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Svensk Seniorgolf är en förening för seniorgolfare 

som vill tävla och utvecklas tillsammans med andra 

seniorgolfare från landets alla golfklubbar. Vår täv-

lingsverksamhet är både nationell och internationell. 

Föreningen är medlem i ESGA (European Senior Golf 

Associations). Medlemskap i Svensk Seniorgolf erhålls 

av golfare som är anslutna till en svensk golfklubb 

och som innevarande år uppnår 55 års ålder och har 

en golfhandicap på 20,0 eller lägre. 

Förslag till: 

Utvecklingsprogram för Svensk Seniorgolf 

- för perioden 2017-2020 

Under 2016 har Svensk Seniorgolf, genom sina stora internationella framgångar och genom ett allt 

större engagemang på hemmaplan, visat att man är en förening med framgång och framåtanda och 

att man nu är redo att ta nästa steg i utvecklingen, med siktet inställt på att senast 2020 vara en 

central aktör för tävlingsvilliga seniorer i hela Golfsverige. 

Vi har under året bedrivit ett utvecklingsarbete i SSG. Detta har genomförts i en öppen och bred dia-

log med målet att både söka medlemmarnas engagemang, idéer och konkreta förslag. Utvecklingsar-

betet har givit ett resultat över förväntan och det är med stor framtidstro vi här presenterar det.  

Målsättningen för 2017 är både utmanande och sporrande. Vi sätter bl.a. upp följande mål: 

 Öka medlemsantalet med minst 50 %. 

 Komma topp-tre, och gärna vinna, i lag-EM för H70 och komma topp-fem i lag-EM för H55. 

 Äntligen vinna vår landskamp mot Norge samt försvara segrarna mot Tyskland och Danmark. 

 Etablera en relation med ett tiotal sponsorer och säkra 2017 års nya satsningar ekonomiskt. 

Ett tiotal nya satsningar planeras och bland annat dessa skall inledas under 2017: 

 Genomföra ett Nordiskt seniormästerskap tillsammans med Norge, Finland, Danmark, Island. 

 Etablera en SSG netto/handicaptour i Sverige med förankring i klubbarnas seniorverksamhet. 

 Delta i fler internationella tävlingar och arbeta för att kunna spela fler landskamper. 

 Synliggöra SSG än mer än idag bl.a. via hemsidor, sociala medier, synlighet i massmedia etc. 

 

Förutom ledamöterna och suppleanterna i SSG:s styrelse har följande 

personer i föreningen bidragit till detta program på olika sätt: 

 Magnus Johansson 

 Giovanni Penco 

 Mikael Markstedt 

 Lars Göran Jensen 

 Bengt Guldborn 

 Göran Lengquist 

 Jan Lundin 

 Anders Larsson 

 Hasse Bauer 

 Tom Mickelsen 

 Tom Barland 

 Ingemar Karlsson  

 Lars Flodman  

 Anders Grufman 

 Rolf Holme 

 Sten-Åke Larsson 

 Lars Ohlsson  

 Jan Andersson  

 Jeff Sörensen 

 Mikael Widell  

 Nils-Arne Andersson 

 med flera 

Bo Rydén har lett utvecklingsarbetet och ansvarat för sammanställningen i detta Förslag till utvecklingsprogram för SSG. 



År 2016 – Internationella framgångar och ökat engagemang i föreningen 

Under 2016 har SSG tagit stora resultatmässiga kliv i både Europamästerskapen och i lands-

kamperna, med guldmedalj i den individuella klassen på H70-EM som största bragd. 

Vid H70-EM i Belgien (brutto/scratch) vann Lars Flodman den individuella klassen med en finfin av-

slutande 73-runda och vårt lag kom dessutom på en hedrande femteplats. För den bragden, och yt-

terligare utmärkta prestationer under året, förärades Lars sedan Bengt Guldborns Pokal, som tilldelas 

föreningens bästa spelare under året. 

