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Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Smålands Golfdistriktsförbund avger här verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2020. 
 
Styrelsen 
Efter val vid höstmötet den 19 oktober 2019 har styrelsen haft följande sammansättning. 
 
 
Befattning   Namn  Vald 
Ordförande   Kristina Carlo 2020 
Vice ordförande/kassör/Junior Hans Pettersson 2019 - 2020 
Sekreterare   Peter Groning 2020 - 2021 
Damansvarig   Annika Persson 2019 - 2020 
Regelansvarig  Leif Lundqvist 2019 - 2020 
Tävlingsansvarig  Pierre Oksanen 2020 - 2021 
Verksamhetsutveckling/Utbildning Brittmarie Eriksson 2020 - 2021 
 
 
Arbetsutskottet har bestått av ordförande, vice ordförande och ansvarig för 
Verksamhetsutveckling. 
 
 
Till styrelsen har adjungerats 
Göran Blixt, ordförande i Paragolf-kommittén.      
 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
 
 
Klubbar / Medlemmar 
Inom distriktet finns 44 klubbar. 
 
Antal medlemmar = 41 733. Av dessa är 1026 medlemmar upp t o m 12 år. 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
Ordförande 
2020 blev ett mycket märkligt år! 
Tidigt på våren när vi i distriktet var så gott som färdiga med planeringen av kurser, 
tävlingar och andra aktiviteter slog pandemin till! Ingen kunde då ana hur länge den skulle 
vara eller hur mycket den skulle påverka hela världen. 
 
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 distriktets verksamhetsberättelse för föregående år. 
 
Svenska Golfförbundet, distrikten och klubbarna tog tidigt sitt ansvar och ställde in all   
tävlingsverksamhet. Allt för att säkra upp att vi ändå skulle få fortsätta spela golf som träning! 
Detta visade sig vara en lyckosam strategi. Golfen fick ett ordentligt uppsving! 
I Sverige ökade medlemsantalet med 11% och i Småland med 9%. Juniorerna ökade med  
33,5% i distriktet. Så glädjande siffror!  
 
Under året har det spelats golf som aldrig förr! Den ökade spelfrekvensen tillsammans med 
införandet av det nya världshandicap-systemet innebar en stor utmaning. Vi registrerade 
golfrundor som aldrig förr och för golfens IT-system innebar det en stor utmaning.   
Ett roligt och positivt år för de anställda på klubbarna men också ett år med hög 
arbetsbelastning. Stort tack till all personal, både på bana och kansli! 
 
Förbundsmötet som skulle hållits i april i Stockholm, med ett stort antal deltagare från hela 
landet, fick hållas digitalt och endast med medverkan av ordföranden från respektive distrikt. 
P g a det osäkra läget kunde man inte fatta beslut om 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 Golfförbundet lämnades oförändrade. 
 
Distriktets verksamhet under året kan till stor del sammanfattas med ordet ”inställt”! 
Planerade utbildningar kunde inte genomföras och tävlingsverksamheten kom inte igång 
förrän i augusti. 
 
Vårt Golfting fick ställas in men ersattes med en ”corona-säkrad” konferens som även kunde 
följas digitalt. SGFs förbundschef, Gunnar Håkansson, tog hand om programmet större delen 
av dagen. Man diskuterade bl a hur vi ska bli bättre på jämställdhet och inkludering och hur 
vi får till en bättre spelupplevelse så fler tycker det är roligt att spela golf, en bättre idrottslig 
verksamhet och hur vi nu gör för att behålla alla nya medlemmar. På det efterföljande 
Höstmötet antogs budget och verksamhetsplan för distriktet. Mötet valde också att gå på 
valberedningens förslag som innebär att distriktsstyrelsen fortsätter sitt arbete med samma 
uppsättning ledamöter. 
 
2020 blev i huvudsak ett positivt år för golfen och klubbarna  Många upptäckte golfens stora 
fördelar med motion och utomhusaktivitet. 
 
Till sist ett stort tack för ett gott samarbete med er klubbar och tack även för allt arbete som 
läggs ner av era ideella ledare! 
 
