
Anteckningar från ERFA-träffen på Skoghalls Folkets Hus 2016-02-20 
 
Temat för dagen: Kvinnan i Fokus 
 
Micke Sahlin hälsade 70-talet deltagare välkomna till dagens träff och gav en presentation av 
sig som VGDF:s nye ordförande. Han  redovisade statistik över medlemsutvecklingen, totalt 
11 695 medlemmar 31 dec. 2015.  3 107 kvinnor  (27 %) - en minskning med 35, i huvudsak 
flickor. Män en ökning med 121, (pojkar +1).  Jobba i 5 års plan fr.o.m. 2017 där framtid och 
målsättning är 15 000 medlemmar och 35  % kvinnor.  Förslag på ny GDF organisation med 
arvoderad verksamhetsutvecklare.  Presentation av Golf i Värmland guide. 
 
Därefter gavs ordet till Magnus Barth. Magnus fick för drygt ett år sedan VGDF:s uppdrag att 
undersöka möjligheterna till maskinsamarbete mellan klubbarna med maskinpool i Värmland. 
Magnus presenterade Vision Banskötsel. Fr.o.m. februari 2016 arbetar Magnus 50 % som VD 
i Golfbaneservice AB.  
 
Bo Levin presenterade Skandia Kids, ett projekt för satsning på juniorer med stöd ur Jonathan 
Levins Minnesfond. Under en 7 års period har över 300 000 kr delats ut ur fonden (på 2014 års 
ERFA-träff fick Mats Nilsson, Sunne, Jonathans Levins Hederspris på 10 000 kr för sitt arbete 
med att introducera ungdomar till golfen). Cool golf – Hitta en ny Zlatan har varit projekt-
namnet med 12 juniorer som under 2012 fick komma i utbildning/träning, få egen golfbag och 
klubbor, allt till en kostnad av 500 kr/person.  Mycket positivt resultat. Därav föddes Skandia 
Kids för 9-12 åringar. Distriktens juniorkonsulenter blir involverade i genomförandet. Skandia 
Kids bidrag på 7 500 kr kan beställas hos SGF. Bo Levin lovordade även Golfäventyret.  
 
Därefter presenterade Maggan Dagens höjdpunkt: Kvinnan i Fokus. Annika Lundström och 
Annette Knutsson, båda involverade i projektet Vision 50/50. Annika Lundström, Örebro GK, 
är projektledare för Vision 50/50 och Anette Knutsson är klubbchef på Lundsbrunns GK.  
Karin Koch är ambassadör för Vision 50/50. Annika Lundström presenterade sig och sin 
bakgrund samt målsättningen med 50/50 projektet:   

• Nettotillväxt på 10 000 kvinnor (c:a 20/klubb)     
• Jämställda styrelser  - minst 35 % kvinnor 
• Kvinnor + män i valberedningar 
• Vision 50/50 arbetet påbörjat i 200 klubbar (8 klubbar i dag) 
• Mätbar förändring (kvinnor 28 % i rikssnittet idag) 

 
Mäta ”kulturen” på de 8 nuvarande pilotklubbarna. Vad hände 2015 ? 
Kunskapsinhämtning, löpande förankring hos klubbarna, hitta samverkan 
Angrip inte normbrytarna – angrip normbärarna !! Allt finns att läsa på www.golf.se 50/50 
Se även golf.se under seminarier – där finns redovisningen. 
Anette Knutsson berättade att Lundsbrunns GK är en av de 8 pilotklubbar som ingår i 
projektet. Klubben har 1 350 medlemmar varav 30 % damer, 30 % flickor. Annika redogjorde 
för hur de arbetar inom klubben.  
 
Efter lunch följde grupparbeten klubbvis enligt nedanstående givna frågeställningar: 

• Hur ser kulturen ut på din klubb ? 
• Vilken jargong råder ? 
• Hur tilltalar vi varann ? 
• Känner sig medlemmarna inkluderade i verksamheten ? 

 



Efter återsamling och redovisning (sammanställning kommer att läggas ut på hemsidan) så  
tackade Maggan Bjällvinger och Micke Sahlin alla deltagare och föreläsare för en givande  
heldag och att mötet avslutas utan återsamling efter ett sista grupparbete med indelning efter 
respektive arbetsområde:   

• Klubbordförande/kansli ansvarig: Micke Sahlin 
• Tävling   Kenneth Klarström 
• Ungdom/Juniorer   Cecilia Rolandsson 
• Bana/Slope   Magnus Barth 
• Seniorer/Dam-Herr   Torsten Norén 
• Domare/HCH            Pekka Calais 

 
Svar från denna samling kommer att sändas in och läggas ut löpande på hemsidan. 
 
  
                    
 


