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Idag är 72 procent av svenska golfare män och endast 28 procent kvinnor. 

Glasrikets Golfklubb i Växjö 
Under de senaste åren har klubben utvecklats positivt på flera sätt med allt fler medlemmar. Dock 

ökar inte antalet kvinnliga golfspelare. Historiskt sett har Glasrikets golfklubb haft ca 24 % kvinnor. 

Det innebär att den redan låga andelen kvinnor minskar och är nu nere i 20 %. Detta är ett problem 

som riskerar att leda till att kvarvarande kvinnor blir än mer marginaliserade, att klubben väljs bort 

av nya presumtiva medlemmar samt att greenfeespelare, sponsorer och det omgivande samhället 

inte uppfattar klubben som välkomnande, jämställd eller intressant. Enligt enkätundersökningar och 

intervjuer känner sig kvinnor inte inkluderade och har svårt att komma in i golfen. 

För att råda bot på detta fattade styrelsen 2017 ett beslut om att söka till SGFs utvecklingsprogram 

Vision 50/50 med ett övergripande mål att bli en jämlik och inkluderande golfklubb. 

2018 startade vår resa … 

Följande sidor beskriver våra mål och hur vi ska uppnå dem med ett aktivt arbete på flera nivåer. 

Anzie Monell 

vice ordförande och förändringsledare 

 

Verksamhetsidé 
Vi vill på alla nivåer bedriva golfverksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 

och psykiskt som socialt och kulturellt. 

Vi vill utforma vår idrott så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, alla får 

vara med och den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor. De som deltar får vara med 

och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att den ger alla som deltar en kamratlig och 

trygg social gemenskap.  

Värdegrund 
Alla ska känna sig välkomna hos oss och få ett positivt bemötande. Hos oss är alla lika värda och vi 

spelar tillsammans. Vi har en välskött bana och en ändamålsenlig organisation. Vi möjliggör 

spontangolf och har anpassade öppettider för medlemmar och gäster. 

Våra ledord är: 

• Trivsamt 

• Prestigelöst 

• Kvalitet 

• Tillgänglighet 

 

Vision 
Glasrikets GK ska vara den mest trivsamma golfklubben i Kronobergs län. 

Det ska vi uppnå genom ett prestigelöst förhållningssätt, att ha hög kvalitet i allt vi gör och att ha en 

fin bana med god tillgänglighet för alla golfare. 
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Mål 
En ökad jämställdhet på klubben genom fler kvinnliga medlemmar, fler kvinnor i kommittéer och 

arbetsgrupper.  

Vårt långsiktiga mål är att vi 2022 ska ha 27% kvinnliga medlemmar och att vi 2024 ska nå 35%. 

Avstämning sker i september varje år. 

Nuläge 
Gruppen genomförde 2018 ett spaningsarbete på klubben och hittade bland annat följande 

områden: 

• De flesta kommittéledamöterna idag är herrar, oftast med ett kontaktnät av herrar då man 

söker nya ledamöter. 

• Vi har svårt att behålla kvinnliga medlemmar. 

• Spelare med högt handikapp vill spela i sällskap med en person som de känner eller bor 

tillsammans med. 

• Vi saknar erfarna medlemmar som stöttar upp och hjälper till att eliminera osäkerhet och oro 

för nybörjare ute på banan. 

• På klubben finns inte någon trevlig plats inomhus där olika grupper av spelare eller 

kommittéer kan samlas för att prata, umgås eller fika. 

• Vi har svårt att skapa en jämn könsfördelning mellan anställningarna på kansli och bana. 

• Damerna har svårt att spela vår bana som är lång. Det blir svårt att sänka sig från hcp 54, 

vilket gör att de tröttnar. (Under 2019 fick vi tee 44 slopad, vilket vi tror på sikt kommer att 

öka intresset och möjligheterna att välja denna tee.) 

 

Organisation 
Det har varit en grupp på 13 personer som har gått igenom SGFs klubbutvecklingsprogram 

Vision 50/50. De som ingår i utvecklingsgruppen är: 

Bettan Ericson Tor Ahlbäck 
Anette Johannesson Alf Citron 
Gull-Britt Kramer Graham Crisp 
Anzie Monell Olof Ericsson 
Ann-Helén Peterson Sven Johannesson 
Annelie Steen Stig Malm 
 Henrik Styrell 

 

Handlingsplan på våra fyra arenor 
Inom ramen för vårt förändringsarbete Vision 50/50 har vi delat in verksamheten i fyra arenor där vi 

kunnat se tecken på ojämställdhet. I klubbens nulägesanalys finns våra spaningar uppdelat på de fyra 

arenorna utifrån könsstruktur, kultur och makt.  