Kristina Carlo 
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Ekonomi 
2020 har varit ett positivt år för svenska golfklubbar. Antalet medlemmar har ökat kraftigt 
vilket innebär ett ökat medlemsantal också i Smålands-distriktet. Distriktet har ökat med 2564 
nya medlemmar varav 896 är juniorer. Med anledning av rådande omständigheter (covid-19) 
har antalet spelade ronder stigit och det har inneburit ett högre slitage på banorna men med 
det ”onda” finns även goda sidor, som t ex att ekonomin har blivit bättre för en hel del 
klubbar.  
 
Smålands Golfförbunds ekonomi har varit stabil. Många saker har inte kunnat genomföras 
enligt plan; inställda utbildningar, minskat seriespel och inställda tävlingar på Damtouren. 
Golftinget beslutade vi att skjuta upp till hösten 2021. Vi fick även ställa in några aktiviteter 
för juniorerna. Intäkterna minskade med 397 tkr vilket innebar att vi tvingades anpassa våra 
kostnader. Den största besparingen var det inställda Golftinget vilket skulle ha kostat 
distriktet -235 tkr. Kostnaden kommer när vi väl kan genomföra Golftinget. 
 
Budgeterade intäkter = 1 457 tkr, verklig intäkt 1 060 tkr 
Budgeterad kostnad = 1 690 tkr, verklig kostnad 958 tkr 
 
Med dessa siffror får vi ett positivt resultat för 2020.  
 
Vid årets ingång hade förbundet ett fritt eget kapital på 928 055 kronor, som nu blir förbättrat 
eftersom vi visar ett positivt resultat för 2020. I övrigt hänvisas till Årsredovisningen som finns 
med i Vårmötes-handlingarna. 
 
Samtliga klubbar i distriktet har skött sina betalningar på ett klanderfritt sätt utan några 
anmärkningar gentemot oss eller mot SGF. 
 
Hans Pettersson 
 
 
Verksamhetsutveckling 
Syftet att stärka dialog distrikt-klubb och - ur ett brett perspektiv - driva och stödja aktiviteter 
och projekt som utvecklar verksamheten i klubben fick ett gott avstamp under 2017 med 
fortsättning under 2018 och 2019. Klubbarna har tydligt framhållit kompetensutveckling och 
utbildning som avgörande för fortsatt utveckling av anläggningarna.  
 
Inför säsongen 2020 presenterades ett gediget utbildningsprogram med utbildningar såväl i 
vår egen som i RF-SISU Smålands och SGFs regi. Tyvärr fick alla satsningar och aktiviteter 
ställas på paus under 2020. 
 
Dock; vi konstaterar att det finns ett fortsatt stort behov och intresse av att höja och bredda 
kompetensen på alla nivåer i klubbarnas verksamhet. Vi håller nu tummarna för att pausen 
inte ska bli alltför långvarig. 
 
En rad aktiviteter har genomförts för att ytterligare stärka Junior-verksamheten. I övriga 
kommittéer – Damer, HandiGolf, Regel & Handicap samt Tävling - görs kontinuerligt aktiviteter 
för att främja och utveckla verksamheten.  
 
Klubbarna har också drivit egna satsningar. Ett antal klubbar har haft besök av/möten med 
SGFs klubbrådgivare bl a med genomgång av undersöknings-verktyget Players 1st och  
några med Styrelseutbildningar. 
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Två klubbar har sedan tidigare påbörjat Vision 50/50 men pausat arbetet. En klubb har skjutit 
upp starten. A6 GK fick sitt diplom i november. 
        
Brittmarie Eriksson 
 
 
Damverksamhet 
Damkommittén har 2020 bestått av Annika Persson, Kalmar GK, och Annelie Fors, Tobo 
GK. 
Årets fysiska sammankomster fick på grund av pandemin ställas in och ersättas med 
kontakter via nätet. 
 