Vid H55-EM i Norge var målsättningen att göra en ordentlig uppryckning jämfört med de senaste 

årens blygsamma placeringar runt plats 17-20. Det lyckades över förväntan. Brutto/scratchlaget kom 

på en nionde plats och netto/handicaplaget kom på 13:e. Individuellt lyckades vi också mycket bättre 

än tidigare år, med en femteplats för Magnus Johansson i netto/handicapklassen och en utmärkt 

niondeplats i hård konkurrens för Lars Ohlsson i brutto/scratchklassen. 

De tre landskamper vi spelade under 2016 blev även de en resultatmässig uppryckning jämfört med 

fjolåret. Då förlorade vi samtliga. I år vann vi två med betryggande marginal, mot Tyskland och Dan-

mark, och spelade jämt mot Norge men föll tyvärr mot dem på målsnöret. Två segrar, med bud på 

tre, är ändå ett mycket bra landskampsfacit för SSG under 2016. 

De senaste åren har SSG haft en tydligt nedåtgående medlemstrend. Under 2016 bromsade vi upp 

den och kan nu konstatera att vi inte längre har minskande medlemsantal (vi har nu istället skönja en 

viss ökning). Nya medlemmar har alltså mer än väl kompenserat den avgång som är naturlig i en se-

niorgolfförening. De nya medlemmarna har dessutom deltagit extra flitigt i våra arrangemang och 

naturligtvis även bidragit till våra stora resultatmässiga framgångar och resultatförbättringar. 

 

Under 2016 har SSG alltså, mer än väl, visat att man är en förening med framgång och framåtanda 

och att man nu är redo att ta nästa steg i utvecklingen under 2017, med siktet inställt på att senast 

2020 vara en förening som alla svenska tävlingsvilliga seniorgolfare känner till. 

 

Lagkapten Bo Rydén tar emot vandringspriset från Danmarks lagkapten efter att vi slagit Danmark 

med betryggande siffror på Rya GK i september 2016 (vänstra bilden). Lars Flodman tar emot Bengt 

Guldborns Pokal (mitten). Lars Ohlsson (höger) kom topp-tio individuellt vid H55-EM i Norge 2016. 



År 2017 – Det blir ett särskilt år att minnas i SSG:s historieskrivning 

Under 2017 börjar utvecklingen mot att etablera SSG i Golfsverige på allvar. Vi sätter upp rela-

tivt höga, men framförallt sporrande och nåbara, mål redan för detta första utvecklingsår. 

Målsättningen för våra internationella tävlingar under 2017 är: 

 Vårt H70-lag har målet att komma topp-tre, och gärna vinna, lag-EM (brutto/scratch) i 

Tjeckien, och även kunna försvara guldet individuellt. Vi vill även ställa upp med ett kurrens-

kraftigt netto/handicaplag som kan fightas om medaljerna. Om det blir möjlighet att också 

skicka ett H75-lag till EM vill vi naturligtvis göra det. 

 Vi siktar på topp-fem i lag-EM för H55 i Polen, såväl i brutto/scratch som i netto/handicap. 

Även i de individuella tävlingarna är topp-fem målsättningen, men även topp-tio måste ses 

som ”väl godkänt”. 

 Landskamper: Vi har inte vunnit över Norge på många år, varför det stora målet är att göra 

det i år. Samtidigt vill vi naturligtvis försvara våra segrar mot Tyskland och Danmark. 

 Delta i fler internationella tävlingar: På sikt är detta en tydlig målsättning, för att öka utbu-

det av internationella engagemang för vår växande medlemsskara. För 2017 är målet att 

delta i ytterligare en eller två internationella tävlingar, inkl. ett nytt Nordiskt Mästerskap. 

Målsättningen för föreningens utveckling under 2017 är, förutom att värna pågående verksamhet: 

 Öka medlemsantalet med minst 50%, från dagens cirka 70 medlemmar till en bit över 100. 

