
SVENSK SENIOR GOLF 
 

Maj, 2017 

 

Hej bäste SSG-medlem! 

 

Det här är inget roligt mail att skriva, men jag/vi gör det lika mycket för din skull som för min/vår. 

 

Svensk Seniorgolf är nämligen ännu en fattig förening och det begränsar oss tyvärr alltför mycket i 

den utveckling av föreningen som nu äntligen börjar ta riktig fart. 

 

Idag måste vi/jag själva betala och/eller garantera med våra privata kort och konton, alla 

anmälningsavgifter och hotellbokningar för våra internationella mästerskap som vi nu har, och 

många av de större SSG-inköp (bl.a. vid beställning av kläder, bollar m.m.) som vi nu måste göra. Det 

rör sig om många tiotusentals kronor, sammanlagt upp emot och över 100.000 kr. (ESGA och 

arrangörsländerna har dessutom blivit mycket mindre frikostiga med dispenser, så deadlinens måste 

hållas och påminnelsemailen duggar tätt när vi inte betalar i tid.) 

 

Och som Göran Persson sa ”den som är satt i skuld är icke fri”. I alla fall begränsar tillgången på 

kontanta medel i vår kassa vår utveckling av SSG på ett olyckligt sätt (vi ”ärvde” bara drygt 15.000 kr i 

kassan från föregående år), och det tycker jag/vi är oerhört tråkigt nu när vi fått ordentlig fart på 

föreningen igen. 

 

Min/vår fråga till dig som medlem i SSG är därför om du skulle vilja vara behjälplig med att bygga 

en lite stabilare ekonomisk grund för SSG och föreningens utveckling. Om varje (aktiv) medlem 

kunde avvara 500-1000 kr vardera, skulle vi snabbt få ihop minst 50.000 kr. Om vi därutöver kan få 

ett antal av de företag som vi är verksamma inom, eller har nära relation till, att bidra så skulle vi 

kunna nå den nivå på drygt 100.000 kronor som skulle ge oss den handlingsfrihet vi just nu behöver. 

(Jag kommer t.ex. att sponsra SSG med 10.000 från det företag, Profu AB, som jag är delägare i.) 

 

Och alla pengar kommer ju dig själv och alla vi som spelar golf i SSG till godo. Jag, och vi i styrelsen, 

kommer naturligtvis inte att ta ut en enda krona av dessa pengar för egen vinning skull, utan de går 

oavkortat tillbaka till dig och alla andra aktiva spelare i SSG. För det är ju bara vi medlemmar - vi 

spelare - som bygger SSG för vår egen skull. ”SSG - av golfspelare för golfspelare”, om man vill 

använda en känd reklamslogan. 

 

Som ett litet tack till alla som vill bidra, och en symbol för att vi tillsammans byggde en ekonomisk 

grund för SSG under 2017 att vidareutvecklas utifrån, tänkte vi förfärdiga den symboliska flagga du 

ser nedan. Jag har nu – i skissen nedan - exemplifierat med namnen på oss i SSG:s styrelse, och att vi 

går in med ett varsitt medlemsbidrag på 500-1000 kr. Om du bidrar, hamnar även ditt namn på 

flaggan.  

 

När det gäller företagen, har vi i dagsläget tre sponsorer klara, men det finns – som du ser på flaggan 

– utrymme för åtskilliga fler. 

 



Vill du bidra, antingen som medlemsgivare med 500 kr eller 1000 kr, eller som företagssponsor med 

exempelvis 2500 kr, 5000 kr eller 10000 kr, så har du följande sätt att välja på: 

 Betala till SSG:s bankgiro: 5532-7571 

 Svischa till SSG, via mitt nummer: 0705-83 55 99 

 Betala på plats på Isaberg i samband med våra uttagningstävlingar nu på söndag och 

måndag. 

 Och när det gäller företagssponsring, så sänder vi en faktura från SSG till företaget, efter att 

vi haft en dialog med dig/er om storlek och ev. inriktning på sponsringen. 

 

Med förhoppning om din förståelse för varför jag/vi sänder dig detta mail. 

 

De allra bästa hälsningar från SSG, genom 

Bosse 

 

 
 

 


