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Södermanlands Golfförbund 

PROJEKT 

”Golftjej Södermanland” 

 

 

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 SGF:s långsiktiga förändringsarbete Vision 
50/50 har som mål 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.  
 
Med detta som grund togs initiativ inom Södermanlands Golfförbund att under vintern 2017 starta 
projektet ”Fler tjejer till golfen” med huvudsakligt syfte att rekrytera fler unga flickor till golfen. 
Strategin var att Södermanlands Golfförbund var ”ägare” av projektet, eftersom det satsades 
projektpengar därifrån under 2017.  Det var dock distriktets klubbar som aktivt skulle verka för och 
genomföra aktiviteterna ute på klubbarna.  
 
Responsen från distriktets klubbar har varit låg, varför beslut har nu tagits i SöGDF:s styrelse i samråd 
med SGF, att slå samman projektet ”Fler tjejer till golfen” med ”Golftjej Södermanland”, nu under 
projektnamnet GOLFTJEJ SÖDERMANLAND.  
 
 
 

SYFTE MED PROJEKTET 

Projektets syfte är att aktivt verka för att öka antalet unga flickor upp till 21 år inom golfen och 
därigenom stödja distriktets klubbar i detta arbete. Projektet omfattar såväl rekryteringsinsatser som 
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 öka antalet unga flickor upp till 21 år inom golfen, se tabell nedan. 

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: 

Antal 2016 - 12 år 13 – 18 år 19 – 21 år 

Tjejer 99 153 46 

Killar 248 621 274 
Totalt 347 774 320 

Antal 2017    
Tjejer 139 146 44 

 Killar 331 625 267 
Totalt 470 771 311 

Mål 2020     
Tjejer 150 170 50 

    
 

 

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN 

Att arrangera ett antal aktiviteter inom Södermanland för tjejer upp till 21 år under 2018 t o m 
hösten 2020. Dessa ska finansieras genom att dels ansöka om och erhålla idrottslyftsbidrag från SGF 
för Golftjej Sverige och dels genom finansiering från SöGDF. Distriktets klubbar ska vara engagerade i 
projektet. Aktiviteterna ska i huvudsak vara kostnadsfria för deltagarna. 

Information, som är en viktig ingrediens i projektet, ska samlas in och vidarebefordras från/till 
distriktets klubbar. Det gäller även information från klubbar i andra distrikt. Distriktets hemsida, mail 
och sociala medier ska huvudsakligen användas som informationskanaler.  

Benchmarking med andra distrikt i landet ska genomföras för att få inspiration och information om 
liknande verksamhet. 

 

SAMORDNING/AVGRÄNSNING 

Projektet ska samordnas med SöGDF:s juniorverksamhet samt junioraktiviteter och -projekt hos 
distriktets klubbar.  

I projektet ska även ingå aktiviteter kring Golfäventyret i de fall de riktar sig till tjejer i målgrupperna.  

I projektet ska även ingå aktiviteter kring Golfäventyret i de fall de riktar sig till tjejer i målgrupperna.  

 



 

PROJEKTORGANISATION 

Styrgrupp 

Hans Gardehall, SöGDF, ordf. 
Monica Falk, Flens GK 
Eva Asthage SöGDF, projektledare 

Projektgrupp 

Eva Asthage, projektledare 
Monica Falk, Flens GK 
Malin Landehag, pro Nyköpings GK 
Emma Rasmusson, Flens GK 
Amanda Nordlie, Sörmlandsidrotten 
Johanna Eriksson/Therese Larsson, SGF 
 

 

FÖRSTUDIE  
 

Projektet  ”Fler tjejer till golfen” har genomförts och finansierats under 2017  

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.  2017-03-25 

Rekrytering av representanter till projektets referensgrupp 

Uppstart och brainstorming i Flen med utvalda från klubbarna i SöGDF 17-04-26 

Metoder och idéer för att rekrytera/behålla på SöGDF:s hemsida 17-05-15 

Golfens Dag 2017 – OFFICIELL START AV PROJEKTET  17-05-20 

Prova på golf för tjejer Nyköpings GK   17-05-20 

Styrgruppsmöte i Flen    17-06-08 

”Prova på aktivitet” i samarbete med Malin Landehag  17-08-09 

Avrapportering till styrelsen SöGDF   17-08-14 

Information vid SöGDF:s ordförandekonferens  17-09-29 

Styrgruppsmöte med medverkan av Sörmlandsidrotten   17-10-02 

  

 
 
PROJEKTPLAN 
 
Projektmöte, planering 2018 (Monica, Eva, Malin)  18-01-31 
 
SGF Tjejdag för Golftjej Södermanland under ledning av Malin på Ullna 18-03-04 
 
Avrapportering SöGDF Vårårsmöte   18-03-24 
Styrgruppsmöte i Flen    18-05-17 
Telefonmöte Therése, Monica och Eva   18-05-24 



 
SöGDF Tjejdag på Flens GK med Malin som ansvarig ledare (Golfens Dag) 18-05-26 
 
Projektmöte (hela projektgruppen) i Nyköping  Juni 2018 
 
Möjliggöra för tjejer i Södermanland att på egen bekostnad 

- ANNIKA Invitational på Drottningholm 19 juni 
- Anna Nordqvist Västerås Open Västerås GK, 9–11 aug  
-  

Tjejläger med Malin    Aug/Sep 2018 
    
Höstaktiviteter under ledning av Malin    Okt - Dec 2018 
 
AVSLUT AV PROJEKTET    2020 
 
 

EKONOMI 
 
Intäkter 

 

SöGDF budget  2018   15 000: - 

Gåva från Anna Nordqvist   10 000: - 

Beräknat Idrottslyftsbidrag från Golftjej Sverige 25 000: - 

 
Totalt    50 000: - 

 
 
Kostnader 

 

Arvoden (6 tillfällen x 5 000)   30 000: -   
 
Arrangemang- och möteskostnader  15 000: - 
Resor      5 000: - 
 
Totalt    50 000: - 