(Målsättningen för år 2020 är att vi skall vara minst 1000 aktiva medlemmar i SSG.) 

 Öka den ekonomiska omsättningen rejält, gärna till en nivå över 150.000 SEK redan under 

2017. Genom denna ökning kan vi bland annat försäkra oss om att vi kan täcka en rimligt stor 

andel av våra spelares kostnader när de representerar SSG vid de internationella tävlingarna. 

 Inleda samtal, och gärna samarbeten, med ett tiotal sponsorer, dels för att trygga en del av 

de nya intäkter som vår utvecklingssatsning behöver redan under 2017, dels för att börja 

bygga långsiktiga relationer med företag inom golfbranschen (kläder, utrustning, resor, etc.). 

 Inleda en dialog med Svenska Golfförbundet, för att skapa framtida dialog och samverkan. 

 Inleda en dialog med aktiva seniora damer om framtida samverkan i någon form, bl.a. i NM. 

För att kunna nå dessa mål och kunna genomföra nedan redovisade satsningar vill vi vidareutveckla 

och stärka föreningens organisation. Under 2017 krävs då följande, förutom en fortsatt aktiv styrelse: 

 Engagera en handfull driftiga personer, utöver föreningens styrelse (och ha dem verksamma 

styrelsenära). Dessa skall kunna ta ansvar för flera av de satsningar som anges nedan. Om 

möjligt vill vi också att något/några av de företag vi etablerar en relation med, är villiga att 

satsa mantid och resurser på att bistå i någon/några av satsningarna redan under 2017. 

 Etablera aktiva regiongrupper i Stockholm, Skåne, Västkusten och i ytterligare 1-2 regioner 

med uppgift att vara länken mellan SSG och klubbarna för de klubbnära satsningarna. 

 Etablera en ”brutto/scratchgrupp” med uppgift att stärka våra bruttolag. Gruppen skall ha 

representanter som är verksamma i alla aktuella åldersklasser på SGF:s senior tour. Gruppen 

skall också medverka i arbete med att stärka relationen till Svenska Golfförbundet. 

 Fortsätta arbetet inom utvecklingsgruppen, dels för att följa upp och utvärdera de satsning-

ar som anges i detta program, dels för att vidareutveckla programmet för kommande år. 



Sex särskilda satsningar, som alla börjar genomföras under 2017 

Vårt utvecklingsprogram innehåller sammanlagt tiotalet särskilda satsningar under de 

närmaste åren. Vi vill inleda sex av dem redan under 2017, i olika stor omfattning. 

 Rekrytering av nya medlemmar till Svensk Seniorgolf.  

Föreningen har en tydlig ambition att öka antalet medlemmar i relativt snabb takt under de närmaste 

åren, med målet att vi skall vara minst 1000 aktiva medlemmar i SSG år 2020. Följande inleds 2017: 

 Medlemsrekrytering genom aktiv samverkan med seniorkommittéerna på våra golfklubbar. 

Under 2017 inleds samverkan med minst 10 klubbar (se även satsning X nedan). 

 Utmaningar mellan klubbarna: SSG-medlemmarna på St. Arild GK kommer under 2017 att 

utmana övriga SSG-.medlemmar om vem som kan rekrytera flest nya 

medlemmar från den egna klubben. (Initiativtagare: Göran Lengqvist) 

 Riktade utskick till särskilda målgrupper. Ett eller två utskick görs under 

2017. (Under 2016 gjorde utvecklingsgruppen ett riktat utskick till drygt 

100 spelare på SGF-touren i åldern 55-59 år, varav drygt 5 spelare av 

dessa rekryterades till SSG.)  

Ansvariga under 2017: SSG:s styrelse och regiongrupperna.  

 Stärka våra brutto/scratchlag. 

