiktigt arbete för en mer jämställd och inkluderande golf inom distriktet. 
 

SEKTION JUNIOR 
Sektionen har under 2021 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 
- Lisa Fredricks, Lidingö GK, touransvarig för Mini Tour. 
  
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. 
  
Vår ambition är att identifiera framgångsrika, meningsfulla och nya tillvägagångssätt att arbeta ute på 
klubbarna. Vi skapar en dialog mellan SGDF och klubbarna genom att bjuda in en referensgrupp från olika 
representativa klubbar. 
  
Vi skapar transparens genom att dela information med varandra, inom distriktet, klubb till klubb samt mellan 
klubbar och medlemmar. Genom att inkludera och vara mer öppna skapar vi delaktighet och engagemang. 
 
Under 2021 intensifierades programmet med ett antal digitala möten, vilket medfört att distriktets flesta 
klubbar känner till projektet och att de har fått goda tips vad de kan göra på klubben. Fyra möten genomfördes 
i klusterformat där vi fick möjligheten att brygga över klubbgränser i fyra väderstreck. 
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En nyhet under 2021 var lanseringen av projektet Tränarforum som ligger under programmet Nu vänder 
Stockholm trenden. Sedan några år finns det verksamhet som täcker målgrupperna; föräldrar, ledare men 
framför allt unga spelare. Emellertid saknas en naturlig kommunikation och samsyn med våra tränare ute i 
distriktet – anställda eller egna entreprenörer. Genom denna mötesplats skapar vi en bra dialog och ökad 
förståelse mellan tränarna på olika klubbar. Möjligheten ges också att utan filter informera tränarna om 
SGDF:s tävlings- och träningsverksamhet.  

Inom ramen för projektet, lanserades SGDF:s nya tidskrift under 2021 - Juniormagasinet. En tidning för 
ledare, tränare, kanslipersonal, föräldrar och framför allt för distriktets juniorer. Två nummer släpptes under 
2021, av vilka det första var ett tryckt magasin medan det andra presenterades digitalt. VI fick superfin kritik 
och en massa interaktion från våra läsare. 

  
Spelarutvecklingsverksamheten 
 
Golfteam STHLM och Golfteam STHLM PLUS 
Inom denna kategori genomförde Sektion Junior den största förändringen under 2021. 
  
En revidering av Golfteam STHLM genomfördes då det finns ett behov för ännu bättre och mer tillspetsad 
verksamhet för utvalda i åldersgruppen 15–16 år. Bedömningen var att det behövdes hårdare arbete med 
utvalda i åldersgruppen som har målet att verkligen nå toppen. Det finns nu en plan som på sikt skall se till att  
Stockholm åter sitter i förarsätet genom att, på distriktsnivå, bedriva landets bästa spetsverksamhet. Målet är 
att spelare från Stockholms Golfförbund skall ha en större representation på riksidrottsgymnasierna och 
SGDF i framtiden skickar fler spelare på landslagsuppdrag. 
  
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 SGDF-coach 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. 
 
Fler spelare än någonsin kvalificerades sig till gymnasiala golfstudier (NIU/RIG) under 2021. I flick- och 
pojklandslaget tog under 2021 ett stort antal spelare från Stockholm en plats i någon SwGT:s trupper. 
 
Landskapsmatchen arrangerades för 26:e året i rad och avgjordes detta år helgen 9–10 oktober på Fullerö GK i 
Västmanland. Matchen spelades mot Uppland, Dalarna och Västmanland i niomanna-lag med sex pojkar och 
tre flickor. Matcherna blev som vanligt mycket jämna och en fin tradition hölls vid liv. Stockholm var regerande 
mästare innan matchen och trots ett helt nytt lag så blev det vinst även detta år! Laget bestod spelare från 
Golfteam STHLM plus och från RIG, Claes Lundblad från SGDF coachade återigen under helgen. 
 
  
Golftjej STHLM 
Golftjej STHLM har under 2021 fortsatt att utvecklats och lockade 44 tjejer från 17 klubbar i distriktet att delta i 
någon av de aktiviteter som genomförts under 2021. Programmet som startades 2012 börjar nu sätta sig 
ordentligt vilket är mycket glädjande. 
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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 2021 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. 
 
