
Nästan en halv miljon svenskar spelar golf, var 20:e svensk.  

Ca 6,5 miljoner rundor spelas per säsong.  

Golf är en unik idrott där spelare på olika nivåer och olika åldrar kan mötas och tävla 
på lika villkor.  

Sporten genomsyras av värden som gemenskap, tävling, eget ansvar, träning, 
friskvård och naturupplevelser.  

Erbjuder möjlighet att tävla hela livet i tävlingsformer som passar alla.  
 
Svenska Golfförbundet bildades 1904 och det fanns då två klubbar och tio golfspelare 
i landet.  
1954 fanns det 38 klubbar och 7000 spelare.  
Mellan 1980 till 2000 ökade antalet banor från 149 till 393 och golfspelarna ökade 
från 88 400 till 477 000.  
I början av 2000-talet översteg för första gången antalet medlemskap en halv miljon. 
Sedan dess har golfen varit en av Sveriges klart största idrotter sett till antalet 
utövare.  
Rekordåret var 2004 då landets drygt 450 golfklubbar tillsammans hade 555 000 
medlemmar. Därefter följde tio år med en nedåtgående trend.  
Men 2014 bröts trenden och vi ser nu tillbaka på tre år i rad med en nettoökning av 
både antalet medlemskap och golfspelare.  
 
Sverige är ett av de mest golftäta länderna i världen. I Europa är det bara England 
och Tyskland som har fler golfare, men vi har flest spelare per golfbana, flest 
kvinnliga spelare i relation till befolkningsmängden och näst flest juniorspelare.  

Golf är Sveriges största idrott sett till antal aktiva medlemmar, före fotbollen som 
kommer på andra plats och friidrotten på tredje plats. 
  
Golf är en idrott för hela livet. 2015 var 44 563 golfare 21 år och yngre och 
52 451 personer 71 år och äldre. Den äldsta aktiva golfaren är över 100 år.  
Kostnaden för barn att spela golf är cirka 3 500 kr per år. Det är lägre än exempelvis 
fotboll, innebandy, tennis och friidrott.  

En golfrunda på 18 hål motsvarar 12 000 steg och tre rundor per vecka ger 12,5 
timmars lågintensiv träning.  
2015 gick svenska golfare 6,8 miljoner mil, vilket motsvarar cirka 1700 varv runt 
jorden.  
Golfare spelar ihop 110 miljoner friskvårdstimmar i Sverige varje år och svenska 
golfare lever i genomsnitt fem år längre än icke-golfare.  

230 svenska golfanläggningar är miljöcertifierade och golfen bidrar till riksdagens 
svenska miljömål med ett öppet naturlandskap som främjar den biologiska 
mångfalden.  

Välkommen till golfen - en idrott för alla - hela livet! 

 