Vi vill etablera en närmare relation med fler av våra duktigaste seniorgolfare i landet, i samtliga ål-

derklasser, så att vi kan få en ännu bättre representation i våra brutto/scratch-lag än vad vi har idag. 

Det är nödvändigt om vi skall kunna fortsätta att konkurrera på Europamästerskapen och på kom-

mande Nordiska Mästerskap, och nå de mål om resultatförbättringar vi har satt upp. Detta kräver 

bl.a.: 

 Ett aktivt rekryteringsarbete av vår brutto/scratchgrupp. 

 En ytterligare översyn av våra uttagningsregler och rankingsystem. Här är en fortsatt kopp-

ling till SGF:s senior tour viktig, både vad gäller utformningen av rankingsystemet och möjlig-

heten att rekrytera (några) spelare direkt från SGF tours rankinglistor. (Denna översyn av ut-

tagningsreglerna inledde vi i SSG redan under 2016.). 

Ansvariga under 2017: Brutto/scratchgruppen inom SSG. 

 Nordiska seniormästerskapen (Nordic Senior Golf Championship) 

Tillsammans med Norsk Seniorgolf planerar vi i SSG att etablera ett nor-

diskt seniorgolfmästerskap. Under 2017 tas initiativ till ett mindre ”test-mästerskap” i Oslotrakten, 

med NSG som arrangör. Med erfarenheter från detta är vi i SSG redo att arrangera det första fullska-

liga nordiska mästerskapet i Sverige år 2018. 

 Mästerskapet är ett lagmästerskap, men bör också ha en individuell tävling parallellt. 

 Både herrar och damer deltar, och vi har både brutto/scratch- och netto/handicap-klasser. 

 Vi genomför mästerskapet med flera åldersklasser, som även är fallet i herr- och dam-EM. 

 Vi spelar under två eller tre dagar, och det sammanlagt bästa landet vinner mästerskapet. 

Ansvariga under 2017: SSG:s styrelse och utvecklingsgruppen. 



 Etablering av SSG netto/handicaptour i Sverige, med förankring i klubbarnas seniorverksamhet. 

Denna tour skall utgöra ett komplement till Svenska golfförbundets Senior tour som 

spelas brutto/scratch. SSG:s seniortour planeras på sikt att omfatta tre nivåer: kvali-

ficeringstävlingar på klubbnivå, regionfinal och nationsfinal. Under 2017 utnyttjas 

endast två nivåer. 

 Under 2017 är ambitionen att få kvalificeringstävlingar etablerade på 

minst 10 klubbar i en eller två regioner, och att tävlingarna resulterar i en 

kvalificering till regionfinal. 

 På de allra flesta klubbar spelas idag seniortävlingar varje vecka. Ambitionen är att SSG skall 

få agera ”medarrangör” på 2-3 av dessa per klubb (och även t.ex. plussa på prisbordet), och 

därigenom ge dem status av att vara kvalificeringstävlingar till vår SSG-tour och regionfinaler. 

Ansvariga under 2017: SSG:s styrelse samt SSG:s regionala Skånegrupp och Västkustgrupp. 

 Delta i fler internationella tävlingar och landskamper 

I takt med att SSG ökar medlemsantalet ökar behovet av att kunna erbjuda internationella tävlingar 

och landskamper till så många som möjligt av de som önskar tävla internationellt.  

 Idag finns öppna internationella seniorgolftävlingar i så gott som alla europeiska länder. De 

flesta av dessa spelas brutto/scratch, men några har också netto/handicap-klasser. Vi vill un-

der 2017 kunna delta i åtminstone någon av dessa internationella tävlingar.  

 Vi vill också utöka vårt landskamsutbyte med fler länder. Vi har under 2016 inlett en dialog 

med Finland, och skall spela en ”Mini-landskamp” mot dem i Helsingfors- eller Åbotrakten 

under 2017, som en första test. 

Ansvariga under 2017: SSG:s styrelse och utvecklingsgruppen.  