I augusti, genomfördes det första distriktslägret för juniorer på många år. Succé och fullbelagt. Lägret hölls 
under tre dagar på Nynäshamns GK och innefattade träning, spel på banan, samarbetsövningar, fysträning 
med övernattningar på Körunda Golf– och Konferenshotell. Tränare från SGDF:s tränarforum ledde lägret. 
 
Aktiviteter 2021 
Tidpunkt & Genomförande 
Datum Plats Tema Ansvarig tränare 
22 feb Digitalt forum Bygg din mentala styrka Jenny Hagman 

16 mars Digitalt forum Förebilder i STHLM Anna Magnusson & Nora 
Sundberg 

16 maj Arninge GK Vässa ditt närspel Malin Vingeskog och 
Nathalie Berglind 

13 jun Bro Bålsta Spelträning Malin Vingeskog och 
Nathalie Berglind 

31 jul Kungl. Drottningholms GK Tävla med Golftjej STHLM – 
Teen tour first / Rookie tour 

Malin Vingeskog och 
Nathalie Berglind 

1-3 aug Nynäshamns GK Nyhet! SGDF Camp. Malin Vingeskog och 
Nathalie Berglind 

15 aug  Åkersberga GK 

Träna smart! Gör din 
golfträning roligare och 
effektivare genom att träna 
smartare 

Eva Hultgren och Jakob 
Berlin 

18 sep Nynäshamns GK 
Bollträff! Få en bättre bollträff 
och förståelse vad som händer 
när du träffar bollen. 

Malin Vingeskog och 
Nathalie Berglind 

03 okt Saltsjöbadens GK SGDF Junior Scramble, 9-hål 
Scramble 

Malin Vingeskog och 
Nathalie Berglind 

 
  
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. 
  
2021 var sjunde verksamhetsåret där nya aktiviteter implementerades och en del andra repeterades från 
föregående år. 86 spelare har deltagit i verksamheten under 2021 fördelat på 34 klubbar, vilket är en ökning 
från förra året, särskilt stor ökning på antalet olika klubbar som har haft spelare representerade. Under 2021 
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var strategin att arrangera fler träffar med färre deltagare på varje träff. Golfgrabb STHLM har under 2021 
strävat efter att organisera mer breddverksamhet som vi hoppas ger ett bra insteg in i exempelvis tävlings 
golf. Träffar/aktiviteter har utnyttjats till ökade kontaktytor mellan golfspelande pojkar i distriktet, givit den 
ordinarie träningen på klubben aningen guldkant och framför allt 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. 
 
Under 2021, i augusti, genomfördes det första distriktslägret för juniorer på många år. Succé och fullbelagt. 
Lägret gick av stapeln på Nynäshamns GK under tre dagar med träning, spel på banan, samarbetsövningar, 
fysträning med övernattningar på Körunda Golf – och konferenshotell. Tränare från vårt tränarforum ledde 
lägret. 
 
 
Aktiviteter 2021 

Datum & tid Aktivitet Plats Coach 
22 februari Bygg din mentala styrka Digitalt forum Jenny Hagman 
19 april Bygg din fysiska styrka Digitalt forum Jenny Hagman 
16 maj Golfgrabbträff på Wäsby Wäsby GK Johannes Soini 
30 maj Greenläsning Danderyd GK Fredrick Andréason 
13 juni Bli din egen coach på banan Jarlabanke GK Petra Rigby Jinglöv 
20 juni Regel vandring Danderyd GK Fredrick Andreasson 
1 augusti SGDF Junior Camp  Nynäshamn GK Martin Pettersson mfl  
3 oktober SGDF Junior Scramble Saltsjöbaden GK Fredrick Andréason 
20 november Golfträff Indoor Täby Indoor Golf Fredrick Andréason 

 11 december                      Slå långt på ett smart sätt                            Ruff Golf Vallentuna                Stefan I & Robin E 
 
Juniortävlingar 
Ansvariga under 2021: 
-        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 
-  Lisa Fredrick, Lidingö GK, touransvarig för Mini Tour 
  
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 några sidor i Juniormagasinet 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 minitour omgångar för att uppmuntra spel för de yngsta respektive nyaste ungdomarna. 
  
