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VÄLKOMMEN TILL GGF ÅRSMÖTE 2022 

Mötet hålls i SISUS lokaler Mejerigatan 1, Göteborg 
Onsdagen den 9 mars 2022 kl 18:00 

Omslaget: 

Distriktsdomare på uppdrag: Karin Wagner och Johan Roslund, Forsgårdens GK tjänstgjorde under finalen GP Golfen 2021. 

Göteborgs Golfförbund  

Göteborg Golf Cup: Segrande lag 2021, Stora Lundby GK 

GP Golfen återuppstod i förnyat samarbete med Göteborgs Posten 2020 och genomfördes (p ga pandemin) först 2021. 

Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 är producerad av Göteborgs Golfförbund 
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Några ord från ordföranden 
Det var våren 2020 som en inhemsk smittspridning av covid-
19 bekräftades i Sverige och sedan dess har vi fått leva med 
olika former av rekommendationer och restriktioner. Relativt 
snart stod det klart att pandemin skulle bli en långvarig 
historia, men frågan var – hur lång?  

Det första pandemiåret, det vill säga 2020, påverkades golfen 
i olika riktningar – först fick alla inplanerade tävlingar och 
aktiviteter ställas in, men snart därefter var det fler och fler 
som upptäckte golfen och dess tjusning – en sund idrotts- 
och/eller motionsaktivitet som genomförs ute i det fria och 
där det är lätt att hålla avstånd – det sker ju ofta helt 
automatisk – några slicar, medan andra hookar.  

En studie på GIH visar också att golfen har en positiv effekt 
för hälsan och kan leda till minskad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Golfen är med andra ord bra för folkhälsan. 
Medan många idrotter drabbades väldigt hårt av covid-19 så 
hade golfen ett betydligt bättre och lättare utgångsläge att 
anpassa sin verksamhet och många trodde säkert också att 
det snart skulle vara över – men 2021 blev ytterligare ett 
pandemiår – fast nu hade vi fått lite mer erfarenhet, kunskap 
samt inte minst vaccin. Nu håller vi tummarna för att detta 
lömska virus försvinner under 2022 – gärna så fort som 
möjligt. 

Bland alla anpassningar som gjorts under 2020 och 2021 så 
tänker jag främst på all mötesverksamhet. Visst kan det 
fungera hyfsat med digitala möten, men det är ändå inte 
detsamma som att träffas på riktigt, fysiskt.  
Vi inom Göteborgs Golfförbund har ändå försökt så gott vi 
kunnat och jag vill verkligen tacka alla för visat förtroende 
och ett stort tålamod då vi kommunicerat via Teams samt i 
telefonkonferenser.   

Med stor respekt för alla dem som på ett eller annat sätt 
drabbats av covid-19 kan vi trots allt konstatera att golfen 
2021 upplevde imponerande siffror. Under pandemiåren 
2020-2021 har antalet medlemskap, enligt Svenska 
Golfförbundet, ökat med 70.820 (15%), och antalet 
individuella golfspelare med 61.345 (13%). Vi har nu slagit ett 
nytt fantastiskt rekord i totala antalet medlemskap: 555.334! 
Glädjande! Kanske inte helt förvånande, golf är ju en 
enastående idrott, men likt väl en väldig glädjande och en 
imponerande siffra! 
Dessa siffror borde självfallet resultera i en ökad rapportering 
av golf i radio, tv och tidningar. Glädjande nog kan vi notera 
att exempelvis GP skriver ganska mycket om golf, men det 
finns möjligheter till mer.  

När vi nu skriver om GP så var det ju väldigt trevligt att  
GP Golfen nu äntligen är tillbaka. Tävlingen 2021 bjöd kanske 
inte på något rekord i antalet anmälda, men vi är som sagt 
igång och hoppas på en konstant ökning. 
Tävlingsverksamheten inom distriktet bjöd på mycket 
spänning och stor variation - från omfattande 
tävlingskalendrar på våra klubbar, rekordantal i vårt eget 

traditionella seriespel, i nära nog alla klasser, samt i 
prestigefulla distriktsmästerskap – det är kul att tävla.  
Lägg därtill flera stortävlingar som exempelvis Europatouren 
med Scandinavian Mixed på Vallda samt Göteborg Open, en 
deltävling i More Golf Mastercard Tour, på Kungsbacka GK. 
Sist men inte minst, vår klassiska Göteborg Golf Cup.  
Kort sagt – ingen nämnd och ingen glömd. Jo, förresten, vi vill 
självfallet tacka alla volontärer och funktionärer som gjort 
alla dessa tävlingar möjliga. Golfens ideella funktionärer är 
ett segt och tålmodigt släkte, men nu måste släkten föröka 
sig… Vi behöver alltså fler funktionärer.  
I takt med att medlemsantalet ökar så behövs det fler som 
gör att alla medlemmar, gamla och nya, äldre och unga, 
kvinnor och män, trivs. Trivs så att de vill fortsätta att spela 
golf och trivs så att de upplever att de får valuta för sina 
avgifter. När fler rör sig på våra anläggningar krävs det fler 
banvärdar och så vidare. Testa att bli funktionär – Du 
kommer att upptäcka nya värden inom golfen och Du 
kommer få ännu fler vänner för livet!   

Ett högt tryck på våra anläggningar innebär hög stress för 
våra banarbetare. Vår banpersonal arbetar för att vi skall få 
ännu bättre upplevelse av vårt spel på banan. Ibland måste 
kanske de fixa en bunker eller klippa en green när just Du 
spelar på det aktuella hålet – det är slumpen – så visa 
hänsyn. 

Göteborgs Golfförbunds verksamhet är organiserat i ett antal 
kommittéer som var och en för sig i denna 
verksamhetsberättelse, och under egna rubriker, presenterar 
det gångna årets arbete. Jag rekommenderar Dig att läsa 
dessa sidor. Det är ett imponerande arbete som utförs för att 
göra ett bra distrikt ännu bättre. Som en spindel i nätet har vi 
också ett eget kansli och vår intendent Jeanette Hallgren. 
Precis som i fjol har hon, på grund av pandemin, stundtals 
bedrivit sitt arbete utifrån ett hemmakontor. 
Distriktet deltar aktivt i Svenska Golfförbundets arbete och 
det nationella förbundet har initierat ett arbete med samtliga 
distriktsordföranden under temat ”samverkan för ett vassare 
stöd” - målet är att sätta golfklubbarnas utveckling i fokus. 
Spännande!  

Stort tack för ett gott samarbete under 2021  
samt svinga med vinnande klubbkänsla 2022! 

Jarmo Järvenpää 
Ordförande Göteborgs Golfförbund 

  Jarmo Järvenpää 
 Ordförande 
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VISION, VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDEGRUND  
 VISION 

Göteborgs Golfförbund ska bidra till att skapa optimala förutsättningar till positiv utveckling  
för golfen inom vårt distrikt.  