 Synliggöra SSG – öka externa och interna kommunikationen 

Synlighet är avgörande viktigt för att kunna växa i den takt som detta utvecklingsprogram satt som 

målsättning för föreningen. Hittills har SSG kommunicerat genom sin hemsida, genom personliga 

möten och samtal och genom vissa riktade åtgärder.  

Under 2017 är ambitionen att öka kommunikationen och invol-

vera fler kommunikationskanaler och forum. Vi skall fortsatt ha 

en bas i hemsida och personliga samtal, men vi skall också börja 

använda mera ”moderna” sätt, bl.a. sociala medier. Dessutom vill 

vi sträva efter en större synlighet i massmedia. 

Ett ökat synliggörande kräver dock först och främst att en särskild kommunikationsplan tas fram, 

tillsammans med kunniga personer inom området. En sådan plan skall ta form under våren 2017. 

Ansvariga under 2017: SSG:s styrelse och utvecklingsgruppen.  

SENIORTOUREN 



Varför har vi inte samverkan med SGF? 

Svensk Seniorgolf är en fristående förening utan kopp-

ling till Svenska Golfförbundet (SGF). Vi tillhör också 

olika Europeiska sammanslutningar; SSG tillhör ESGA 

(European Senior Golf Association) och SGF tillhör EGA 

(European Golf Association).  

Det råder dock ingen rivalitet mellan oss och SGF, men 

heller ingen samverkan. Huvudskälet, som SGF anger, är 

att man inte aktivt stöder internationella handicaptäv-

lingar, vilket vi och ESGA gör. SGF valde också, av det 

skälet, att lämna ESGA år 2000 (som man alltså varit 

medlem i sedan 1970-talet).  

Det öppnade för Svensk Seniorgolf att bildas och överta 

medlemskapet i ESGA. 

Fem särskilda satsningar, som vi vill förbereda för under 2017 

Alla de drygt tiotalet särskilda satsningar som detta utvecklingsprogram innehåller är ange-

lägna, men det är inte rimligt att starta alla redan under 2017. De nedanstående kräver en 

lite större insats för att kunna hitta sin form, varför de endast kommer att förberedas 2017. 

 Män och kvinnor. Idag är det endast män som är medlemmar i Svensk Seniorgolf. SSG är dock 

öppen för både män och kvinnor, och vi hoppas naturligtvis på att vår medlemsrekrytering skall ge 

oss både många manliga och många kvinnliga medlemmar. Föreningens ambition är då att – inom en 

relativt snar framtid – både män och kvinnor skall kunna medverka i de tävlingar som föreningen 

arrangerar eller är medarrangör till. Vår satsning på ett nordiskt seniormästerskap från 2017, för 

både män och kvinnor, tydliggör denna ambition.  

Men det är inte vi män i SSG som avgör hur våra seniora golfdamer i Sverige skall organiseras; det gör 

naturligtvis golfdamerna bäst själva. Däremot är vi – från SSG:s sida – tydliga med att vi önskar en 

nära samverkan mellan män och kvinnor framöver, oavsett om vi har både män och kvinnor inom 

SSG eller om våra svenska seniora damgolfare väljer att organisera sig i en helt fristående förening. 

 Golf hela livet. Golf är friskvård; för hela livet! Golf är gemenskap med gamla och 

nya vänner, som varar hela livet! Golf är också upplevelse och spänning; inte minst 

genom tävlingsmomentet. Genom att kunna fortsätta att tävla när vi blir äldre, spor-

ras vi även att fortsätta träna och att utveckla vår golf, hela livet! Flera av våra med-

lemmar i SSG är en bit över 80 år och är fortfarande mycket aktiva. Att föreningen 

samtidigt erbjuder medlemmarna att få tävla på internationell nivå, i bl.a. EM, NM 

och landskamper – både om man är scratchspelare och om man är handicapspelare – 

gör Svensk Seniorgolf till en unik symbol och drivkraft för golf som friskvård långt upp 

i åren. Det vill vi manifestera i vår satsning Golf hela livet. (Initiativtagare: Mikael Markstedt) 

Vår önskan och förhoppning är att få genomför vår satsning Golf hela livet tillsammans med ett antal 

professionella aktörer inom friskvård, hälsa och långt liv. Vi kommer aktivt att söka dessa parter. 