2021 blev också till viss del drabbad av restriktioner pga. pandemin, som gjorde att de två första omgångarna 
på Teen Tour och Rookie tour ställdes in. Återigen öppnade juniortävlingsgruppen den Corona-anpassade 
touren SGDF Junior Challenge. En omgång av SGDF Junior Challenge spelades sista helgen i maj. Från och 
med första juni spelades juniortävlingarna enligt ordinarie schema. 
    
Antalet deltagare på Teen Tour First var liknande som 2020. Det spelades en Order-of-Merit Final på 
Djursholm 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 2021. 
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Rookie Tour 2021 var väldigt lik 2020 i antalet spelare för de fyra spelade omgångarna. Samtliga omgångar har 
genomförts och det spelades även i år en Order-of-Merit final på Djursholms GK. Nytt för i år var första priset 
till segrare av OoM en träningsdag med Kristoffer ”Kotten” Broberg. 
 
Inom Minitouren kunde vi, tack vare utökat antal spelplatser och -omgångar se en ökning i antalet spelare. 
Under 2021 spelades 19 omgångar av Mini tour jämfört med 14 under 2020. 
 
Vad gäller lagtävlingarna är förhållandena ungefär som under 2020. 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 13, uppdelade i 4 pooler, varav 2 lag lämnade återbud vid gruppspelet. 
En utmaning i denna tävling är att klubbar som anmäler lag inte alltid förstår att det också då kan avkrävas ett 
de blir arrangörsklubb för en omgång. 
 
JSM-Klubblag omgång 1 spelades på Bro Bålsta GK med 12 deltagande lag. 6 lag gick vidare till omgång 2 som 
spelades på Lindö Äng. Därifrån gick två lag vidare till sista kvalet på Abbekås GK. 
 
Sedan fem år arrangerar vi gemensamt med Göteborgs GDF och Skånes GDF en Triangelmatch mellan 
distrikten. Årets Triangelmatch spelades på vackra Landskrona Golfklubb. I år slutade Stockholm på en andra 
plats, 2,5p bakom Göteborg och 1p före Skåne.  

 I slutet av säsongen arrangerades den årliga Landskapsmatchen, för våra äldre juniorer, för 26:e året i rad på 
Fullerö GK i Västmanland. Stockholm som var regerande mästare från 2020 ställde i år upp med ett helt nytt 
oprövat lag, men som det nya laget spelade. Vinst mot Dalarna 3,5-2,5 , vinst mot Uppland 6-0 och delat 3-3 
mot värdarna Västmanland innebar även seger 2021. 

 

PARAGOLFEN 
Under 2021 har kommittén bestått av följande personer Kim Gåije (ordförande), Christer Svanberg, Thomas 
Tauberman, Lars Johansson och Lars Bjurling. Under året har vi haft 3 protokollförda digitala möten. 
Kim och Lars. B har deltagit på ERFA-träffar digitalt som arrangeras årligen av Svenska Golfförbundet, där alla 
distrikt i hela Sverige var med. Det ger oss inspiration och utbytesdagar för alla som jobbar med Paragolf. 
  
Aktiviteter 
Förnärvarande har är det 6 klubbar i distriktet som bedriver Paragolf, arbetet fortsätter med att hitta fler 
klubbar som vill bedriva Para verksamhet på sin klubb. Tillsammans med klubbar besöker vi olika hem, 
boenden och skolor med funktions nedsatta för att skapa ett intresse för paragolfen 
Då Covid 19 fortfarande fanns blev den planerade inomhusträningen inställd 
Vi arrangerade två 08 camp på Nacka och Botkyrka där vi lade focus på närspel och siktträning på rangen 
dagen avslutades med en 9 håls Scramble. 
Vi genomförde en föreningsträff 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. 
  

SEKTION SENIOR 
 
Ansvariga under 2021: 
Maria Strömnes, Österåkers GK, Ordförande 
Nadja Vigert, Alecs Golf Tyresö, Seriespel Damer 
Christina Sturesson, Alecs Golf/Haninge GK, Seriespel Damer  
Bengt Norén, Wäsby GK, Seriespel Herrar  
Mathias Kock, Huvudstadens GK, Distriktsmästerskap Herr & Dam  
 
Sektion Senior ansvarar för utläggning av förbunds- och distriktstävlingar, distriktets seriespel, 
distriktsmästerskap och Nationella Damdagar.   
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Sektion senior ansvarar för distriktets seriespel, distriktsmästerskap och Nationella damdagar. Seriespelet 
2021 kom i gång något senare än beräknat pga. pandemin, men kunde trots vissa restriktioner genomföras. 
Finalen spelades på HaningeStrands GK.  
  
