
Utdrag ur:  

Utvecklingsprogram för Svensk Seniorgolf, för perioden 2017-2020 

 

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 i lag-EM (brutto/scratch) i Tjeckien. 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. 

 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. 

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

 Öka medlemsantalet med minst 50%, från dagens cirka 60 medlemmar till, gärna, 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 år 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. 

 Inleda en dialog med Svenska Golfförbundet. 

 Inleda en dialog med aktiva seniora damer om framtida samverkan i lämplig form. 

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

 Synliggöra SSG än mer än idag bl.a. via hemsidor, sociala medier, synlighet på klubbarna etc. 

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

 Stärka våra brutto/scratchlag, för att kunna fortsätta att konkurrera på EM och NM.  

 SSG Winter tour – starta organiserade utlandsresor med tävlingar under vinterhalvåret. 

 


