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Södermanlands Golfförbund

UPPFÖLJNING
Projekt ”Golftjej Södermanland”

PROJEKTETS 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.
Med detta som grund togs initiativ inom Södermanlands Golfförbund att i januari 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 blev dålig, varför beslut togs i slutet av 2017 i SöGDF:s styrelse och
i samråd med SGF, att slå samman projektet ”Fler tjejer till golfen” med ”Golftjej Södermanland”, och
då arbeta under projektnamnet GOLFTJEJ SÖDERMANLAND.

SYFTE MED PROJEKTET
Projektets syfte har hela tiden att aktivt verka för att öka antalet unga flickor upp till 21 år inom
golfen och därigenom stödja distriktets klubbar i detta arbete. Projektet har omfattat 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.
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MÅL och MÅLUPPFYLLELSE FÖR PROJEKTET
Målet med projektet har varit att öka antalet unga flickor upp till 21 år inom golfen, se tabell nedan.
Projektet omfattade flickor i åldersgrupperna
Ø - 12 år
Ø 13 – 18 år och
Ø 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
99

Antal 2017

139

13 – 18 år
153

19 – 21 år
46

Totalt
298

146

44

376

Antal 2018

355

Antal 2019

328

Mål 2020
Tjejer

150

170

50

370

MÅLUPPFYLLELSE

383

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN
Huvudsakliga strategier för att uppnå de uppsatta målen har varit att arrangera ett antal aktiviteter
för sörmländska tjejer upp till 21 år under 2018 t o m 2019. Under 2020 har inga aktiviteter kunnat
genomföras, bl a på grund av Corona-läget.
Aktiviteterna har finansierats genom dels idrottslyftsbidrag från SGF för Golftjej Sverige och dels
genom finansiering från SöGDF. Dessutom erhöll projektet ett bidrag från Anna Nordqvist. Distriktets
klubbar har i vissa fall varit engagerade i projektet och aktiviteterna har mestadels varit kostnadsfria
för deltagarna.

PROJEKTORGANISATION
Styrgrupp
Hans Gardehall, SöGDF, ordf
Monica Falk, Flens GK
Eva Asthage SöGDF, projektledare
Projektgrupp
Eva Asthage, projektledare
Monica Falk, Flens GK
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Malin Landehag, pro Nyköpings GK
Referenspersoner:
Emma Rasmusson, Flens GK
Amanda Nordlie, Sörmlandsidrotten
Johanna Eriksson/Therese Larsson, SGF

GENOMFÖRDA AKTIVITETER INOM PROJEKTET
Tidigare projektet ”Fler tjejer till golfen”
Projektet ”Fler tjejer till golfen” har genomförts och finansierats under 2017
Startmöte för projektet i Nyköping
Uppföljning av projektmötet i samband med verksamhetsseminarium
Eskilstuna
Information om projektet på SöGDF:s Vårårsmöte inkl
Rekrytering av representanter till projektets referensgrupp
Uppstart och brainstorming i Flen med utvalda från klubbarna i SöGDF
Metoder och idéer för att rekrytera/behålla på SöGDF:s hemsida
Golfens Dag 2017 – OFFICIELL START AV PROJEKTET
Prova på golf för tjejer Nyköpings GK
Styrgruppsmöte i Flen
”Prova på aktivitet” i samarbete med Malin Landehag
Avrapportering till styrelsen SöGDF
Information vid SöGDF:s ordförandekonferens
Styrgruppsmöte med medverkan av Sörmlandsidrotten

17-01-26
17-02-16
17-03-25
17-04-26
17-05-15
17-05-20
17-05-20
17-06-08
17-08-09
17-08-14
17-09-29
17-10-02

Sammanslagna projektet: Golftjej Södermanland
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
Telefonmöte Therése, Monica och Eva

18-05-17
18-05-24

SöGDF Tjejdag på Flens GK med Malin som ansvarig ledare (Golfens Dag) 18-05-26
Projektmöte (telefon)

Juni 2018

I samband med ANNIKA Invitational på Drottningholm deltog 2 tjejer
från Nyköping och 2 tjejer från Flen

19 juni 2018
Sida 3 av 4

14 tjejer från olika klubbar i Södermanland deltog vid GolfTjejläger
på Nyköpings GK under ledning av Malin

8 – 10 aug 2018

Projektmöte i Nyköping

24 okt 2018

Deltagande vid SGF:s Juniorkonferens och Tjejledarträff

17 – 19 nov 2018

Träningsdag på Ullna under ledning av Malin
(Inställt p g a sjukdom)

8 dec 2018

Planeringsmöte, Malin, Monica och Eva

8 mars 2019

Träningsdag (1/2 dag) på Ullna under ledning av Malin

10 mars 2019

Projektmöte i Nyköping

7 maj 2019

Tjejdag i samband med Golfens Dag 2019 (Viksbergs GK)

25 maj 2019

GolfTjejläger i Nyköping, 2,5 dagar

13 – 15 aug 2019

Projektmöte – uppföljning av mål mm

18 okt 2019

Deltagande vid SGF:S träff för ansvariga för distriktens tjejsatsningar

15 – 16 nov 2019

Träningsdag (1/2 dag) på Ullna

8 dec 2019

Inga aktiviteter under 2020 på grund av Corona-pandemin
AVSLUTNING AV PROJEKTET

2020

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Svenska Golfförbundet satsning 50/50 och Golftjej Sverige samt den årliga statistiken angående
fördelningen män/kvinnor, pojkar/flickor i golfsporten tydliggör att det finns en oerhörd potential för
tillväxt om man kan locka fler kvinnor och flickor till golfen. Med det som utgångspunkt tog sig
projektledningen entusiastiskt an uppdraget. Förhoppningen var att motsvarande entusiasm skulle
visa sig ute i klubbarna. Riktigt så blev det inte. Utan Malin Landehags energiska och kompetenta
medverkan skulle projektet inte ha blivit så lyckosamt som det trots allt blev.
När nu projektet avslutas och satsningen kommer att ingå i ordinarie verksamhet för ungdomar är
vår förhoppning att det även fortsättningsvis tydliggörs att flickor är välkomna på sina villkor. Med
flickors och pojkars olika förutsättningar att nå resultat i sporten ställs lite andra krav på uppläggning
och bemötande än när det gäller pojkar för att man ska bli framgångsrik. Som vi ser det är det viktigt
att även i fortsättningen ibland ha olika träningsupplägg, med separata läger och tävlingar för flickor.

Eva Asthage och Monica Falk
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