 En närmare samverkan med Svenska Golfförbundet. 

I många av de Europeiska länderna samverkar senior-

golfföreningarna med sina nationella golfförbund. Så är 

det dock inte här i Sverige. Det är olyckligt. 

Vi i SSG vill verka för att ett samarbete etableras mellan 

oss och Svenska Golfförbundet. Vi ser, bl.a. i våra nor-

diska grannländer, hur en sådan samverkan är till 

fromma för båda parter. I Norge, som skulle kunna bli 

en förebild för oss, har det norska golfförbundet ett 

aktivt och öppet samarbete med Norsk Seniorgolf, på 

samma sätt som man samverkar med Norsk Golfadmi-

nistrasjonsforening, PGA of Norway, Norwegian Green-

keepers Association och Foreningen Norske Golfbaner. 

 



 SSG Winter tour - organiserade utlandsresor med tävlingar under vinter-

halvåret. SSG har tidigare ordnat utlandsresor vintertid, men under senare år 

har intresset varit mindre. Under hösten 2016 erbjuds dock medlemmarna ånyo 

en organiserad resa med tävlingar. (Initiativtagare är Hasse Bauer.)  

I Norsk Seniorgolf har deras Winter tour vuxit och idag reser cirka 150 med-

lemmar till Spanien under en vecka med organiserade tävlingar på sex banor. I 

takt med att vi i SSG växer, och antalet medlemmar ökar, kommer det även i 

vår förening att finnas underlag för att etablera en Winter tour.  

 Idrotten golf – på seniornivå. I endast ett fåtal av landets golfklubbar uppmärksammas senior-

golfarna som de idrottsmän och idrottskvinnor de är. Mycket sällan kan man läsa på hemsidor om 

hur det exempelvis går för D50-laget eller H60-laget i seriespelet, eller hur bra det går för de egna 

seniora golfarna på SGF:s Senior tour. Tyvärr berättar klubbarna inte ens om hur det går för deras 

elitlag. Däremot berättar man gärna om sin bana, om sin restaurang, vad greenfee kostar och hur 

man kan bli medlem. Men man berättar väldigt lite om den idrott som man bedriver på klubben. Det 

är som om Malmö FF skulle avstå från att berätta om sina resultat och sin tabellplacering och istället 

berätta på sin hemsida om planen är i bra skick eller inte, och vad det kostar att hyra den. Men det 

gör man inte. Man berättar naturligtvis om den idrott man utövar och de resultat som ens egna lag 

uppnår. Det borde vi också göra inom golfen i mycket större utsträckning. 

 

 

Svensk Seniorgolf är ett lysande undantag. Vi berättar om vår idrott. Vi berättar om hur det går för 

våra lag i Europamästerskapen och om hur väl vi lyckas i våra landskamper. Vi har dessutom i år tes-

tat en löpande rapportering under pågående tävling, så att alla medlemmar kunnat följa tävlingen 

dag för dag. Den har mottagits mycket positivt. Vi berättar gärna också om vilka som segrat i klubb-

mästerskapet och i våra egna kvalificeringstävlingar. Genom att på detta sätt berätta om hur väl våra 

aktiva och duktiga medlemmar lyckas i våra tävlingar, ger vi dem också den exponering och det be-

röm de är värda. Vi vet att det gläder och sporrar. Vi tror därför också att vi i Svensk Seniorgolf skulle 

kunna bidra med att lyfta fram idrotten golf mycket mer i våra golfklubbar, åtminstone i seniorklas-

serna där SSG är aktiv. Och för oss i föreningen har en sådan satsning ett särskilt egenvärde: de som 

utövar idrotten golf på seniornivå i våra golfklubbar är ju nämligen just de golfare som vi gärna ser att 

de också blir medlemmar i vår förening och spelar i våra lag. De är en viktig del av vår rekryterings-

bas.  