I augusti kunde vi dock genomföra den sista omgången av Smålands damtour. 120 kvinnor var 
tävlingssugna och ville slåss om möjligheten att få spela Landskapsmatchen. Spelplatser var 
Ekerum GK, Nässjö GK och Reftele GK. Stort tack till alla klubbar som ser till att detta är möjligt. 
 
Distriktet är uppdelat i tre regioner. Varje grupp har normalt tre speltillfällen där 
placeringspoäng delas ut. 60 spelare fick i år göra upp i ett finalspel. Finalen spelades på 
Glasrikets Golfklubb. De nio deltagarna som lyckades bäst vann deltagande i 
Landskapsmatchen 2021. Den kommer att spelas på Oskarshamns GK och våra 
motståndare blir även 2021 Östergötland. Datum för matchen är ännu oklart. 
 
Årets Landskapsmatch spelades på Sand GC. Matchen som var planerad att spelas i april 
blev flyttad till september. Efter de inledande tio singelmatcherna ledde Småland med 7-3. 
Det visade sig att vi behövde endast ytterligare en poäng för att kamma hem pokalen. Detta 
lyckades vi med och pokalen får stanna i Småland. Kvällen avslutades med middag och 
trevligt umgänge på golfrestaurangen. 
 
Ett annat av priserna i damtouren är en golfhelg. Ett gäng på sex kvinnor vann spel och 
övernattning. Årets golfhelg var förlagd till Karlskrona med spel på Trummenäs GK. Det blev 
en lyckad helg. 
 
Älmhult GK anordnade Smålandspokalen, en lagtävling med handicap. Det blev en 
uppskattad tävling där hemmaspelarna från Älmhult knep första priset. Tvåa blev Vetlanda 
GK och på tredje plats kom Sand GC. Nytt sedan 2019 är att tävlingen placeras ut i distriktet 
och inte hos vinnande klubb. Den spelas första söndagen i september. 
 
Tack alla engagerade kvinnor i distriktet som ser till att klubbarna har en bra och viktig 
verksamhet  
 
Annika Persson 
 
 
Juniorverksamhet 
Junior- och elitkommittén har bestått av: 
Hans Pettersson ordförande (JSM klubblag) 
Calle Svensson, ledamot (Teen Tour Distrikt) 
Henrik Lisecke, Glasrikets GK (Breddelitansvarig) 
Jesper Lindgren, Nybro GK (Breddelit) 
Emil Widing Andersson, Ekerum Resort och GK (Farmen) 
Daniel Rehncrona, Jönköpings GK (Farmen) 
Johanna Roubert, Lagans GK (Golftjej Småland) 
 
Övriga tränare och ledare som medverkat i vår verksamhet under året: 
Åsa Gottmo, Kalmar GK (Tränare Golftjej Småland) 
 



 6 

Emelie Warme, Kalmar GK (Tränare och Ledare Golftjej Småland) 
Robert Karlsson, Kalmar GK, PGA Professional player 
Björn Kellander, Glasrikets GK (Tränare Mini Camp läger 2) 
 
Juniorverksamheten under 2020 har haft en inriktning att bredda verksamheten genom våra 
fem ”Team”; Elit, Breddelit, Future, Farmen och Golftjej Småland. 
 
Våra verksamhetsområden har marknadsförts genom mail till 1919 ungdomar i distriktet och 
till samtliga klubbars kansli och juniorledare. Informationen till klubbarna har skickats via 
mail, dessutom har vi skickat ut affischer med post till distriktets samtliga golfklubbar. Utöver 
ovanstående har vi delat ut 2200 folders ”Golfjunior i Småland”. 
 
Samtliga ”Team” har haft träning i grupper vid olika tillfällen under säsongen. 
Första träffen genomfördes i mars och den sista i oktober. Inomhusträning (fysisk) fick ställas 
in i november och december p g a covid-19 restriktioner.  
Tyvärr fick vi även ställa in ningar i ett besöket för Golftjej Småland på Europatour-tävlingen 
som skulle ha genomförts i Kristianstad. Tävlingen ställdes in p g a covid-19.  
 
Verksamhetsbeskrivning om och hur våra aktiviteter var planerade och genomförda finns 
beskrivna i utsänd folder ”Golfjunior i Småland”. 
 