Vi har utgått ifrån de oönskade lägen vi hittat i våra spaningar och formulerat hur vi skulle vilja att 

det var i framtiden.  
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Baserat på nulägesanalysen har vi skapat den här handlingsplanen, även den uppdelad i de fyra 

arenorna. Handlingsplanen är en sammanställning av våra mål, mätpunkter, aktiviteter och rutiner 

som ska leda till jämställdhet i alla delar av vår verksamhet. 

I Styrelserummet 
Omfattar all ideell verksamhet inklusive styrelse, kommittéer, valberedning med mera.  

Mål: En så jämn könsfördelning som möjligt i styrelse, 
valberedning och kommittéer. 

  
Rutin: Fortsätta invitera kommittéerna till egna vår- och höstmöten där de 

tillsammans redogör för sina olika aktiviteter för varandra. 
Mätpunkt: Minst en kvinna i varje kommitté om så är möjligt. 
Ansvarig: Styrelsen – Bettan Ericsson med stöd från Anette Johannesson 
  
Aktivitet: Informera på hemsidan och i ordförandebrev 
Mätpunkt: Någon rad om detta i varje brev 
Ansvarig: Styrelsen - Sven Johannesson 

 

Aktivitet: Specialinriktad information till kvinnor från kvinnor 
Rutin: Årliga möten mellan Medlemskommittén och Seniordamerna. 

Hålla liv i den nystartade Facebookgruppen för kvinnor om tisdagskvällsgolfen. 
Mätpunkt: Vår- och höstavstämningsmötena 
Ansvarig: Styrelsen – Annelie Steen med stöd från seniordamkommittén 

 

Aktivitet: Informera på årsmöten 
Rutin: Stående punkt på årsmötesagendan 
Mätpunkt: Vår- och höstmöte 
Ansvarig: Styrelsen – Sven Johannesson 

 

På golfbanan 
Omfattar all spelrelaterad verksamhet inklusive golfbana, drivingrange och övningsområden.  

Mål: Öka antalet kvinnliga medlemmar 
Mätpunkt: Avstämning i september varje år inför årsmötet 
Ansvarig: Styrelsen – Anzie Monell 
  

 

Mål: Behålla 75% av kvinnliga nybörjare varje år, 60% efter 2 år 
Aktivitet: Medlemskommittén skapar ett aktivt nybörjarprogram 
Rutin: Se över fadderverksamheten och uppdatera processen med en enkät 
Mätpunkt: Uppföljning efter säsong 
Ansvarig: Styrelsen – Annelie Steen och Alf Citron med stöd av Graham Crisp 

 

Mål: En anpassad golfbana för alla typer av spelare 
Aktivitet: Komma igång med tee 44 som komplement till de tidigare slopade 56, 52, 49 
Rutin: Erbjuda tävlingar med start från tee 44 
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Mätpunkt: Eventuellt kan vi följa upp med tävlingsstatistik 
Ansvarig: Styrelsen – Tor Ahlbäck 

 

Mål: Få med minst 1 kvinna i banutvecklingskommittén 
Aktivitet: Se över hålens design utifrån kvinnors spelstil 
Mätpunkt: Inför höstårsmötet 
Ansvarig: Styrelsen – Stig Malm med stöd av Graham Crisp 

 

Mål: Kvinnor ska känna sig inkluderade 
Aktivitet: Kurser med inriktning på kvinnor, både nybörjare och fortsättning 
Rutin: Annonsera på hemsidan, direktmail till kvinnliga medlemmar 
Mätpunkt: Uppföljning efter säsong med PRO och Players 1st 
Ansvarig: Styrelsen – Anzie Monell med stöd av Graham Crisp 

 

Aktivitet: Genomföra en utbildning för kvinnor ”Redo för golf” 
Rutin: Informera på hemsidan.  Kontakta andra klubbar som har gjort detta. 
Mätpunkt: Uppföljning efter säsong med PRO och Players 1st 
Ansvarig: Styrelsen – Anzie Monell med stöd av Graham Crisp 

 

Aktivitet: Mingelkvällar och klubbfest för att öka gemenskapen 
Mätpunkt: Gruppens planerings- och uppföljningsmöten 
Ansvarig: Styrelsen/Medlemskommittén – Annelie Steen 

 

Rutin: Alla säger hej även om man inte känner varandra – styrelsen och personalen 
ska vara ett föredöme 

Mätpunkt: Uppföljning på alla styrelsemöten och personalmöten 
Ansvarig: Styrelsen – Anzie Monell 

 

Mål: Det ska vara lätt att hitta spelkompisar 
Aktivitet: Hålla liv i vår Facebookgrupp för kvinnor som vill spela tisdagskvällar 
Rutin: Se över fadderverksamheten och försöka utöka den 
Mätpunkt: Avstämning med faddrarna i september 
Ansvarig: Styrelsen – Alf Citron med stöd av Annelie Steen 

