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Här kommer det nu – GOLFTINGET 2021

Ja, det blev ett extra års uppehåll sen förra Golftinget 2018. Fast vi har ändå 
de två succé-dagarna i färskt minne. NU hoppas vi kunna förmedla två nya 
givande dagar i Golftinget 2021.

Säsongerna 2020 och 2021 har gett idrotten många nya perspektiv. I golfen kretsar 
de flesta tankar och funderingar nu kring hur vi kan tillvarata den ”gratis-skjuts” 
som den annars så tråkiga pandemin gett oss.

Den gångna sommaren har bjudit på extra mycket och fantastisk idrott; spel och 
tävlingar i stora evenemang som fotbolls-EM, OS och Paralympics. Vi har också kunnat 
njuta av svenska framgångar på golf-tourerna. Fantastiska spelupplevelser.

Och det är ju just den som är så viktig att förmedla – spelupplevelsen!

Vi kan vara ”ett spel för alla”, en trygg idrott. vi kan klara tidbokning, tillgänglighet 
och tävling, vi kan erbjuda attraktiva spelytor, vi kan kommunicera smart i mötet 
med natur, medlemmar, gäster och partners. Och vi måste utveckla klubblivet i rätt 
balans mellan människa och tekniska lösningar.

I årets Golfting låter vi oss inspireras av mixen i upplevelser; spel, tävling, möjligheter 
och utmaningar i bruset av fysiska och digitala möten. 

Med programmet vill vi förmedla tankeväckande, underhållande dagar och trevlig 
gemenskap för alla, oavsett roll i klubben. Efter succéer på tidigare Golfting är vår 
numera ”ständige” toastmaster Lars Lindberg naturligtvis på plats. Bara det!

Vi hälsar er varmt välkomna till Golfting 2021 och hoppas att det kan bli en 
riktigt fin avspark inför säsongen 2022.

I direkt anslutning till Golftinget genomförs Smålands Golfförbunds Höstmöte.

Styrelsen, Smålands Golfförbund

Troed Troedson
Framtidsspanare
Att vara fysiker och socionom är en ovanlig 

kombination, men den passar utmärkt när 
man ska försöka förstå digitalisering och ett 

nytt samhälle. Troed har ägnat hela sitt yrkesliv 
åt att beskriva och förklara framtiden ur båda de här

        perspektiven. Framtidens arbete, framtidens utbildning,
      framtidens organisationer – och såklart framtidens golf.

Christian Olsson
Sportkommentator,
Sveriges Radio, Radiosporten
Christian säger själv att han hade tur
och fick världens roligaste jobb. Det vill han
berätta om. Han hörs dagligen i Radiosporten 
och vi hör honom också som programledare i Karlavagnen.

”Ser ut som en
gående banan” ”Sitter rak och fin

som ett grillspett”

”Varit mycket
vispgrädde”



Jenny Hagman Karlsson
Coach inom idrott
och ledarskap

Som spelare, tränare, VD, marknads-
chef, coach och mental tränare har Jenny 

samlat ihop sina reflektioner och erfarenheter. 
Hon delar gärna med sig av tips och råd om vad 

hon tror är nycklarna till att du ska lyckas på golfbanan och 
i din vardag. Vi har sett Jenny i tidningen Svensk Golf som 
en del av Golfskolan.

Björn Sturehed
Klubbdirektör/VD
Landeryds GK
Landeryds GK – Årets Golfklubb 2017 –
är en av Sveriges största golfklubbar som 
satsar mycket på idrotten golf och att utveckla 
juniorerna med sikte på att tävla. Björn har tidigare arbetat 
som säljchef på ett större mediebolag. Han har också varit 
ungdomsansvarig i Linköpings HC samt styrelseledamot i Vreta 
Klosters GK med ansvarsområde Junior- och Elitverksamhet.

Gunnar Håkansson
Generalsekreterare,
Svenska Golfförbundet

Gary Cosford
Idrottsrådgivare,
Svenska Golfförbundet

Henrik Lisecke
PGA-tränare,
Glasrikets GK

Lördag 23 oktober 
Från 11.00 Incheckning

11.45 – 12.45  Lunch

12.45 – 15.15 Gemensamt program  
 • Välkommen till Golftinget 2021 
  Kristina Carlo, Smålands Golfförbund

 • Det här händer i golfen  
  Gunnar Håkansson, Svenska Golfförbundet 

 • Att utveckla idrotten golf  
  Gary Cosford, Svenska Golfförbundet
  + PGA:s / SGF:s nya tränarutbildning  
  Henrik Lisecke, Glasrikets GK