Mini Camp läger 
Vi hade som mål att genomföra två Mini Camp läger under 2020. Det första lägret skulle 
genomföras 24–25 april. Tyvärr fick vi ett negativt svar av Folkhälsomyndigheten vid det 
tillfället så det vara bara att ställa in. 
 
Mini Camp läger 2 kunde vi genomföra 19–20 september på Ekerum Resort. 
Alla deltagare bodde i Ekerum, Village (de röda husen på höger sida längds vägen ner till 
badplatsen). 87 ungdomar och 12 tränare/ledare deltog i lägerdagarna. Samtliga ungdomar 
och ledare bodde tillsammans i de 12 husen vi hade till vårt förfogande. 
 
Inbjudna var samtliga ungdomar som deltagit i någon av våra verksamheter. Inbjudan 
skickades ut via mail. Samma inbjudan skickades ut även till Smålandsklubbarnas 
juniorledare och kanslier. Vi fick ett gäng av tjejer och killar som sprudlade av entusiasm och 
som hade kul under två underbara dagar i strålande solsken på Ekerum Resort 
Under dagarna var det övningar i närspel, puttning, det långa spelet och teori samt spel på 
Långe Erik och korthålsbanan. Tänkta kvällsaktiviteter fick vi ställa in p g a rådande regelverk 
för covid-19.  
 
Vi som jobbade under lagerdagarna fick enormt bra feedback från ungdomarna -  och det är 
läger de vill ha i första hand. Som ansvarig för juniorverksamheten kan jag inte göra mer än 
att tacka ungdomarna, Henrik, Jesper, Daniel, Emil, Björn, Robert, Tobias, Calle, Åsa, 
Emelie och Johanna för ett bra och uppskattat arbete med stor entusiasm. 
 
Smålands Golfförbunds Juniormästerskap 
genomfördes i mitten på oktober på Lagans GK. Totalt deltog 45 ungdomar i olika klasser. 
Årets juniormästare blev Simon Werner, Lagans Golfklubb. 
 
Lågt tävlingsdeltagande 
Tyvärr tävlar våra ungdomar i distriktet väldigt lite. Småland är ett stort distrikt med många 
klubbar. Vi måste hjälpas åt att få ungdomarna att tävla mer. Distriktet ligger långt ner på 
SGF Golfranking och bättring måste ske under 2021. Kontakta oss, vi hjälper gärna till med 
idéer och andra saker om så behövs. 
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Några bra resultat under året för några av våra juniorer  
- Kalmar GK återtog titeln som Distriktsmästare som bästa Juniorlag 
- Louise Rydqvist, Värnamo GK, rankad 5 i Sverige bland flickorna 
- Ludvig Josefsson, Isaberg GK, rankad 23 i Sverige bland pojkarna 

 
Teen Cup Riksfinalen 2020 
- Molly Rållin, Växjö GK, plats 5, flickor 13 år 
- Tilda Svensson, Kalmar GK, plats 12 flickor 13 år 
- My Eriksson, Kalmar GK, plats 5 flickor 14 år 
- Emma Heyman, Oskarshamns GK, plats 10 flickor 16 år 
- Emil Pantzar, Oskarshamns GK, plats 9 pojkar 14 år 
- Michel Sävehed, Växjö GK, plats 12 pojkar 14 år 
- August Petersson, Isaberg GK, plats 1 pojkar 15 år 
- Kasper Hadevik, Kalmar GK, plats 9 pojkar 15 år 
- Ludvig Josefsson, Isaberg GK, plats 2 pojkar 16 år 
- Pelle Ahlqvist, A6 GK, plats 13 pojkar 16 år 
 

 
Vi tackar alla golfklubbar som har ställt upp med träningsytor och genomfört de tilldelade 
ungdomstävlingarna i distriktet. 
 
Hans Pettersson 
 

Paragolf-kommittén  
Under verksamhetsåret 2020 har det skett en omorganisering i kommittén vilket resulterat i 
att Erik Lagerlöf tagit över ordförandeposten efter Göran Blixt och två nya ledamöter har 
tillkommit. 
 