 
 
 VERKSAMHETSIDÉ 

Göteborgs Golfförbund skall vara en servicegivare och samordnare till distriktets klubbar, med uppbackning från SGF.  
Utveckla idrotten golf inom Göteborgs Golf distrikt och sprida kunskap om golf. 

             Stödja och skapa förutsättningar för golfens verksamhet. 
 

  
 VÄRDEGRUND 
             Göteborgs Golfförbund skall värna om golfens tradition, idé, etik och moral,  
             verka för allas lika värde samt vara lyhörd för att vidareutveckla golfens attraktivitet. 
             Detta gör vi bland annat genom Öppenhet, Gemenskap och Respekt. 
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VERKSAMHETSPLAN 2022  
Göteborgs Golfförbunds operativa arbete är främst delegerat till ett antal områdesspecifika kommittéer som  
verkar i linje med förbundets vision, värdegrund och verksamhetsidé. 
 

BANKOMMITTÉN 
Kommitteen för Bana och miljö ska tillsammans med SGF 
och SGA verka för utbildning och ERFA-träffar inom 
aktuella områden, framförallt för banpersonal men även 
för de frivilliga ideella krafterna på våra golfklubbar. 
 

Vi ska fortsätta arbetet i enlighet med vårt årshjul vad 
gäller att skapa träffpunkter (ERFA-träffar) och  
 

utbildningar för olika målgrupper. Dessa kan vara 
banchefer, banpersonal, mekaniker och ideella krafter som 
arbetar med våra klubbars banor.  
Ibland har vi med externa föreläsare som är specialister på 
respektive område.  Höjdpunkten för 2022 blir:  ITRC 2022: 
https://itrc2022.org/ 
 
 

 
INFORMATIONSKOMMITTÉN 
Informationskommittén skall  
- fungera som internkonsult och bollplank för GGFs övriga 
kommittéer och styrelsemedlemmar 
- aktivt och målmedvetet missionera ut, så fort tillfälle ges, 
att golfen är Sveriges största idrott när det gäller 
seniormedlemmar.  
- aktivt delta i förbundets externa opinionsarbete, 
exempelvis när det gäller att sprida budskapet kring 
”Golfnyttan” 
- vidareutveckla och stärka förbundets nätverk med för 
golfen betydelsefulla politiker och journalister samt andra 
viktiga opinionsbildare inom GGFs distrikt  
- aktivt delta i utgivandet av GöteborgsGolfaren  
och/eller motsvarande informationskanaler utgivna  
av GGF eller i GGFs namn   
- tillse att relevant information publiceras och hålls aktuell 
på www.ggf.nu  
 
 

Tidningen GöteborgsGolfaren skall, tills annat beslutas:  
 

- utkomma med fyra nummer i pappersutgåva och/eller 
digitalt. 
- också finnas tillgänglig elektroniskt på www.ggf.nu 
- uppfattas som Göteborgsgolfarens ”egen” tidning. 
- förmedla och rapportera golfnotiser ur ett bredd-, elit- 
och ungdomsperspektiv. 
- förmedla och rapportera golfnotiser ur ett idrotts-, 
motions- och friskvårdsperspektiv.  
- över tid spegla hela distriktets verksamhet, det vill säga 
bevaka samtliga distriktets klubbar.  
- ytterligare stimulera klubbarna att nyttja tidningen som 
en användbar info- och nyhetskanal. 
- värna om att ständigt hålla en god redaktionell kvalitet, 
både i text och bild. 
 
 
 

JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN 
Planen för säsongen 2022 ligger fast, som om det vore en 
normal säsong,  
Vi Corona-anpassar verksamheten ifall det blir mer 
restriktioner.  Då försöker vi ställa om, inte ställa in.  
 

Vi fortsätter med en verksamhet vi haft under 2021  
med t ex Slaget om Göteborg och Short Game Tour.  
 

Det vi lägger till är nya verksamheter för Golftjej Göteborg 
samt för tävlingsverksamhet utanför hemmaklubb och då 
mer med lagspel och inte enbart individuell golf. 
 

Foursometräff blir en tävlingsverksamhet med enbart 
foursome spel (lag). Man spelar med en kompis och kan 
förbereda sig på att i framtiden kunna ingå i ett serielag. 
Samma upplägg för Tjej scramble, möjlighet att träffa och 
spela ihop med tjejer från andra klubbar.  Symboliska 
priser till alla samt fika efteråt för dessa två tävlingar. 

 
Paragolfen ingår sedan förra året inom junior och elit, 
precis som förra säsongen är det Marcus Malo som 
fortsätter utveckla paragolfen och vi hoppas kunna 
genomföra alla planerade läger och verksamheter som 
under gångna året blev uppskjutna. 
 

Triangelmatchen kommer gå av stapeln i september och 
där Team Göteborg har chans till en 5:e raka vinst, 
tävlingen spelas på Öijared. Övriga distrikt som ingår i 
Triangelmatchen är Team Skåne och Team Stockholm. 
Laget utgörs efter placering i Teen Cups regionsfinal. 
Göteborg Golf Cup fortsätter och vi hoppas på ännu fler 
lag från distriktets alla klubbar, anmälan via formulär på 
hemsidan (ggf.nu) 

 
JURIDISKA KOMMITTÉN 
Effektiv och kort handläggningstid.  
Bistå andra distrikt vid behov.  
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JÄMSTÄLLDHET 
På årsmötet 2020 mottog GGFs styrelse diplom för 
genomfört arbete med vision 50/50. Arbetet har under 
året fortsatt med att implementera jämställdhet inom alla 
våra verksamheter i GGF. Vi deltog den 9 november i ett 
digitalt inspirationsmöte anordnat av SGF för klubbar 
aktiva i jämställdhetsarbetet Vision 50/50.  

Det är inte alltid så lätt att hålla liv i jämställdhetsfrågan 
efter man blivit diplomerad. Styrelseledamöter och 
anställda byts ut och nya kommer som inte varit med på 
tåget från början. Under 2022 är ambitionen att inom GGF 
skapa en arbetsgrupp som framåt skall hitta bästa sättet 
att stötta klubbarna i deras fortsatta arbete med 
jämställdhet. 

 
KANSLI 
Intendenten skall stödja styrelsen och dess verksamhet 
utifrån det uppdrag som klubbarna beslutat på distriktets 
årsmöte.  Intendenten ansvarar för förbundets IT-frågor, 
GIT, hemsida och kommunikation.  
 
 
 

 
 
Kansliet driver tillsammans med TK förbundets stora 
partävling, GP Golfen, och har i detta projekt, kontakt 
med sponsorer/partners, klubbar, kommun och övriga 
förbund och klubbar i landet.  
Kansliet svarar för löpande ekonomi och samordning av 
avgiftsdebiteringar för förbundets aktiviteter.   
 