 

Aktivitet: ”Organiserad spontangolf” på söndagseftermiddagar 
Mätpunkt: Gruppens planerings- och uppföljningsmöten 
Ansvarig: Styrelsen – Alf Citron 

 

Rutin: Golfvärdar som fyller upp bollarna på helger 
Mätpunkt: Enkätmätning efter säsong 
Ansvarig: Styrelsen – Olof Ericson 

 

Rutin: Vissa seniortävlingar har separata dambollar 
Mätpunkt: Uppföljning efter säsong 
Ansvarig: Seniordamkommittén 
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Rutin: Partävlingar ska ha ”Ensamma-spelare-lista” man kan fylla i 
Mätpunkt: Uppföljning efter säsong 
Ansvarig: Tävlingskommittén/Seniordamkommittén – Tor Ahlbäck 

 

Mål: Skapa trygghet för kvinnliga medlemmar på banan 
Aktivitet: Skapa trivselregler och ”tips på banan” 
Rutin: Löpande informera i mail, på hemsidan och på kurserna om våra ”tips och 

trivselregler” 
Mätpunkt: Uppföljning efter säsong 
Ansvarig: Styrelsen – Annelie Steen med stöd av Alf Citron 

 

Mål: Lilla banan blir en 9-hålsbana – en önskedröm 
Rutin: Kunna ha en egen ”damklubb” på Lilla banan med egna tävlingar och aktiviteter 
Mätpunkt: Någon gång i framtiden 
Ansvarig: Styrelsen/Banutvecklingskommittén/Medlemskommittén  

 

På anläggningen 
Omfattar klubbhus, parkering, restaurang, shop, omklädningsrum och andra faciliteter, samt 

kommunikations-kanaler som hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. 

Mål: Vattentoalett på banan 
Aktivitet: Undersöka möjlighet och kostnad 
Mätpunkt: Nästa gruppmöte 
Ansvarig: Henrik Styrell 

 

Mål: En levande hemsida med information riktad till kvinnor 
Rutin: Uppdatera med intressanta intervjuer, t ex filmer med Kalle Rydqvist 
Mätpunkt: Något nytt varje månad 
Ansvarig: Styrelsen – Sven Johannesson har kontakten med Kalle Rydqvist 

 

Mål: En tilltalande meny för kvinnor i restaurangen 
Rutin: Översyn av menyn med entreprenören i samband med avstämning med 

klubbens ordförande. 
Mätpunkt: Inför säsongsstart 
Ansvarig: Styrelsen – Sven Johannesson 

 

Mål: Nytt klubbhus – en önskedröm 
Aktivitet: I väntan på ett nytt klubbhus vara lyhörda och se vad vi kan göra för att 

förbättra möjligheterna för damerna (och andra grupper) att hitta utrymme att 
träffas, prata och fika. T ex se över sittmöblemanget både inom- och utomhus. 

Mätpunkt: I samband med dokumentrevision på gruppens vår- och höstmöte. 
Ansvarig: Styrelsen – Sven Johannesson 
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Bland de anställda 
Omfattar all personal inklusive kansli, shop, bana, restaurang, tränare med mera. Både heltids-, 

deltids- och säsongsanställda. 

Mål: En så jämn könsfördelning som möjligt i de olika 
yrkesgrupperna 

Aktivitet: Notering: Vi har svårt att påverka det, men kommer det upp en möjlighet så ska 
vi självklart verka för balansen. 

Rutin: Vid varje anställningstillfälle ställa sig frågan om det finns kandidater från det 
underrepresenterade könet.  

Mätpunkt: Årlig avstämning inför verksamhetsberättelsen 
Ansvarig: Styrelsen – Anzie Monell 

 

Vårt fortsatta arbete 
Den sittande gruppen arbetar vidare utan förändring med en målsättning att i framtiden bestå av 10 

personer jämnt fördelade mellan könen. Styrelsens ordförande ingår alltid i gruppen. Flertalet 

gruppmedlemmar bör också representera styrelsen. 

Gruppen kommer att ha 2 årliga möten för planering och uppföljning. Vi dessa möten sker även 

eventuell revision av detta dokument.  

Kommande möten: 

Vårmöte 2020-03-16, kl 17:30 i klubbhuset 

Höstmöte 2020-10-19, kl 17:30 i klubbhuset 

 

Utöver dessa tillfällen hanteras även information och frågor kring Vision 50/50 genom: 

• Vision 50/50 har en egen punkt på styrelsemötenas agenda 

• Stående punkt på årsmöten 

• Information till kommittéer på det årliga gemensamma kommittémötet 

 

Ekonomi 
Arbetet med Vision 50/50 ligger inom ramen för klubbens ordinarie budget. 

 