Kommittén 
Erik Lagerlöf, ordförande (fr o m  2020-11-23), Växjö GK 
Göran Blixt, Växjö GK 
Gunnar Lindberg, Växjö GK  
Jens Magnusson, Växjö GK 
Mattias Claesson, Emmaboda GK 
Gösta Emilsson, A6 GK 
Markus Björkmarker, Alvesta GK 
Gustav Götstav, Ryfors GK 
 
På grund av pågående covid-19-pandemi har det varit svårt att bedriva verksamhet. Stora 
delar av den planerade verksamheten har blivit uppskjuten till 2021. 

Vi har under året varit klubbarna behjälpliga med vägledning när det gäller utveckling av 
Paragolfen, och vi har samverkat med kommunerna i Småland i samband med att vi hjälpt 
klubbarna att utveckla sin verksamhet.  
 

Tävlingar 
Vårt långsiktiga arbete och målsättning att bilda en bred och konkurrenskraftig 
Smålandstrupp har förverkligats under året. Denna trupp har deltagit i ett antal tävlingar 
under året, bl a Paragolf Tour på Jönköpings GK 19-20 september. Där deltog  
fem spelare från Småland.  
 
Utbildningar och konferenser 
Med anledning av covid-19-pandemin har vi inte kunnat genomföra några utbildningar med  
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paragolfansvariga på klubbarna. Några träffar med klubbarna, i form av erfarenhetsutbyten, 
har heller inte kunnat anordnas.  

Den 1-2 februari deltog Erik Lagerlöf som ombud för Småland i den årliga ERFA-
konferensen på Bosön tillsammans med de övriga distrikten med Paragolf i Sverige och 
Paragolfsektionen på Svenska Golfförbundet. Vi fick utbildning bl a i hur man på bästa sätt 
kan bedriva golfverksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Måns 
Lööf presenterade mycket matnyttig information inom området, bland annat när det gäller 
bemötande. Andra föreläsningar var ”Ja! Till idrott hela livet!” och ”Golfnyttan och 
förutsättningar för hälsa”. Erik Lagerlöf berättade om den Paragolfverksamhet som bedrivs i 
Småland 
 
Erik deltog i Smålands Golfförbunds digitala konferens och Höstmöte 24 oktober. På 
konferensen informerades om Paragolfkommitténs arbete och dess nye ordförande.  
 
Övrigt 
SGFs beslut 2019 rörande namnbyte från Handigolf till Paragolf fr o m 1 januari 2020 innebar 
en rad olika anpassningar i marknadsföringsmaterial och övriga layouter. Förändringar har 
även gjorts i utformningen i våra digitala kommunikationskanaler, bl a på Smålands 
Golfförbunds hemsida www.smalandsgolf.com.  
 
Erik Lagerlöf 
 
 
Regel & handicapkommittén 
Kommittén har under året bestått av Leif Lundqvist - ordförande, Pia Bengtsson, Dennis 
Clerkefors, Lars Gräns, Charlotte Gustafsson, Toni Sjöö och Alf Bjerhag.  
Kommittén har under året haft två sammanträden. 
 
Leif Lundqvist har varit övergripande ansvarig för alla regel- och handicapfrågor i distriktet 
och härvid speciellt handlagt frågor rörande distriktsdomarkompetens och domarfortbildning.   
Leif Lundqvist har ansvarat för domarförordnanden, Toni Sjöö för ERFA:t och Pia Bengtsson 
för domarlistor.  
 
Domarverksamhet 
Distriktet har under året haft 3 förbundsdomare som varit aktiva i distriktets verksamhet, 17 
distriktsdomare och 46 klubbdomare.  
 
Förbunds- och distriktsdomare har varit engagerade i ca 20 sanktionerade tävlingar i 
distriktet, i de flesta fall med två domare per tävling, samt som telefonsupport vid ytterligare 
ett stort antal tävlingar.  
 
