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PROJEKT
”Fler tjejer till golfen”
Bakgrund
Golfsporten har traditionellt lockat fler utövande män/pojkar än kvinnor/flickor. Analyser är gjorda
för att se vad kvinnor söker i sitt idrottsutövande och nu har SGF startat projektet 50/50 för att öka
andelen kvinnor totalt sett inom golfen samt i styrelser och kommittéer mm. Det är tydligt att det
finns en stor potential för att rekrytera fler medlemmar till golfsporten när man ser att andelen
golfande kvinnor är strax under 30 %. I Södermanland ser det likadant ut som i övriga Sverige. På
grund av detta har initiativ tagits för att söka medel hos Södermanlands Distriktgolfförbund för att
starta projektet ”Fler tjejer till golfen”.

Syfte med projektet
Projektets syfte är finna metoder och aktivt verka för att rekrytera unga flickor upp till 21 år till
golfen och därigenom stödja de enskilda golfklubbarna i detta arbete. Vidare att de klubbar som
ingår i projektet ska stärkas i sitt arbete genom att flera klubbar samverkar och samarbetar. Projektet
är huvudsakligen begränsat till rekryteringsinsatser men omfattar även metoder och aktiviteter för
att behålla de nyrekryterade flickorna och i samverkan med befintliga insatser för barn och juniorer
länka in de nyrekryterade flickorna till klubbarnas ordinarie juniorverksamhet.

Mål för projektet
Målet med projektet är att rekrytera fler unga flickor till golfsporten men också att arbeta för att
behålla de flickor som rekryterats.
Projektet omfattar flickor i åldersgrupperna
! - 12 år
! 13 – 18 år och
! 19 – 21 år
med huvudfokus på de två förstnämnda åldersgrupperna, d v s flickor upp t o m 18 år.
Målsättningen baseras på antal medlemmar i klubbarna inom SöGDF:

Nuläge (2016)
Tjejer
Killar
Totalt

-

Mål 2020 (30 %)
Tjejer

12 år
158
410
568

170

13 – 18 år
161
694
855

19 – 21 år
42
357
399

257

120

Strategier för att nå målen
Södermanlands Golfförbund är ”ägare” av projektet, eftersom det satsas projektpengar därifrån
under 2017. Det är dock distriktets klubbar som aktivt ska verka för och genomföra aktiviteterna ute
på klubbarna. En förutsättning för att en klubb ska vara med i projektet, är att klubben ska utse en
eller två personer som ska ingå i projektets referensgrupp. Deltagandet i projektet är ska vara
kostnadsfritt för de klubbar som vill delta, men ev aktiviteter bekostas av klubbarna .ska klubbens
ordf eller klubbchef underteckna ett dokument där representant(er) till projektet ska namnges.
Information är en viktig del i projektet, ska samlas in och vidarebefordras från/till distriktets klubbar.
Det gäller även information från klubbar i andra distrikt.
Projektet ska samordnas med SGF:s Vision 50/50 och Juniorlyftet och SöGDF:s juniorverksamhet
samt junioraktiviteter och -projekt hos distriktets klubbar.
Benchmarking med andra distrikt i landet ska genomföras för att få inspiration och information om
liknande verksamhet.
Samordning/Avgränsning
Projektet ska samordnas med Vision 50/50-projektet, SGF:s ”Juniorlyftet”, SöGDF:s juniorverksamhet
samt junioraktiviteter och -projekt hos distriktets klubbar.
Projektet omfattar enbart metoder och aktiviteter för att stödja klubbarna med rekrytering och
”behålla-rekryterade” av flickor t o m 21 år (OBS! LOK-stöd omfattar 7 – 25 år). Flickor som vill
utvecklas ytterligare inom golfen med träning och tävling ska hänvisas till ordinarie juniorverksamhet
inom klubbarna och SöGDF.
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Referensgrupp
Representanter från klubbarna inom SöGDF
Jan Vinger, SöGDF

Projektplan
Startmöte för projektet i Nyköping

17-01-26

Uppföljning av projektmötet i samband med verksamhetsseminarium
Eskilstuna

17-02-16

Information om projektet på SöGDF:s Vårårsmöte
inkl
Rekrytering av representanter till projektets referensgrupp

17-03-25

Uppstart och brainstorming med utvalda från klubbarna i Flen

17-04-26

Metoder och idéer för rekrytera/behålla på SöGDF:s hemsida

17-05-15

Golfens Dag 2017 – OFFICIELL START AV PROJEKTET

17-05-20

Styrgruppsmöte i Nyköping

17-06-08

Golfens Dag 2019 – AVSLUT AV PROJEKTET?

Maj 2019
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