
 

Värmlands Golfdistriktsförbund 
 
Minnesanteckningar förda vid Ordförandeträff den 22 oktober 2017  
Plats:  Sommarro Golfklubb, Karlstad 
 
Närvarande: Gunnar Håkansson SGF  

 Monica Bailey Saxå GK 
 Birgitta Höjer Bryngfjorden GK 
 Lars Ivarsson Torsby GK 
 Nicklas Frykholm Kristinehamns GK 
 Örjan Gustavsson Årjängs GK 
 Fredrik Karlsson Eda GK 
Claes Hagberg Sommarro Golf 
Joakim Kristoffersson Lundsbergs GK 
Martin Lindén VGDF, Sommarro GK 
Stig Höglund VGDF 
Torsten Norén VGDF, Sunne GK 
Jörgen Lindahl Hammarö GK 
Tage Nordkvist Kils GK 
Michael Sahlin VGDF 
Berit Hassel ForshagaDeje GK 
Håkan Olsson “- 
Håkan Wahlén Karlstad GK 
Sofia Strindholm “- 
Louise Martinsson Hagstrand VGDF, Karlstad GK 
Leif Nyström VGDF, Bryngfjorden GK 
Birgitta Johansson VGDF, Arvika GK 
 
 

Micke Sahlin hälsade samtliga välkomna till Ordförandeträffen och överlämnade därefter 
ordet till Gunnar Håkansson.  
 
Gunnar berättade kort om sin bakgrund och arbetet inom SGF.  Diskussion kring Per 
Svensson och Stefan Janssons uppdrag som klubbrådgivare inom vårt distrikt. Hade 
möte i tisdags där även Bobban Frisk deltog. Har upplevts bra men svårt att finna 
samarbetsformer. Players 1st är ett bra instrument för analyser. Geo on course är ett 
kostnadsfritt digitalt miljöprogram där man samlar data om banan.  
Golfens IT-system har fungerat bra med hög driftsäkerhet. Önskemål från mötet: digitala 
scorekort med resultatredovisning.  Bokning av starttid men uteblir - eventuell 
bestraffning ? vilka åtgärder kan vidtas.  



 

50 klubbar är med i Vision 50/50. Gunnar uppmanade fler klubbar att vara med. Kvinnor 
slutar spela golf pga få spelpartners, dåligt omhändertagande, för lång tid att lära sig 
spelet och tar för lång tid att spela. Enligt Gunnar visar statistik att damer med medel- 
handicap slår 120 meter med driver. Är banan för lång från damtee ?  
Golfreglerna i ny app. Nya regler och nytt Hcp system. De 8 bästa resultaten i de  
20 senaste ronderna ger ett snitthandicap. Automatisk justering vid färre ronder. 
Banutveckling. Jobba med allt som hindrar spelet. T.ex. har vi för snabba greener  ? 
Juniorverksamheten. Ökat med nästan 50 000 juniorer. Omtag med stöd av SGF för att 
öka intresset. Lisa Häggkvist kommer att jobba som SGF Juniorkonsulent. Lisa tillhör 
SGF:s kansli och hon har en bakgrund från Kils GK. Den 19 november blir det en Junior 
konferens Värmland på Sommarro GK.  
Golfens Dag. 330 klubbar var med 2017. Uppföljning mycket viktig då det kan göras mer. 
Golfens dag 2018 den 26 maj. 
Handigolf.  Viktigt !  Henrik Stenson är engagerad i projektet.  
Elitverksamhet.  Pernilla Lindberg, Madelene Sagström och Robert Karlsson ingår i 
teamet. Fråga ställdes om det är SGF:s roll att ha läger för proffs. Enligt Gunnar är det 
viktigt för att visa kommande elitspelare. 
Ideella ledare.  Problem med att rekrytera. Gunnar informerade om ett försöksprojekt - 
Unga ledare - som är i en inledningsfas. 
SGF:s Verksamhetsseminarier. Karlstad den 21 februari 2018. 
Golfnyttan. Golfen i samhället. Positivt och har gått framåt mer än förväntat. 
Enligt en enkät svarade 130 golfklubbar att de har utvecklat samarbetet. Enligt mötet 
förekommer samarbete såväl med kommuner som näringslivet.  
 
Över till Verksamhetsinriktningen.  
Inför klubbmötet hade SGF:s “Verksamhetsinriktning 2019-2020” och “Verksamhets- 
inriktning 2017-2018” sänts ut till samtliga golfklubbar och ordföranden som underlag  
för diskussion. Den senare är gällande verksamhetsinriktning. SGF vill få nya eller 
förändrade förslag att arbeta vidare med. Gunnar betonade att det är viktiga dokument 
som ska uppdateras till våren.  
 
SGF-organisationen består av 416 golfklubbar varav  42 golfbolag (A1 avtal). 75 mandat 
fördelat på 21 golfdistrikt och där Värmland har 3 mandat/röster. Frågeställningar att 
besvara på mötet gicks igenom och diskuterades. 
Friskvårdsfrågan togs upp av mötet och Gunnar informerade om att golfträning + spel på 
Pay and Play har godkänts som friskvård i förslag  och ska upp i högre instans för beslut. 
Golfklubben - Ekonomi i balans är Prio 1 enligt GH. Mötet tog upp juniorfrågan som en 
viktig del. GH berättade att  ledarutbildningsfrågor ingår i Lisa Häggkvist uppdrag som 
Juniorkonsuent.  
Golfspelet.  Att sätta ut idealtider på scorekortet är ett bra sätt. Ge spelare förslag på 
lämplig tee att spela från - med hänsyn till handicap och banans svårighet - i samband 
med incheckningen. Inte för snabba greener, ger 30 min. längre rond enligt utredning. 
Golfspelarna. Mycket är outforskat inom området. C:a 5 000 (netto-) nytillkomna där 
storstäderna växer mest. Förändra strukturen på medlemskap. Få fler att nå hcp 54 - 
bygga nya strukturer, bemötandet viktigt. Golfledarna.  Pratats mer om behovet på 
senare tid. Kontakta/prata med distriktsförbunden.  
Gunnar tackades för sin genomgång och därefter bjöds deltagarna på lunch. 
Nedtecknat av Birgitta Johansson 



 

 
 
  