Ett domaruppdrag består av ett förbesök där domarna utför en banbesiktning och går igenom 
förutsättningarna för tävlingen tillsammans med representanter för klubben. I de flesta fall är 
domaren även på plats före tävlingen för att kontrollera och vid behov justera markeringar på 
banan mm. På varje tävling lägger därför domaren mellan 3-6 dagar.  
 
Som vanligt har också en stor mängd tävlings-, handicap och regelfrågor från distriktets 
klubbar och enskilda medlemmar besvarats. Domarna har genomfört regelvandringar och 
andra utbildningsaktiviteter på distriktets klubbar och har även hjälpt klubbarna att se över 
och justera klubbens banmarkeringar. 
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I Smålandsdomarnas uppdrag ingår därutöver också att hjälpa klubbarna med lokala regler 
och bestämmelser. Klubbens kontaktdomare skall årligen granska och på Smålands GDFs 
uppdrag, godkänna klubbens lokala regler.  
 
För domarna krävs därför, förutom gedigna regelkunskaper, också att de har en mycket god 
kännedom om distriktets klubbar och golfbanor. Vi vill tacka för det positiva bemötande vi får 
när vi besöker banorna i Småland. 
 
På distriktets hemsida finns ytterligare information om Regel & Handicapkommittén och om 
domarnas verksamhet.  
 
Utbildningar 
På grund av Corona-pandemin har all utbildning ställts in. 
 
Leif Lundqvist 
 
 
Juridiska Kommittén 
Den juridiska kommittén är sedan flera år en gemensam juridisk kommitté för Småland och 
Blekinge.  

Den juridiska kommittén för Blekinge Golfförbund och Smålands Golfförbund utgörs av: 
Staffan Lindblad - Jönköping, Hans Sylvén – Kalmar, Toni Sjöö – Kalmar, Leif Lundqvist – 
Växjö, Benny Larsson – Olofström och Vidar Wahlestedt – Karlskrona.  

Kommittén har under 2020 tagit beslut i 2 ärenden där anmälan kom 2019. 
Kommittén har under 2020 fått in 1 anmälan som gäller felaktigheter vid registrering av 
handicap. 

Kommittén har under 2020 haft 1 fysiskt möte och ett telefonmöte gällande de inkomna 
anmälningarna från 2019. 
 
Leif Lundqvist 
 

 
Tävlingsverksamhet 
Tävlingskommittén har bestått av Pierre Oksanen, Jönköpings GK/Hooks GK och Michael 
Gustafsson, Värnamo GK. 
 
2020 var ett år som i stor utsträckning påverkades av covid-19. Första halvan av 
tävlingssäsongen ställdes in med hänvisning till FHMs rekommendationer samt 
SGFs övriga direktiv för golfSverige. 
 
Ledning / Samordning 
Tävlingskonferensen genomfördes digitalt med 39 deltagare representerande 31 av 44 
golfklubbar. Ett bättre deltagande än tidigare, troligtvis med stöd av att konferensen 
genomfördes digitalt. Trots det och trots fortsatta ansträngningar att locka deltagare som ett 
led i att 100 % av klubbarna ska vara närvarande vid våra möten saknas ett antal klubbar. 
 
TK har likt tidigare år haft ett utomordentligt understöd från bl a Leif Lundqvist, ordförande i 
Regel- och handicapkommittén och Hans Pettersson, ordförande i Juniorkommittén. 
 
 



 10 

SM Klubblag 
SM klubblag ställdes in p g a covid-19. 
 
Distriktsmästerskap 
Damer 5 st.  (0 st.) 
D21  2 st. (0 st.) 
D30  0 st.  (0 st.) 
D50  3 st.  (7 st.) 
D60  0 st.   (5 st.) 
D70 Inställt p g a covid-19 (0 st.) 
Herrar 43 st.  (0 st.) 
H21  9 st.  (0 st.) 
H30  4 st.  (0 st.) 
H40  5 st.  (7 st.) 
H50  16 st.  (17 st.) 
H60  11 st.  (16 st.) 
H70  Inställt p g a covid-19 (15 st.) 
H80 Inställt p g a covid-19 (7 st.) 
Äkta makar-sambor mixed 5 par (4 par) 
Äkta makar-sambor mixed +100 18 par (13 par) 
 
