
 
 
 
Golfvänner! 
 
Efter två år av rekord vad gäller medlemskap och spelade ronder backade golfen i 
Sverige något under 2022. Antalet medlemskap sjönk med cirka tre procent, men är 
ändå den sjunde högsta medlemssiffran någonsin! Mängden spel har återgått till 
ungefär samma nivåer som före pandemin. 
 
I Småland har vi under pandemiåren, 2019 t o m 2021, ökat antalet medlemmar med 
1 853. Under 2022 minskar medlemsantalet med 2 184 medlemmar och är därmed åter 
nere på siffror som före pandemin. En sen vår i stora delar av landet gynnade inte 
golfen liksom det oroliga världsläget med ett krig här i Europa.  
 
Inflation, räntehöjningar, energikris och mängder med höjda kostnader gör att många 
klubbar ser över sina kostnader och investeringar. För nästa år bedömer man att vi nu 
har en mer stabil kärna av golfare men vädret och samhällsfaktorer på våren spelar in! 
 
I distriktsstyrelsen ser vi framemot säsongen 2023 och vi har redan planerat för nya 
aktiviteter. Inbjudningar har gått ut till utbildningar för ”GIT som verksamhetsstöd” i 
Växjö, Kalmar och Jönköping i början av februari. Utbildning ”GIT tävling” genomförs i 
Vrigstad och Växjö i mitten av februari. 
Vi planerar också att genomföra gruppledarutbildningar på olika platser i distriktet under 
våren. Inbjudningarna har skickats till din klubb men finns också på vår hemsida 
smalandsgolf.com. 
 
Som vanligt kommer vi att bjuda in till ”Vårmöte”. I år planerar vi att förlägga det till 
Gummifabriken i Värnamo den 18 mars. En omtyckt och unik lokal som vi tror många 
tycker blir spännande att besöka. Programmet är under planering och vi lovar att bjuda 
på intressanta och givande diskussioner. 
Dessutom får ni information om tävlingsprogrammet och övriga nyheter inför säsongen. 
Kallelse till vårmötet kommer i slutet av januari och programmet i början av mars.  Och 
allt kommer att finnas på vår hemsida!  
  
Till sist vill jag och övriga i distriktsstyrelsen önska er alla 
 
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
 
Kristina Carlo 
Ordförande, Smålands Golfförbund  