 

ORGANISATION 
För framtidens verksamhet läggs fokus på den 
gemensamma inriktningen i alla verksamheter. 
Utifrån denna formeras våra arbetsgrupper och 
kommittéer.  Vi söker synergier för att bygga broar mellan 
befintliga och nya verksamhetsområden, kommittéer och 
arbetsutskott.  
 

 
Det aktiva organisationsarbetet skapar förutsättningar för 
en dynamisk och positiv utveckling, med större säkerhet 
och arbetsglädje.   
 

 
 
PARAGOLF   
Planen med 2022 års paragolfverksamhet är att försöka 
rekrytera nya paragolfare, men samtidigt fokusera på att 
utveckla de aktiva spelarna. Vi tycker det är viktigt att ta 
hand om de spelare som redan ”är igång” och kommer 
därför fortsätta med gemensamma träningar i distriktet. 
För att sprida intresset för Paragolf försöker vi lägga 
träningar runt om i distriktet och samtidigt bjuda in nya 
intresserade för att testa på. 
 

 

Ett Paragolfer-event (elektrisk rullstol som kan användas 
vid golfspel, se bild) är inplanerat på Öijared GK, där både 
etablerade och nybörjare är välkomna.  
Servicetekniker för maskinerna från tillverkarna i Tyskland 
kommer att närvara och PGA tränare mm, kan få 
utbildning. Dessutom kommer representanter från SGF 
att närvara. Inbjudan kommer gå ut till alla golfklubbar i 
Sverige samt till genom andra relevanta kanaler. 
  
I samband med Mölndal stads 100 års jubileum så har 
kommunen kommit med en förfrågan till GGF-
Paragolfgrupp om att tillsammans med Hills GK, anordna 
sommarlovs aktivitet för barn och ungdomar. Där är också 
barn med begränsande förutsättningar välkomna. Detta 
är fortfarande på ett diskussionsstadie, men ändå värt att 
nämna.  
 
Vi kommer fortsätta vårt fina samarbete med Göteborg 
Parasportförbund och arrangera ett prova på tillfälle i 
deras ”Idrottsskola”.  
Dessutom kommer vi uppmuntra våra aktiva spelare att 
delta både i regionala, nationala men också kanske 
internationella Paragolf tävlingarna.   
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REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN /UTBILDNING
Fokus på domarens status under tävling 
Öka antalet tävlingsledare som genomgått SGFs 
Tävlingsledarutbildning 
 
 

- Regelbundna domarträffar 
- Auktorisera distriktsdomare 
- Fördela domaruppdrag 
- Bollplank vid regel och handicapfrågor 
- Bistå klubbarna i hcp frågor 

 
 
SENIORKOMMITTÉN  
Fortsatt fokus på integrationen av Handicapserien med 
anpassning till befintligt seriespel. 
Öka antalet deltagare i kategori DM. 
Genomföra en kategori gemensam serieomgång och DM 
Inspirera till God hälsa enligt ett av golfens utvalda mål av 
de globala utvalda hållbarhetsmålen 
 

 
 
 

- Planera och genomföra Vår och Höstmöten 
- Samråda med klubbrepresentanter om 

tävlingsvillkor 
- Genomföra seriespel i 13 kategorier 
- Samordna kategori DM i 11 kategorier 
- Prisutdelning seriespelet och  
- Utse årets seniorklubb  

 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Verksamhetsmål:                                                                                                                                                                  
Väl planerade och genomförda tävlingar med ökat 
deltagande i lag- såväl som individuella tävlingar.                                                                                                                                                                                                  
 

Delta i:                                                                                                                                                                                
- Svenska Golfförbundets årliga idrottskonferens                                                                                               
- Erfarenhetsutbyte med andra distrikt                                                                                                                 
- Distriktets junior-, senior- och distriktsdomarkonferenser.                                                                      
 

 
 
 
 
 
 

Planera och genomföra tävlingskommittémöten med 
distriktets klubbar och: 
 -Samråda med distriktets junior / elit-, senior-  
   och regelkommittéer                                                                                          
- Utse arrangör av förbunds- och distriktstävlingar                                                                                                  
- Utse arrangör av distriktsutbytestävlingar för junior-  
   och seniorlag                                                                     
- Samordna klubbtävlingar som  
   Elit-, JMI-, ÄM-, generations- och damtävlingar                                                   
- Revidera tävlingsvillkor för distriktstävlingar                                                                                                                 
- Bistå klubbarna i planering och genomförande  
   nämnda tävlingar  
 

   Vara delaktig i uppdatering av GGFs hemsida.                                                                                                           
 

NYCKELTAL  
För att följa upp utvecklingen arbetar GGF med nyckeltal som speglar verksamheten. 
Aktuella nyckeltal och verksamhetsmått är: 
 

• Antal klubbar i distriktet 
• Medlemsutveckling 
• Antal seniorer per klubb; kvinnor/män 
• Antal juniorer per klubb flickor/pojkar 
• Åldersstrukturer i distriktet 
• Antal spelade rundor i distriktet. 
• Antal utbildningstillfällen 
• Antal deltagare i utbildningar 
• Antal distriktsdomare och assisterande domare per klubb   
• Antal disciplinärenden 
• Antal deltagande klubbar på GGF:s ordförandemöten. 
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BUDGET 2022 – UTFALL 2021 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER    
STYRELSEN

KLUBBAR 
Vid verksamhetsårets slut består Göteborgs Golfförbund av 26 st M1-klubbar och 5 st A1-klubbar.  
(A1-klubbar: Hills G&SC, Lunna Golf, Lycke G&CC Marstrand, Vallda G&CC och World of Golf City Club)  
 

MEDLEMMAR 
Nedanstående text samt Grafen ”Medlemsstatistik 2021” avser medelvärdet utifrån vilket årsfakturering till klubbarna sker. 
Utöver distriktets 44 332 (43 279) medlemmar, finns det enligt centrala medlemsregistret ytterligare ett antal tusen golfare 
som bor inom GGFs geografiska område, men som är medlemmar i en klubb i ett annat distrikt.  
Förändringen totalt inom GGF motsvarar +2,5% (+14,7%)  
Juniorantalet är 6 410 (5 732), en ökning med +11,8 % (+41,6 %).  Juniorandel i distriktet 14,4 % (13,2 %).  
 

Graferna ”Antal kvinnor/män – flickor pojkar” och ”Åldersstruktur i distriktet” samt texten nedan avser antal medlemmar 
enligt SGFs officiella siffror från mätning i oktober 2021.  
GGF total:   44 737 medlemmar (+741).  Varav 12 154 (27%) kvinnor och 6 472 (14 %) juniorer upp till 21 år. 
Riket totalt:   555 334 (+16 372) 
 
STYRELSEN 2021 
Jarmo Järvenpää Ordförande 
Lars O. Carlsson Vice ordf. Information 
Nils Hansson Senior-, Utbildning/Regel/Hcpkom. 
Göran Persson Tävlingskommittén 
Hans Gaestadius Kassör, Juridiska kommittén 

Mikael Jäder Junior- och elitkommittén 
Jens Kultje  Bana, Miljö 
Lilian Berntsson Jämställdhet 
Merja Forsäng Klubbkontakt, utbildning 
Bo Rogelius Adjungerad, Chefredaktör  

 
STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda 
sammanträden. En planerad konferens för 
verksamhetsutveckling i december, fick skjutas på 
framtiden pg a pandemin. Utöver detta har såväl formella 
som informella möten och kontakter förekommit. 
Styrelsen har företrätt distriktet i övriga möten som 
distriktet inbjudits till som idrottsorganisation.  