Deltagandet i DM är fortsatt lågt även om det var otroligt glädjande att herrklassen som 
spelades i Växjö, lockade hela 43! spelare. Det har inte hänt sedan i gamla tider då 
Smålandsklubbarnas eget mästerskap hade hög status. Arrangörer av DM 2020 var Växjö 
GK, Skinnarebo G&CC och Vetlanda GK. DM för D70, H70 och H80 skulle ha spelats på 
Glasrikets GK men ställdes alltså in p g a covid-19. Ett stort tack till klubbarna för väl 
genomförda arrangemang. 
 
Smålandsmästare 2020 blev Hampus Henriksson, Växjö GK, på goda 69-71 (-4). Hampus 
vann därmed med tre slags marginal. Smålandsmästarinna har tyvärr inte kunnat utses 
eftersom klassen inte hade några deltagare. För övriga placeringar och resultat, sök på 
golf.se 
 
Smålandsserien 
För alla 70+ ställdes Smålandsserien in helt p g a covid-19 eftersom åldersgruppen 
betecknades som riskgrupp. Övriga klasser genomfördes med en spelomgång, 36 av 
distriktets 44 klubbar deltog i 17 (26) serier. Seriespelet har genomförts med 155 (228) lag 
och 620 (1000) spelare. Inom parentes anmälda inkl 70+. Seriesegrare och övriga 
placeringar hittar ni på hemsidan www.smalandsgolf.se. 
 
Göteborgsmatchen 
Vårt årliga matchutbyte på distriktsnivå i D50 och H55 med Göteborgs Golfförbund blev för 
första gången inställt. 
 
Resultat och prestationer 
Tävling är en del av idrotten och en riktig upplevelse. Det är i tävling som mina kvaliteter 
sätts på prov. Oavsett vad resultatet blir så har man ansträngt sig och gjort en prestation.  
 
Distriktets professionella spelare: Årets framgång tillhör Lina Boqvist, Isaberg GK. Hon var 
80 på OoM på Ladies European Tour och Rolex Ranking (World ranking), placering 438. 
 
Däremot var det tyngre på herrsidan. Alexander Björk, Växjö GK, hade ett år med blandade 
resultat på European Tour. Placering RtD gick från 98 efter 2019 till 80 efter 2020, men föll 
på världsrankning från 198 till 285. Pelle Edberg har gjort några få framträdanden på 
European Tour 2020, men inte haft några riktigt framskjutna placeringar. 



 11 

 
Ni kan följa våra spelare på, www.pgatour.com/, www.europeantour.com/, 
www.ladieseuropeantour.com/, www.europeantour.com/challengetour/, 
http://www.letaccess.com/ och www.golf.se/tavla/nordea-tour/. 
 
För tävlingsresultat bland våra duktiga juniorer hänvisas till Juniorkommittén. 
 
Pierre Oksanen / Michael Gustafsson 
 
 
Utbildningsverksamhet  
Utbildningskommittén har bestått av Brittmarie Eriksson, A6 GK, Hans Ohlsson, Växjö GK, 
och Jan-Inge Roubert, Lagans GK.  
 
Inför säsongen 2020 presenterades ett gediget utbildningsprogram med utbildningar såväl i 
vår egen som i RF-SISU Smålands och SGFs regi.  
 
Samtidigt som vi ser att tidigare satsningar fått genomslag i klubbarnas verksamhet och 
glädjer oss åt att intresset för utbildning har fortsatt ökat, kan vi smärtsamt konstatera att alla 
planerade satsningar fick ställas på paus under 2020. Nu står hoppet till 2021 och framöver! 
 
Brittmarie Eriksson 
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Växjö, 2021-01-24 
 
 
 
 
 
 
Kristina Carlo Hans Pettersson  Peter Groning 
Ordförande Kassör   Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Annika Persson Pierre Oksanen Leif Lundqvist 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
 
Brittmarie Eriksson 
Ledamot  


