
 
 

 
Verksamhetsplan 2021 - 2022 

för  
Smålands Golfdistriktsförbund (SmGDF) 

 
 

 
 

Ø SmGDF ska 
 

• genomföra arbetsuppgifter enligt distriktets stadgar samt rekommendationer 
från SGF  

• företräda klubbarna genom att bedriva regional verksamhet i distriktet  
• initiera och delta i möten med distriktets klubbar på lokal nivå  
• tillsätta kommittéer i erforderlig omfattning  
• stödja SGFs verksamhetsinriktning  
• verka för golfens utbredning och i övrigt tillvarata golfens intressen  
• verka för att verksamheten i distriktets klubbar utvecklas  

 
 

Ø Mål (huvudmål/detaljerade mål)  
 

• 100 % deltagande från klubbarna i lokala möten  
• ökning av antalet medlemmar i distriktets klubbar med 1 % per år, särskilt  

 - ökning av andelen damer  
 - ökning av andelen juniorer  
 

• utveckling av golfanläggningarna i distriktet  
 - samtliga klubbar ska ha en miljöplan  
 - flertalet klubbar ska vara engagerade i eller påbörja sitt 50/50-arbete  
 - verka för att golfanläggningarna är anpassade för olika gruppers behov  
 - verka för att golfanläggningarna ses som positiva inslag i samhället ur 
   idrotts-, miljö-, rekreations- och integrationssynpunkt  

 
• spelet på distriktets klubbar ska utvecklas  

 - golfspelet utövas enligt golfens regelverk  
 - golfspelare ska - oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning -  
   utvecklas som spelare  
 - golfen ska utvecklas ur såväl idrottsligt som motions- och socialt 
   perspektiv  
 - ett attraktivt utbud av tävlingar för alla kategorier ska erbjudas 

 
• SmGDF ska ha en balanserad ekonomi  

 
 



 
 

Ø Handlingsplaner  
  

• 100 % deltagande från klubbarna i lokala möten 
Distriktet är indelat i sju geografiska klubbområden där möten hålls med 
representanter från SmGDF och klubbarna minst en gång per år. Vid dessa 
möten bör bl a tas upp följande:  
 - samarbete mellan klubbarna (lokalt och inom distriktet)  
 - samarbete klubbarna-SmGDF  
 - klubbarnas och SmGDFs verksamhet och mål  
 - övrigt enligt klubbarnas önskemål  

 
SmGDF följer upp dessa protokollförda möten för att få en lägesbeskrivning av 
det som är gemensamma behov och önskemål för flertalet klubbar. Detta är 
en viktig del för att kommande verksamhetsplaner ska vara så realistiska och 
väl förankrade som möjligt.  
 

• Ökning av antalet medlemmar i distriktets klubbar med 1 % per år genom 
- aktiviteter för olika kategorier (juniorer, damer m fl) 
- vision 50/50 
- utbildning (nya golfare, ledare m fl) 
- samarbete med skolor, föreningar, andra idrotter 
- kontakter med kommuner för att marknadsföra och samarbeta kring golfen 
- åtgärder för att stödja och stimulera golfarna att utveckla spelet 
- andra åtgärder för att öka medlemsantalet (alla kategorier) i klubbarna 
 
Klubbarna har i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder med syfte att nå målet. 
 

• Utveckling av golfanläggningarna i distriktet 
Klubbarna har i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder. 
 
SmGDF sammanställer och följer upp dessa redovisningar genom 

- statistik över vilka klubbar som har en miljöplan 
- statistik över vilka klubbar som deltar i/ska påbörja 50/50-arbetet 
- statistik över vilka klubbar som har andra/olika typer av certifieringar 
- åtgärder som gjorts för att anpassa anläggningen för olika kategorier 

 
• Spelet på distriktets klubbar ska utvecklas genom att SmGDF 

- erbjuder ett brett utbud av utbildningar för distriktsdomare, klubbdomare,               
ledare, funktionärer och spelare gällande regler och handicapregler 
- erbjuder ett brett utbud av utbildningar för anställda och ledare i klubbarna 
- erbjuder ett brett utbud av utbildningar för spelare inom olika kategorier 
- arbetar för ökat deltagande i DM 

 
• SmGDF ska ha en balanserad ekonomi  

genom kontinuerlig uppföljning av budget och resultat 
 