Nationella Damdagar 
11 tävlingar har arrangerats i distriktet.  
 
Distriktsmästerskap 
Distriktsmästerskapet på Ingarö GK ställdes in pga. för få anmälda. Distriktsmästerskapet för 
ålderskategorier ställdes också in av flera anledningar bland annat pga. restriktioner med anledning av 
pandemin.  
DM för ålderskategorier spelades på Husby Öster Haninge Golf.  
  
 

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 Rudgård, 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  
• Pga pandemirestriktioner fick vi ställa om våra kurser till att genomföras digitalt över nätet. Ett bra 

substitut, även om vi tror att den pedagogiska effekten blir något lidande. 
• I den allmänna öppna TL-kursen deltog 30 st och i Regelkursen 29 st. Till det kom klubbspecifika 

kurser med sammanlagt 37 inom tävlingsledning och 20 inom regler. Totalt TL 67 och regler 49.  
• En nyhet var att vi även genomförde en domarutbildning med 11 deltagare i juni. Målgruppen för denna 

utbildning var att bjuda in personer som har ett intresse för att bli DD eller TD i distriktet. Denna 
aktivitet återkom i november för att fånga upp yngre och kvinnor från höstens regelkurs. 

• Könsfördelningen totalt för samtliga kurser var nära 50/50. 
• Tillsatt domare och vid behov TD på distriktets tävlingar och hjälpt till med domare på övriga tävlingar 

i distriktet. Under 2021 har vi hanterat 35 tävlingar och engagerat domare och TD vid ca 150 dagar.   
• Assisterat med regeljour för klubbarna, tävlingsledarna och spelarna.  
• Granskat och godkänt lokala regler när förfrågan kommer till kansliet för revision för flera banor.  
• I samband med det nya handicap systemet WHS har frågor angående årliga revisioner avtagit. Det 

märks att WHS används mer och fler ronder registreras. 
 
 

JURIDISKA KOMMITTÉN 
Juridiska kommittén har 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 handlagt sju ärenden. 
  
Tre av anmälningarna har avsett farligt spel i olika form. I ett av ärendena hade det gjorts gällande att den 
anmälde spelaren borde ha ropat ”fore” efter sitt utslag som kom att träffa en annan spelare. Juridiska 
kommittén bedömde emellertid att den inte anmälde hade agerat oaktsamt och lämnade därför anmälan utan 
bifall. Efter överklagande ändrade Juridiska Nämnden beslutet och biföll anmälan. Påföljden bestämdes till 
avstängning. I ett annat av ärendena hade det gjorts gällande att den anmälde slagit sitt utslag så att bollen 
landat i närheten av banarbetare. Anmälan bifölls av Juridiska kommittén och den anmälde ådömdes 
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avstängning. Beslutet överklagades men ändrades inte av Juridiska Nämnden. I det sista av dessa ärenden 
hade en spelare som tränade på en driving range slagit och träffat en banarbetare som befann sig på rangen 
för att plocka bollar. Anmälan lämnades utan bifall, bl.a. eftersom Regler för golfspel inte gäller vid träning på 
en driving range. 
  
En anmälan har handlat om att en golfklubb delat ut alkoholhaltiga drycker som pris till underåriga. Juridiska 
kommittén biföll anmälan och ådömde golfklubben böter. 
  
De sista tre ärendena har avsett delvis gemensamma händelser och påståenden om allvarlig kränkning inom 
idrottsverksamhet m.m. Juridiska kommittén överlämnade anmälningarna i de delar som dessa avsåg allvarlig 
kränkning till Juridiska Nämnden, eftersom Juridiska kommittén inte är behörig att pröva anmälningar om 
sådan förseelse. Vidare fann Juridiska kommittén att samtliga anmälda händelser, med undantag för en 
händelse i två av ärendena, hade anmälts för sent och var preskriberade. Juridiska kommittén avslog därför 
anmälningarna i de delar som omfattades av preskription. Besluten överklagades till Juridiska Nämnden, som 
avslog överklagandena. Två av ärendena är således delvis fortfarande föremål för handläggning hos Juridiska 
kommittén, medan ett ärende har avslutats.   
 