 
Kommittéerna har haft fortlöpande kontakter och möten 
med berörda parter på klubbarna under året. Möten har 
förlagts digitalt via Teams under våren, på GGFs kansli, i 
SISUs lokaler, men även ute på klubbarna och andra platser 
när så ansetts lämpligt. Någon lön eller arvode har inte 
utgått till styrelsen, allt arbete har skett på ideell basis.  

 
ORDFÖRANDEMÖTEN 
Under året har ett Ordförandemöte genomförts. Mötet hölls den 12 oktober i SISUS lokaler, Mejerigatan 1 Göteborg. 
Mötet innehöll diskussionsforum rörande GGFs roll och klubbarnas behov och förväntningar på GGFs organisation.  
Informationspunkter: 
- Planerad utbildningsverksamhet för banpersonal och ideella i samarbete med GGF och SGFs bankonsulent.  
- Juniorverksamheten hos GGF och Idrottskonsulentens roll 
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Jeanette Hallgren 
Intendent 

FÖRBUNDETS REVISOR 
Markus Hellsten med Olof Palmlund som suppleant. 
 
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET (RF) 
Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.   
Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.  
Enligt RFs stadgar har GGFs styrelses samtliga medlemmar inkommit med utdrag ur belastningsregistret. 

REPRESENTATION 
Göteborgs Golfförbund representerades vid SGFs ordinarie förbundsmöte 25 april av GGFs ordförande Jarmo Järvenpää. 
Mötet genomfördes digitalt.   Förbundet medverkades även på distriktskonferenser i Gävle den 3-5 september och i 
Stockholm den 19 november av Jarmo Järvenpää.  SGFs årliga verksamhetsseminarium ersattes från 2021 från fysiska möten 
till digitala studioprogrammet Pitch. 
 
KANSLI 
Intendent på 100% Jeanette Hallgren. 
Kansliet samordnar och administrerar styrelsens och till del 
kommittéernas verksamheter, utbildningar, event och 
tävlingar. Distriktets hemsida och övrig kommunikation 
administreras och uppdateras kontinuerligt av kansliet.  

 
ÅRETS MILJÖKLUBB 2021 
Torslanda GK 
 
 
ÅRETS MATCHSPELSKLUBB 2021 
Forsgårdens GK 
 
ÅRETS LEDARE 2021 
Ingen nominering har inkommit. 
 
 

 
VALBEREDNINGEN 
Lennart Jansson, Lökeberg GK, Sammankallande 
Ulf Eriksson, Myra GK 
Maj Holmström, Backa Säteri Golf 
 
 
IDEELLT ENGAGERADE I GGF 
För de personer, ett hundratal, som hjälper till i GGFs 
verksamhet, anordnas årligen en golfträff med förtäring.  
Årets träff genomfördes på Chalmers GK i september, med 
ett 30-tal deltagare. 
 

 ÅRETS GÖTEBORGSGOLFARE 2021 
  DAM                                           
  Andrea Grimberg-Lignell 
  Hills GK 
 

       FLICKJUNIOR 
       Elin Pudas Remler 
       Delsjö GK 
 

       HERR 
       Sebastian Söderberg 
       Delsjö GK 
 

     POJKJUNIOR 
     Alfons Bondesson 
     Kungsbacka GK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utmärkelsen inkluderande stipendier tilldelas Andrea Gimberg-Lignell, Hills GK och Sebastian Söderberg , Delsjö GK. 
Årets Göteborgsgolfare Junior tilldelas Elin Pudas Remler, Delsjö GK och Alfons Bondesson, Kungsbacka GK 
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JURIDISKA KOMMITTÉN
Juridiska kommittén har till uppgift att, på delegation av 
GGFs styrelse, behandla ärenden och frågor rörande brott 
mot regler, farligt spel och andra liknande frågor.  

Under2021 har inget ärende inkommit att behandla. 
Kommittén har bestått av Hans Gæstadius (ordf) Marie-
Louise Månsson, Sven Lindvall och Anders Grehn. 
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JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN 
Uttagningen till höstens golfgymnasium inleddes som 
brukligt, redan hösten innan.  I år hade vi mindre antal 
sökande tjejer än tidigare. (Att fler tjejer söker till denna 
skola är vårt gemensamma mål)   

Supercamp distrikt genomfördes med Corona anpassat 
upplägg på Halmstad Golfarena, samtidigt med SGF Paragolf 
landslag. Våra juniorer var grymt imponerande av kvalitén 
på paragolf deltagarna, vilka duktiga idrottare. 

Våra tävlingar under året var alla mer eller mindre 
anpassade efter de myndighetsregler som gällde vid 
respektive tävlingstillfälle.  
Flera av de nya rutinerna kommer vi att fortsätta med även 
efter det att restriktionerna upphört. 

SGF släppte på tävlingsförbudet, och vi kunde från 1 juni 
spela efter ordinarie tävlingsregler.  

För att minska tävlingshetsen (samt Corona-anpassa) på  
Short Game Tour så hade vi ordnat ett öppet prisbord som 
alla deltagare fick ta ett pris för ungefär samma värde.  

Ett mycket uppskattat sätt att genomföra prisutdelning och 
som vi kommer att fortsätta med. 

Höstens Supercamp blev uppskjutet pga nya restriktioner 
och kommer genomföras igen under säsongen 2022. 
Årets Triangelmatch spelades under några kalla dagar i 
september på fina Landskrona GK och som de 4 tidigare 
åren stod åter Team Göteborg som segrare. 
Göteborg Golf Cup spelades med ett udda antal lag (33) så 
några lag fick under gruppspelet spela 2 gånger mot samma 
lag, men det fungerade väl, men vi hoppas på jämna grupper 
om 4 lag nästa år.  

     Mikael Jäder
     Ordförande Junior- och Elitkommittén 

PARAGOLF 
GGFs Paragolfgrupp har deltagit i digitala ERFA-träffar, 
arrangerade av SGF, där alla Paragolfansvariga deltar. 
Dessutom har väst distrikten (Halland, Västergötland, 
Bohuslän-Dal och Göteborg) haft möten för diskussion om 
den regionala touren samt träningsutbyte, mm.  
Planerade aktiviteter i verksamheten blev i viss mån 
påverkad av pandemin. Vårt uppstartsläger som var tänkt att 
hållas på Öijareds GK under våren och där närliggande 
distrikt bjudits in för att deltaga, fick ställas in.  
Senare under våren genomförde vi ett prova-på-tillfälle 
tillsammans med Göteborgs Parasportförbund där ett 10-tal 
barn och ungdomar med varierade funktionsnedsättningar 
deltog.   
Under sommaren deltog många av våra aktiva spelare med 
framgång på såväl den regionala som nationella 
paragolftouren.   

