Eksjö den 8 december 2020

Till ordförande, styrelseledamöter, ideella ledare, klubbchef och
övriga anställda
Golfvänner!
Ett mycket annorlunda år går mot sitt slut!
Ett år som inneburit stora prövningar för enskilda människor, sjukvården, företag och
inte minst idrotten! Allt p g a ett virus som vi för ett år sedan inte visste fanns!
Distriktet genomförde sitt vårmöte i fysisk form i slutet av mars. Endast ett litet antal
klubbar deltog men tillräckligt många för att kunna fastställa balans och resultaträkning samt godkänna distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
Så här dags visste vi inget om hur länge pandemin skulle vara!
Svenska golfförbundet, distrikten och klubbarna tog tidigt sitt ansvar och ställde in
all tävlingsverksamhet. Allt för att säkra upp för att vi ändå skulle få fortsätta spela
golf som träning!
Detta var en lyckosam strategi! När de flesta idrotter fick stänga ner fick golfen ett
ordentligt uppsving. I Sverige ökade medlemsantalet med 11% och i Småland med
9%. Juniorerna ökade också. I hela landet med 32% och hos oss med 33,5%. Så
glädjande siffror! Nu är vi 540 000 golfare i Sverige!
Under året har det spelats golf som aldrig förr! 11 miljoner golfronder har bokats och
det betyder att varje golfare spelat i genomsnitt 22,5 bokade ronder!
Ett roligt och positivt år för de anställda på klubbarna men också ett år med hög
arbetsbelastning. Ett stort tack till all personal, både på bana och kansli!
Den ökade spelfrekvensen tillsammans med införandet av det nya världshandikapp
systemet har också betytt en riktigt tuff belastning på golfens it system med många
supportärenden från klubbar och spelare. Man säkrar nu upp organisationen på SGF
för att komma till rätta med problemen till nästa säsong!
Förbundsmötet som i vanlig ordning skulle gått av stapel i Stockholm i slutet av april
fick hållas digitalt och endast med medverkan av ordförandena från respektive
distrikt. P g a det osäkra läget kunde man inte fatta beslut i frågor som verksamhetsinriktning och avgifter.
Dessa frågor avhandlades vid ett extra digitalt förbundsmöte i november. Nu visste
man lite mer om det ekonomiska läget. Den föreslagna verksamhetsinriktningen
kunde antas och avgifterna till förbundet lämnades oförändrade.
Digitala möten i all ära men så mycket roligare att träffas fysiskt och med full
representation från varje distrikt. Bättre för diskussionen och demokratin!

När det gäller distriktets verksamhet har mycket kännetecknats av ordet ”inställt”!
Planerade utbildningar kunde inte genomföras och tävlingsverksamheten kom inte
igång förrän i början av augusti.
Vårt ”Golfting” fick ställas in och ersattes med ett välbesökt höstmöte i Växjö.
Mötet kunde också följas digitalt.
SGF:s förbundschef, Gunnar Håkansson, tog hand om programmet större delen av
dagen.
Man diskuterade b l a hur vi ska bli bättre på jämställdhet och inkludering. Få till en
bättre spelupplevelse så fler tycket det är roligt att spela golf! Bättre idrottslig verksamhet och inte minst hur behåller vi alla nya medlemmar.
Vi i distriktsstyrelsen håller tummarna för att pandemin har lagt sig till säsongsstarten
2021 och har startat planeringen!
Para golfen i Småland har fått en ny ordförande i Erik Lagerlöf. Erik har påbörjat
arbetet med att hitta kontaktpersoner på klubbarna.
Tävlings kommittén har haft sin årliga konferens och planerat in spelplatser för nästa
års tävlingar. Juridiska kommittén fördelar domare till tävlingarna mm.
Junior kommittén har skickat ut brev till 1919 juniorer! Här ber man junioren skicka
in en intresseanmälan för att delta i distriktets stora ungdomsverksamhet. Senast den
10 januari 2021 ska anmälan vara inskickad.
Utbildnings och dam kommittén arbetar med sina program.
Den 20 mars 2021 hoppas vi att få träffa er på vårt ”Vårmöte”. Helst fysiskt men
annars digitalt. Kallelse kommer!
Vi fortsätter också planera för ett ”Golfting” i höst. Ett härligt två dagars event med
riktigt bra föreläsare mm!
Läs mer om kommande aktiviteter på vår hemsida www.smalandsgolf.com
Ett stort tack för att jag fick förnyat förtroende att vara Smålands GDF:s ordförande
ännu ett år och till sist....

En riktigt god jul och ett gott nytt år!
Kristina Carlo
Ordförande Smålands Golfförbund