Åren 2018-2020  

– En expansionsfas som sätter SSG på den svenska golfkartan på allvar 

Detta utvecklingsprogram sträcker sig t.o.m. år 2020 och under åren 2018-2020 fortsätter arbetet 

med de drygt tiotalet satsningar som anges ovan. Under perioden har samtliga satsningar startat och 

de flesta av dem genomförs också i full skala. Målsättningen för föreningens utveckling under 2018-

2020 anges nedan. Målsättningen för de internationella tävlingarna formuleras inför varje enskilt år. 

Till och med år 2020 skall Svensk Seniorgolf: 

 Vara minst 1000 aktiva medlemmar, gärna både män och kvinnor. 

 Omsätta minst 1 MSEK 

o Och därigenom kunna täcka en stor del av våra spelares kostnader för båda Europeiska 

och Nordiska Mästerskapen (och även kunna delbekosta övriga internationella tävlingar). 

 Ha ett etablerat kansli, som baseras på både avlönade och frivilliga insatser 

 Ha igång klubbnära tävlingar inom SSG tour (netto/handicap) på 100 klubbar 

 Ha aktiva regiongrupper i samtliga (större) golfregioner i Sverige 

 Arrangera Nordiska Mästerskapen minst ett år under perioden. 

 Ha ett nära samarbete med Svenska Golfförbundet. 

 Ha en nära samverkan med en etablerad förening för seniora damer i Sverige, eller ha etable-

rat en damsektion och en herrsektion i SSG. 

2020-talet  

– SSG, central och etablerad aktör i den internationella seniorgolfvärlden 

Under 2020-talet vill vi vara en etablerad aktör även internationellt. Vi vill kunna arrangera Europa-

mästerskapen i alla åldersklasser och vi vill också ha inlett ett deltagande i världsmästerskapen för 

seniora golfare. Vi fortsätter också vår egen utveckling av Svensk Seniorgolf, ännu ett gott steg. 

 

Potentialen är stor – SSG kan mycket väl bli 10.000 medlemmar på sikt 

Potentialen för utvecklingen av Svensk Seniorgolf kan mätas/beräknas på olika sätt. Nedan har vi gjort en 

jämförelse med Norsk Seniorgolf och dess medlemsutveckling. Norsk Seniorgolf är en mycket aktiv och 

offensiv förening och – med sina snart 3000 medlemmar, både män och kvinnor – en av de största 

seniorgolfföreningarna i Norden och i ESGA. Den är dock inte den största seniorgolfföreningen i Norden. 

Det är den finska med 13.500 medlemmar. 

Norsk Seniorgolf har idag 2800 medlemmar (år 2015). I Norge finns sammanlagt 40000 aktiva seniora gol-

fare (män och kvinnor), och Norsk Seniorgolf har alltså 7% av dem som medlemmar. 

I Sverige finns idag cirka 180.000 aktiva seniora golfare, drygt 60.000 kvinnor och cirka 120.000 män. Om vi 

i Svensk Seniorgolf kan bli lika duktiga som norrmännen (som alltså inte ens är den största nordiska seni-

orgolfföreningen) och kan locka 7% av vårt lands alla aktiva seniora golfare, blir vi nästan 13.000 medlem-

mar. Jämfört med Norsk Seniorgolf har vi i Svensk Seniorgolf alltså en medlemspotential på minst 10.000 

medlemmar på sikt, förutsatt att vi blir lika duktiga som de på att locka medlemmar till föreningen. 