Vi hade också en spelare från distriktet som deltog i 
internationella paragolftävlingar. 
Under året har vi inlett ett samarbete med World Of Golf 
där träningar anordnats.  
Vid det sista träningstillfället var också Krister Andersson 
(PGA-tränare från Borås, med mångårig erfarenhet av 
Paragolf) med och gav värdefull feedback och råd till 
deltagarna för att optimera svingen utifrån givna 
förutsättningar. 
Sist men inte minst så har en Paragolfer (elektrisk rullstol) 
införskaffats till distriktet, genom ett initiativ taget av 
Lerums kommun tillsammans, Öijared GK och Paragolf-
gruppen i GGF. Paragolfern kommer att stå på Öijared GK, 
men den kommer kunna testas av intresserade blivande 
golfare. Den har finansierats genom bidrag från SISU, SGF, 
Lerums kommun och GGF.   

Marcus Malo 
Ordförande Paragolf 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Golftjejer i GGF 959 1 036 955 944 941 1 168 (2,7%) 1 276 (2,8%) 
Golftjejer Riket 10 207 10 443 10 646 10 319 9739 11 308 (2,2%) 12 510 (2,2%) 
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SENIORKOMMITTÉN
Ansvarig för seniorkommittén under år 2021 har varit  
Nils Hansson Delsjö GK.  
Kommittén har dessutom bestått av Claes-Göran 
Cedströmer Partille GK, Hans Syversen Chalmers GK, 
Carina Strand Albatross GK, Lasse Urholm Gullbringa 
G&CC, Oscar Jacobsson Albatross GK, Mattias Liss-Daniels 
Göteborgs GK och Manne Helgegren Gräppås GK. 
Kommittén har under året administrerat seniorernas 
seriespel, DM och OoM, Distrikts utbyte med Smålands 
Golfdistrikt D50 och H50.  

SERIESPELET 
Seriespelet har under året skett i ålderskategorierna D22, 
D50, D60, D70 H22, H40, H50, H60, H70, H75 och H80. 
Handicapserien kunde för första gången genomföras i 
GGFs regi med en serie för damer och en för herrar. 
Vårens omgångar ställdes in för både scratch och hcp 
serierna. Varje kategori i scratchserien har varit indelad i 
divisioner från div. 1 upp till i vissa fall div. 4. Lagen har 
bestått av 4 spelare, förutom i kategori D22, D70 och H80 
som bestod av 3 spelare. På grund Covid restriktionerna 
drabbades serierna olika av upp och nedflyttning. I några 
serier flyttades endast de bäst placerade lagen i varje 
division upp till högre serie och de lägst placerade flyttas 
ner medan andra kunde flyttas enligt brukligt förfarande, 
två lag upp och två lag ner. Segrande lag i varje div. 1 
tilldelades en inteckning i ett ständigt vandrande pris.  
I seriespelet var totalt 216 lag anmälda, fördelat på 62 
damlag och 154 herrlag. I HCP serien deltog 41 lag fördelat 
på 20 damlag och 21 herrlag. 

ÅRETS SENIORKLUBB 
Priset, som instiftades 2010 gick till Göteborgs GK 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 
Vi har fortsatt svårt att nå ut till distriktets 
tävlingsintresserade. Tävlingarna är mycket uppskattat av 
de som deltar.  Tävlingarna kunde genomföras för samtliga 
11 kategorierna.

TÄVLINGAR MOT ANDRA DISTRIKT 
Smålandsmatchen. 
Smålandsmatchen, en lagmatch mellan Smålands 
Golfförbund och Göteborgs Golfförbund. 
Spelas varje år, vartannat år i respektive distrikt. Senast 
den spelades var 2019 på Kungsbacka golfklubb. Tyvärr 
inställd 2020 men så i år var det åter dags. 
Lördag den 4 september åkte 4st D50 och 8st H50 till 
Ryfors Golfklubb utanför Mullsjö för att försvara vinsten 
från 2019.  
Distrikten möts i matchspel med fyrbollar på lördagen och 
singelmatcher på söndagen. 
Ryfors Golfbana en trevlig, trixig, golfbana med framför allt 
besvärliga green områden. Det visade sig att vi i 
Göteborgslaget inte riktigt behärskade greenerna under 
lördagen och efter 4-bollarna låg under med 2–4. På 
söndagen visade det sig att bortalaget lärt sig något efter 
lördagen spel och vi kunde vinna singlarna komfortabelt 
med 8,5–3,5 
Totalt vann GGF med 10,5–7,5 och pokalen får stå 
ytterligare ett år i Göteborg. Först till 8 vinster behåller 
pokalen och GGF har nu 7 

SeniorDuellen. 
Tills vidare vilande. 

Nils Hansson 
Ordförande Seniorkommittén 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Verksamheten har under 2021 anpassats efter de regler 
och rekommendationer som fastställts av 
Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet samt Svenska 
Golfförbundet. 

Ett arbetsutskott bestående av undertecknad, Nils Hansson 
Senior- samt Regel- och Hcpansvarig, Mikael Jäder Junior- 
och Elitansvarig och Jeanette Hallgren intendent har under 
året inrättats.       

GGF TK AU har genom tele- och mailkontakter samt fysiska 
möten förberett planeringen av tävlingsverksamheten i 
distriktet.  

Tävlingskommittén, GGF TK, bestående av respektive 
tävlingskommittéordförande i distriktets klubbar med 
undertecknad som ordförande, har under våren och 
sommaren kommunicerat via telefon och mejl samt 
genomfört två fysiska möten under hösten med  tjugoen 
(22) respektive arton (26) deltagande klubbar. Här har
utvärdering, planering av verksamheten, revidering av
tävlingsbestämmelser samt erfarenhetsutbyte skett.
Prisutdelning har ägt rum dels vid tävlingstillfällen, dels vid
det andra höstmötet.

GGF TK har efter förslag från undertecknad, önskemål från 
klubbar samt med historik och utvärdering som grund 
diskuterat och fastställt tävlingsprogram för 2021.  
Samråd har också skett med junior/elit-, senior- samt 
regel/handicapkommittéerna i distriktet, vilka varit 
representerade på TK-möten.  

Säsongsplaneringen startades upp under oktober 
föregående år genom undertecknads deltagande i 
idrottskonferensen i Stockholm med SGF:s 
tävlingsansvariga tjänstemän. Samtliga distrikts 
tävlingsansvariga har där gemensamt kommit överens om 
fördelning av alla SGF-arrangemang som SM Klubblag, SGF 
Senior Tour, Paragolf Tour, Teen Tour, Teen Cup med flera 
Tilldelade tävlingar har sedan fördelats på distriktets 
klubbar.  