 • Kort presentation av medverkande
  i söndagens program

15.15 – 15.45 Förfriskningar / korridorsnack

15.45 – 16.30 Trygg Idrott
 Therese Möllevi, RF-SISU Småland

16.30 – 18.00 Mitt liv som sportkommentator
 Christian Olsson, Radiosporten

19.30 Skål och välkommen till bords
 Lars Lindberg, Toastmaster
  
20.00 Middag



Therese Möllevi
Idrottskonsulent,
RF-SISU Småland

Lisbeth Johansson
Idrottskonsulent,
RF-SISU Småland

Gunnar Lindberg
Paragolfkommittén,
Växjö GK

Söndag 24 oktober 
09.00 – 10.20   Gemensamt program
 • Blir all idrott e-sport?  
  Ja, om vi menar att all idrott kommer att bygga på en digital 
  struktur och digitala tjänster. Då kommer också en vanlig golf-
  runda, i solen och på riktigt gräs, att vara e-sport om några år.
  Troed Troedson 

10.30 – 12.15 Parallella (individuella) program
Nr 1 Golfen i medvind nu – och sen då? 
 Vad tar vi med oss för erfarenheter, möjligheter och utmaningar
 från säsongerna 2020 och 2021?
 Målgrupp: Ordförande, styrelseledamöter, klubbchefer
 och övriga anställda
 Moderator: Troed Troedson

Nr 2 Kvinnor, damer, tjejer – och herrar
 Stolt, stark och säker på och utanför golfbanan
 – hur du lär dig prestera på topp och må bra på vägen.
 Målgrupp: Alla med intresse av att utveckla damverksamheten
 i klubb och i distrikt
 Gästföreläsare: Jenny Hagman Karlsson

Nr 3 Tävling
 Att utveckla golfare med sikte på att tävla. Framgångsfaktorer   
 i strategi och genomförande av tävlingar. 
 Målgrupp: Tävlingsansvariga, tävlingsledare, funktionärer, m fl 
 Gästföreläsare: Björn Sturehed

Nr 4 Juniorer
 Så här kan vi utveckla juniorverksamheten 2022.
 Målgrupp: Junioransvariga och juniorledare
 Gästföreläsare: Juniorteamet

Nr 5 Paragolf
 Här lyssnar vi på hur vi kan starta och utveckla verksamhet
 i klubben bl a genom erfarenheter från Växjö GK.
 Målgrupp: Paragolfansvarig, ordförande, klubbchef, tränare, m fl
 Gästföreläsare: Lisbeth Johansson, RF-SISU Småland och
 Gunnar Lindberg, Växjö GK

12.15  Lunch

13.30 Smålands Golfförbunds Höstmöte
 (enligt tidigare utsänd kallelse)



Anmälan

Deltagaralternativ / Kursavgift 

Plats Ekerum Resort Öland, 0485-80 000, info@ekerum.com

Boende  Boendet består av lägenheter med två sovrum, 4 bäddar, sällskapsrum
 och gemensamt badrum. 

Kursledare  Kristina Carlo, ordförande Smålands Golfförbund, 070-694 84 63, kristina.carlo@gmail.com

Kursavgift Betalas i förskott till Smålands Golfförbund, BG 5681-6457 eller Swish nr 123 299 6536
 Se deltagaralternativ och kursavgift. 

Anmälan Anmäl dig på länken nedan senast den 13 oktober.
 https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1529492
 eller via QR-koden här intill. 
 Har du frågor om anmälan, kontakta lena.larsson@rfsisu.se
 På anmälan anger du även:
 - val av deltagaralternativ/kursavgift (1-2) 
 - val av söndagens programalternativ (1-5)
 - vilken roll du har i din förening

Kallelse Personlig kallelse med deltagarlista mailas till samtliga deltagare ca 1 vecka före Golftinget. 

Kurs nr 1529492/718:006

 Smålands Golfförbund   RF-SISU Småland

1.  Konferensavgift två dagar (lördag-söndag)  850:- /person
 inklusive alla måltider och logi (enkelrumstillägg 300:-)  
 - Lunch inklusive lättöl eller vatten, lördag
 - Två-rätters middag inklusive dryckespaket
 - Frukostbuffé
 - Lunch inklusive lättöl eller vatten, söndag

2. Endast deltagande på höstmötet, ej lunch            Ingen avgift 

Extra natt fredag-lördag inkl. frukost:  
3-4 pers/lägenhet 345:- /person
Dubbelrum  445:- /person
Enkelrum (i mån av plats) 890:- /person 

För dig som önskar en extra natt, bokas och betalas detta direkt till Ekerum Resort Öland,
ring 0485-80 000 för bokning. Uppge ”Golfting - Extranatt” som referens. 

Kraftigt
subventionerat

pris!