 

EKONOMI 
Resultatet av SGDF:s verksamhet under verksamhetsåret samt dess ställning vid räkenskapsårets slut 
framgår av resultat-, och balansräkningarna. 
 
I budgeten beräknades att antalet golfspelare inom Stockholms Golfförbund skulle vara oförändrat, vilket inte 
blev fallet. Antalet tecknade medlemskap ökade med cirka 10 000 medlemmar i Stockholms golfklubbar och 
årsavgiften ökat med 353tkr.  
 
Personalkostnaderna har ökat ngt med 138 tkr mot budget beroende främst en lönerevision och 
pensionspremier.  Även styrelsens kostnader är större då hemsidans projekt blev mer omfattande. 
 
Intäktsbilden för Sektion Junior är högre än budgeterat med 132tkr, vi har fått en större intäkt på 
deltagaravgift för spelarutveckling (Golfgrabb & Golftjej).  
 
Vi kan konstatera att den planerade verksamheten för 2021, i huvudsak har genomförts i enlighet med de 
budgeterade resurserna. 
 
Verksamheten har för året medfört ett överskott på 27 212 kronor. Styrelsen föreslår att balanserat resultat 
jämte årets överskott överförs i ny räkning. Den balanserade vinsten är 2  017 798 kronor. 
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RESULTATRÄKNING     
     
   2021-01-01 2020-01-01 
  BUDGET 2021 2021-12-31 2020-12-31 

     
Intäkter NOT    
Årsavgifter  3 220 000 3 573 561             3 315 022 
Anmälningsavgifter (tävling)     391 000 414 000   277 837 
Kursavgifter (utbildning)       36 000 35 271 23 598 
Deltagaravgifter (läger, seminarier)     213 100 310 943    232 336 

Aktivitetsstöd o övriga bidrag 1 ___140 000 123 693 __375 500 
Summa intäkter  4 000 100 4 457 468 4 224 294 
     
Kostnader     
Personalkostnader  1 426 300 1 564 723 1 466 191 
Övriga Kanslikostnader  403 000 415 672 275 997 
Möteskostnader klubbar  90 000 63 774  63 774 
Styrelsen  478 000 576 197 307 030 
Junior  1 244 000  1 222 015 1 179 352 
Senior  156 000            167 641 

 
   305 328 

Regel  567 500  382 441  
Paragolf  115 000  39 637  
Summa kostnader  4 479 800 4 432 100 3 597 672 
     
     
Resultat före avskrivningar  -479 700 25 368    626 621 
     
Avskrivningar  0               0 0 
     
Resultat efter avskrivningar    - 479 700 25 368    626 621 
     
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

 0      1 856 
-12 

     2 072 
-225 

     
Redovisat Årsresultat  -479 700 27 212    628 469 
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BALANSRÄKNING    
TILLGÅNGAR NOT   2021-12-31 2020-12-31 

    
    
Omsättningstillgångar    
    
Övriga fodringar  0 3 430 
Kassa och bank    2 402 587 2 192 475 
Summa omsättningstillgångar  2 402 587 2 195 905 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  2 402 587 2 195 905 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Balanserat resultat  1990 586 1 362 118 
Årets resultat  27 212  628 469 
Summa eget kapital  2 017798 1 990 587 
    

Kortfristiga skulder    

Skatteskuld, arbetsgivaravgift  44 058 29 547 
Övriga kortfristiga skulder   70 723   43 645 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  270 008 132 126 
Summa   384 789 205 318 
    
    

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 402 587 2 195 905 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Redovisningsprinciper 
Tillgångar och skulder har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen.  
 
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 
 

NOTER År 2021 År 2020 
Not 1 Aktivitetsstöd och övriga bidrag   
Svenska Golfförbundet 40 000  40 000 
Stockholms Idrottsförbund 100 000 100 000 
RF -16 307 

123 693 
235 500 
375 500 

   
   
   
   
Stockholm den 11 februari 2022   
   
Mikael Nilsson   
Auktoriserad revisor   
   
   

Per Forsberg-Blavier Gunilla Hamel Fredrik Bengtsson 
Ordförande V. ordförande  
   
   
Hans Danielsson Stefan Nordlöf Berndt Lundberg 
   
   
Maria Strömnes Susanne Thorell Lotta Hager 
   
   
   

 

  

 
 
 
 