Distriktstävlingarna Göteborgsserien med lag-DM, DM ind, 
Mästarmötet, Slaget om Göteborg, Juniorseriespel, 
Göteborg Rookie Tour, Short Game Tour, Göteborg Golf 
Cup, GGFs Matchspels Cup samt GP Golfen kval och finaler, 
har fördelats, vilket inneburit flera tävlingsdagar per klubb, 
då dessa  välvilligt ställt banor och tävlingsledning till 
förfogande.  

Stort tack för alla genomförda arrangemang.  
Undertecknad har deltagit i GGFs Junior- och Elitmöten, 
Seniormöten samt DD-konferenser – administrerat  GGFs 
Matchspels Cup - kontinuerligt uppdaterat GGFs hemsida 
med information och resultat. 

RESULTATSAMMANFATTNING 

SM KLUBBLAG         
Trettio (-1, jmf 2019) seriespelande lag från distriktet deltog 
i år, 19 herrlag (-1) varav 2 i Lag-SM (+-0), 8 i division 1 (+2), 
9 i division 2 (-3) och 11 damlag (+-0) varav 3 i Lag-SM (+-0), 
5 i division 1 (+-0), 3 i division 2 (+-0). Två herrlag (-1) 
avancerade i seriesystemet medan tre herr- och ett damlag 
degraderades (+3).  

LAG-SM DAMER 
PÅ Landeryds GK tog Hills GK sin femte raka 
mästerskapstitel med  Göteborgs GK på tionde och Delsjö 
GK på elfte plats bland totalt femton kvalificerade klubblag 
varav tre inte kom till start. 

LAG-SM HERRAR 
Inget Göteborgslag hamnade på pallen i år. Bäst spelade 
Hills GK som slutade på femte plats medan Delsjö GK 
hamnade på plats nio av totalt arton kvalificerade klubblag 
varav två inte kom till start. 

DIV I DAMER SÖDRA 
Öijared GK fick äran att arrangera den ena av två grupper i 
denna division, vilket genomfördes med den äran. Albatross GK 
slutade på femte plats just före Öijared GK. Gullbringa G&CC 
följde upp med en åttonde och Forsgårdens GK med en elfte 
plats medan Partille GK tyvärr degraderades som fjortonde lag i 
tabellen av totalt sexton varav två inte kom till start. 

DIV I HERRAR VÄSTRA 
Gräppås GK stod för ett strålande arrangemang med en 
väldigt lyckad avslutning sista speldagen. Hemmalaget tog 
hem förstaplatsen sex slag före Kungsbacka GK och 
Göteborgs GK ytterligare två slag efter. Öijared GK slutade 
sexa och Chalmers GK tia medan Gullbringa G&CC, 
Albatross GK och Sankt Jörgen PGC alla hamnade på 
nedflyttningsplats. 

DIV II DAMER VÄSTRA 
Göteborgslagen fick detta år resa till Hulta-Bollebygd GK 
men spelade inte tillräckligt bra för att ta någon 
uppflyttningsplats. Torslanda GK klarade sig bäst med en 
fjärde plats före Gräppås GK medan Kungsbacka GK slutade 
på tolfte plats av totalt fjorton startande lag  

DIV II HERRAR VÄSTRA GÖTALAND VÄSTRA 
Till arrangerande Forsgårdens GK anlände utöver 
Göteborgslagen även två lag från Västergötland.  Bredareds 
GK visade sig starkast och segrade före Sjögärde GK, vilka 
båda avancerade till division ett nästa säsong. Trea kom 
Alingsås GK följda av i tur och ordning Partille GK, 
Forsgårdens GK, Särö GC, Torslanda GK, Lerjedalens GK, 
Torrekulla GK och Sisjö GK medan Mölndals GK inte 
behagade komma till start.   
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Göran Persson 
Ordförande Tävlingskommittén 

GÖTEBORGSSERIEN MED LAG-DM 
genomfördes efter ett års coviduppehåll om än påverkat av 
corona och inte minst av uselt höst-oväder,   
som omintetgjorde att den avslutande omgången som 
egentligen skulle varit den första av tre kunde genomföras. 
Slutresultatet kom således att omfatta tre av planerade fem 
ronder. Bland de fyra (+-0 jmf 2019) deltagande damlagen 
korades Öijared GK som DM-mästare  följda av Hills GK, 
Albatross GK och Gullbringa G&CC. På herrsidan med tolv 
(+1) anmälda lag segrade Hills GK närmast följda av Öijared 
GK och Chalmers GK. Övriga åtta klubbar kämpade väl 
medan en anmäld klubb inte  kom till start.   

DISTRIKTSMÄSTERSKAP                  
Årets individuella DM arrangerades av Partille GK med 49 (-
68) startande herrar och 7 (-6) damer. Tävlingen spelades
över två dagar med arton hål vardera dagen. Medaljörer
blev i tur och ordning Elias Johansson Gräppås GK, Magnus
Roslund Forsgårdens GK och Felix Asper-Karlsson Gräppås
GK samt Elina Hagberg Albatross GK, Charlotte Ödman
Forsgårdens GK och Amanda Werner Kungsbacka GK.

MÄSTARMÖTET   
Tävlingen spelades samtidigt med individuella DM på 
Partille GK och utgjorde där rond ett. Fyra (+-0) deltagande 
damer såg försvarande mästarinnan Elin Esborn Delsjö GK 
åter som segrarinna. Bland de fyra (-5) deltagande herrarna 
stod Felix Asper-Karlsson Gräppås GK som segrare efter 
särspel.  

MATCHSPELSCUPEN  
Fjorton (+1) lag från tio (+1) klubbar anmälde intresse till 
årets tävling om bästa Matchspelsklubb i distriktet. Trots 
senareläggning av tävlingen på grund av pandemin kunde 
alla matcher genomföras inom utsatt tid och finalen vanns 
av Forsgårdens GK som besegrade titelförsvarande Sisjö GK, 
5–0. 

GP GOLFEN  
Någon ökning av antal anmälningar blev det tyvärr inte 
trots att intresset för golf ökat markant. Därmed kan man 
dra slutsatsen att årets tävling inte direkt påverkades av 
coronapandemin. Däremot ställde ovädret till det under 
den tredje kvaldagen, då himlen öppnade sina portar. Två 
arrangörer tvingades avkorta spelet till nio hål medan en 
tredje tvingades avbryta tävlingen innan alla ens hunnit 
starta. Där fick finalisterna lottas fram av GGF i enlighet 
med tävlingsvillkoren. Finalspelet genomfördes under fina 
förhållanden och de glada pristagarna kunde motta sina 
välförtjänta priser på plats. Ett stort tack till alla deltagare, 
arrangerande klubbar samt vår samarbetspartner 
Göteborgs-Posten.  

ORDER OF MERIT    
I brist på klubbtävlingar för elitspelare upprättades ingen 
Order of Merit under året.   
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REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Kommittén har under 2021 verkat med följande 
medlemmar:  
Nils Hansson (ordförande),  
Jan Brännström, Alexander Gatara, Gunilla Boström, 
Karl-Gunnar Persson och Klas Bengtsson  

Kommitténs uppgifter har fördelats enligt följande: 

· Distriktsdomarprov inkl godkännande av DD och
nya Ass DD, Jan Brännström och Klas Bengtsson

· Domarbrickor, GGF kansli

· Översyn och godkännande av alla klubbars Lokala
regler om regelförändring, Jan Brännström

· Fördelning av domaruppdrag, Gunilla Boström

· Ta emot och sammanställa domarrapporter,
Alexander Gatara

· Vidareutbildning DD (domarträffar), Nils Hansson

· Information till klubbarnas HCP-kommittéer om
eventuella nyheter om hcp-regler, Karl-Gunnar
Persson

· Information till klubbarnas HCP-kommittéer om
eventuella nyheter om banvärdering (slope), Klas
Bengtsson

· Uppdatera information på hemsidan, Kansli AU

GGFs distriktsdomare har under 2021 varit verksamma 
under 60 dagar vid 43 tävlingar i distriktet.  
För distriktets 4 förbundsdomare har SGF fördelat tävlingar. 

Distriktet har 37 auktoriserade distriktsdomare 
och 2 assisterande. 

Årets distriktsdomare prov genomfördes digitalt. 

Genomgång av samtliga klubbars lokala regler i distriktet. 

Samtliga klubbars Lokala Regler följer nu SGFs 
rekommendation i Info-banken. 

Regelutbildningar har endast kunnat genomföras i 
begränsad omfattning på grund av pågående pandemin. 

Kommittén har löpande besvarat frågor från klubbar och 
medlemmar samt sammanställt dessa till genomgångar 
med domare under höstens utbildningsdagar. 

Nils Hansson  
Regel- och Handicapkommittén 

18



   Grafer Domare och Utbildningstillfällen 
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BANKOMMITTÉN 

Undertecknad har deltagit i samtliga styrelsemöten under 
året efter att ha blivit omvald i styrelsen i samband med 
årsmötet den 10 mars 2021. 

Vårens arbete bestod att planera de möten som 
genomfördes under hösten, efter att FHM lättat på 
restriktionerna. Vi har då kunnat starta arbetet inom vårt 
”Årshjul” vad gäller att skapa träffpunkter för 
erfarenhetsutbyten (ERFA-träffar) och utbildningar för 
blanda annat banchefer/banarbetare, mekaniker och 
ideella krafter som verkar inom respektive klubb med 
ansvar för tex. banutveckling.  

Det inledande mötet hölls på Albatross GK den 10 
november. 18 banchefer/banarbetare från 14 olika klubbar 
deltog. Där medverkade även Göran Tyrsing, kanslichef på 
SGA. (Swedish Greenkeepers Association). 

Det andra mötet hölls den 2 december, på Albatross GK. 
Till detta kom 16 ideella representanter från 14 klubbar i 
distriktet. På detta möte medverkade även Banarkitekt 
Johan Henriksson, ordförande för Föreningen Skandinaviska 
Golfbanearkitekter (FSGA). Johan redovisade olika sätt att 
se på bandesign och spelstrategier utifrån olika typer av 
golfspelare. 

Det tredje mötet hölls den 8 dec på Hills GK:s maskinhall.  
Till detta kom 16 mekaniker från 11 olika klubbar samt 
representanter för företagen Mera Maskin och Hako, som 
visade och demonstrerade olika inställningar på deras olika 
Toro maskiner. 

En kort utvärdering hölls i samband med avslutning av 
respektive möte och på samtliga framfördes önskemål om 
fortsättningar redan under vintern /våren 2022.  
Tankar och idéer om vilket innehåll som skall tas upp 
framöver diskuterades också vilket har givit oss en god 
grund för det fortsatta arbetet.   

Till årets miljöklubb 2021 utsågs Torslanda GK

Jens Kultje 
 Ordförande Bankommittén 
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INFORMATIONSKOMMITTÉN 
Riksidrottsförbundet, RF, har i Strategi 2025 lyft fram 
Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund, Idrott i 
förening samt att Idrotten gör Sverige starkare. Ingen 
idrott i Sverige lever bättre upp till dessa nyckelord än 
golfen – Sveriges största sport för vuxna. Lägg därtill 
golfens arbete med 50/50. I en tid då många idrotter 
under 2020-2021 har drabbats hårt av de restriktioner 
som framtvingats av covid-19:s framfart har golfen, en 
utomhussport utan närkontakt, tvärtemot kunnat locka 
ett mycket stort antal nya utövare.     
 

GöteborgsGolfaren samt Göteborgs Golfförbunds egen 
hemsida, www.ggf.nu, är, vid sidan om personliga möten, 
förbundets viktigaste informationskanaler. Dessa 
kompletterar varandra på ett utmärkt sätt så till vida att 
tidningen skickats hem till samtliga distriktets medlemmar 
samt andra viktiga intressenter, medan hemsidan kan 
erbjuda en mer högaktuell information. Inom mycket snar 
framtid, troligen redan under våren 2022, kommer GGF 
kunna ha en digital direktkontakt till samtliga golfare inom 
distriktet.  
 

GÖTEBORGSGOLFAREN 
Tidningen GöteborgsGolfaren har under flera decennier 
utkommit med fyra nummer per år, men inte i år. 
Under 2020 -2021 har pandemin försvårat annons-
försäljningen och tillsammans med det höjda portot starkt 
negativt påverkat den externe leverantörens ekonomi. 
 

Tidningen sammanställs av professionella tidningsmakare 
medan text och bild tillkommer på ideellt basis.  
 

GöteborgsGolfarens redaktion har under verksamhetsåret 
bestått av Bo Rogelius som chefredaktör samt ett antal 
ideellt arbetande skribenter och fotografer; Britt-Marie 
Nygren, Carl-Johan Ahl samt Susanne Hjalber.  
 

Förbundets intendent Jeanette Hallgren är medlem i 
tidningens redaktionsråd, precis som GGFs ordförande; 
först Richard Norling och därefter Jarmo Järvenpää samt 
vice ordförande Lars O. Carlsson.   
Distriktsdomarna Gunilla Boström och Bosse Dahlström 
har till varje nummer levererat kluriga och uppskattade 
regelfrågor. 
 

Därutöver kan redaktionen anlita fristående skribenter 
och fotografer för vissa speciella uppdrag. Redaktionens 
vilja är att tidningens redaktionella innehåll skall spegla 
händelser från hela distriktet, såväl bredd som elit, 
gammal och ung – och inte minst golfens betydelse för 
friskvård, gemenskap och glädje. Vi välkomnar tips och 
självfallet gärna fler medarbetare som skall bidra till att en 
bra tidning blir ännu bättre.  
J2Media Konsult AB, med Johan Luckhaus som 
kontaktperson, svarar för den tekniska produktionen, 
annonsackvisitionen samt deltar i redaktionsrådet.  

Jonas Bergstedt har under året anlitats för layout och 
bildbehandlingsarbetet.   
 

GöteborgsGolfaren är, som redan nämnts, i huvudsak 
annonsfinansierad. Då tidningen hittills nått samtliga 
medlemmar i distriktets klubbar, med en tidning per 
golfhushåll, innebär det ökade medlemsantalet en större 
upplaga, men också - anmärkningsvärt - en större 
distributionskostnad. Utöver distriktets medlemmar har 
tidningen också hittills haft en spridning utanför distriktet.  
Tidningen kommer under 2022 att prova en huvudsaklig 
digital utgivning, men samtidigt försöka erbjuda ett tryckt 
pappersalternativ via distriktets klubbar. 
Tidningen är en av landets mest spridda golfmagasin. 
Göteborgs-Golfaren finns dessutom länkad på GGFs 
hemsida.  
 

WWW.GGF.NU 
Göteborgs Golfförbunds hemsida är en snabb och effektiv 
nyhetskanal för dem som söker information om golf inom 
distriktet. På hemsidan finns också möjlighet att publicera 
artiklar och reportage som av utrymmesskäl inte 
oredigerat kan få plats i GöteborgsGolfaren.   
 

Det är informationskommitténs samt styrelsens ambition 
och förhoppning att hemsidan på ett tillfredställande sätt 
svarar upp till medlemmars och andra golfintressenters 
förväntningar och behov av information – både vad det 
gäller nyheter och fördjupningsmaterial.  
 

GOLFNYTTAN OCH ÖVRIG INFORMATIONSVERKSAMHET 
Informationskommittén har, med uppbackning av övriga 
styrelsen, en stor ambition att fortsätta och delvis leda 
GGFs arbete med att informera politiker, kommunala 
tjänstemän och journalister om golfens förträfflighet. 
Dock har detta arbete delvis fått anstå en tid då covid-19 
försvårat denna typ av möten och träffar. GGF har arbetat 
upp ett gott förtroende bland våra utvalda 
opinionsbildare och dessa kontakter måste ständigt 
underhållas och vårdas.    
 

Tillsammans måste vi alla hjälpas åt att sprida ökad 
kännedom om golfens betydelse när det gäller motion, 
friskvård samt självfallet också lyfta fram våra klubbars 
stora barn- och ungdomsverksamhet.   
 

Till sist vill vi uppmana alla distriktets medlemmar att på 
ett ödmjukt och respektfullt sätt sprida budskapet om att 
golf är en aktivitet för alla – oavsett om man vill tävla eller 
bara hålla kroppen i trim!  
 
 
 
 
   

      

Lars O. Carlsson 
Vice Ordförande GGF 
Ordf. Informationskommittén  
 

Bo Rogelius  
Chefredaktör GöteborgsGolfaren 
Adjungerad i GGF Styrelse 
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EKONOMISK RAPPORT 

EKONOMISK RAPPORT 
Göteborgs Golfförbund bedriver gemensam golfverksamhet 
för de 31 medlemsklubbarna. Verksamheten finansieras 
med årsavgifter från golfklubbarna och anmälnings- och 
deltagaravgifter, bidrag och sponsorintäkter.  

Med anledning av pandemin har kostnader knutna till 
planerad och inställd verksamhet uteblivit. 

Samtidigt har intäkter ej direkt knutna till verksamheten 
givit ett positivt bidrag;  
Antalet medlemmar i distriktets klubbar ökade med 2,4% 
mellan 2020 och 2021 (14,7% 2019-2020) och 
medlemsavgifterna gav 40 kkr mer än budgeterad intäkt. 

GP Golfen är, efter medlemsavgiften, GGFs viktigaste 
intäktskälla. Göteborgs Posten återupptog inför 2020 
samarbetet med GGF efter tre års uppehåll och återkom till 
stor glädje som huvudsponsor. 2021 kunde så tävlingen 
genomföras med kort varsel för deltagarna.  
GP Golfen landade på ett positivt resultat på 109 tkr mot en 
försiktig budget på 130 tkr.   

INTÄKTER 
Intäkterna har 2021 uppgått till 1 919 kkr  
(1 709 kkr ) jämfört med budgeterat 1 947 kkr. 

KOSTNADER 
De totala kostnaderna uppgick till 1 734 kkr  
(1 302 kkr) jämfört med budgeterat 1 947 kkr. 

RESULTAT 
Utfallet för år 2021 är +185 kkr  
(+407 kkr) jämfört med budgeterat 0 kkr 

DISPOSITION AV EGET KAPITAL 
Styrelsen föreslår att 30 tkr avsätts till reparationsfond och 
resterande +155 kkr balanseras i ny räkning. 

PERSONAL 
Jeanette Hallgren har varit anställd som intendent. 

INVESTERINGAR 
Under året har GGF investerat 0 kkr (0 kkr) i inventarier. 
Årets avskrivningar uppgår till 46 kkr, avseende 
kanslibyggnaden. 

FINANSIELL INRIKTNING 
GGF har idag ett eget kapital på ca 2,9 Mkr, en god likviditet 
och mycket god soliditet. 

Hans Gæstadius
     Kassör och 
     Ordf i Juridiska kommittén 

22



ÅRSREDOVISNING 
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REVISIONSBERÄTTELSE
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

STYRELSEN FÖRESLÅR GGFS ÅRSMÖTE BESLUTA: 

• Att fastställa Mål för 2022
• Att fastställa Budget för 2022
• Att fastställa årsavgiften till 22 kr (22) kr per klubbmedlem oavsett kategori
• Att debitera medlemsavgiften enligt SGFs princip; (90% preliminärt i mars och resterande efter SGFs

återrapportering av medlemsantal.

Göteborg 2022-02-08 

Jarmo Järvenpää Lars O Carlsson Hans Gæstadius 
Ordförande V Ordförande Kassör 

Göran Persson Jens Kultje Mikael Jäder 

Nils Hansson Merja Forsäng Lilian Berndtsson 
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GOLFKLUBBAR I DISTRIKTET 2021 
Alla klubbarna i Göteborgs Golfförbund 2021.  
Under verksamhetsåret 2021 fanns 31 golfklubbar anslutna till Göteborgs Golfförbund.  
Distriktet omfattade ett område som sträckte sig från Frillesås i söder till Kode och Älvängen i norr 
och med loda och Härryda som ostlig begränsning.  
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VÅRA LEVERANTÖRER OCH PARTNERS 

ETT STORT TACK  
till våra leverantörer och partners under 2021 

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND 
Gamla Boråsvägen 25 | 412 76 Göteborg | Tel: 031-40 62 40 | info@ggf.nu | www.ggf.nu 
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