
Hej alla golfvänner! 

I tidigare nyhetsbrev har jag berättat om att golfklubben är med i ett projekt som kallas Vision 50/50. 

Ett projekt som drivs i samarbete med Svenska Golfförbundet och målsättningen är bland annat att 

få fler flickor/kvinnor att spela golf, att få fler kvinnor att engagera sig i styrelse och kommittéer. 

Syftet är också att skapa en inkluderande, trivsam och jämlik miljö på golfklubben för alla 

medlemmar, gäster, anställda och förtroendevalda oavsett kön. 

Av samtliga registrerade golfare i Sverige idag är endast 28 % kvinnliga golfmedlemmar. Siffran är 

relativt hög ur ett globalt perspektiv men långt ifrån sin potential. Likt stora delar av idrottssverige 

har golfen också en ojämn könsfördelning i ledande positioner. 

I vår egen klubb är förhållandet sämre än riksgenomsnittet med 23 % kvinnor och 77 % män. 

Golf är en idrott som passar män som kvinnor, unga som gamla, motionärer som proffs. Alla kan 

spela tillsammans, oavsett förutsättningar. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma 

utsträckning som män. 

Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män. Det har satt normer för spelet 

och vem som känner sig självklar som golfare. För att behålla medlemmar och attrahera nya 

målgrupper måste vi utmana oss själva och utvecklas i takt med samtiden. Det är en av golfsveriges 

och vår egen golfklubbs viktigaste framtidsfrågor. 

 

Vision 50/50 började som en viktig numerär fråga – att få in fler kvinnor på alla positioner inom 

golfen. Men successivt har projektet utvecklats till att bli så mycket mer. Under arbetet med 

projektet på golfklubbar runt om i Sverige har nya utmaningar tillkommit. Utmaningar som handlar 

om integration, gemenskap, attityder, hur vi behandlar varandra, visar vi varandra tillräckligt med 

respekt – med andra ord hur är atmosfären och umgänget på golfklubben. 

 

Mjölby Golfklubb skiljer sig inte nämnvärt från andra klubbar. Vi är en del av en övergripande 

problematik och har självklart också utmaningar att ta tag i.  

 

I princip tycker jag att vi har tre viktiga utmaningar att fokusera på. Hur får vi fler kvinnor in i golfen, 

hur får vi bort negativa attityder och hur gör vi för att visa varandra respekt? 

 

Mjölby Golfklubb ska arbeta för att få in fler kvinnor i golfen. En attraktiv introduktion för nybörjare, 

träningsprogram där var och en kan utvecklas i sin egen takt, en golfbana anpassad för alla typer av 

golfare, uppföljning och motivering direkt efter introduktion i golfens underbara värld. Detta är några 

exempel på hur klubben kan underlätta för nya golfare, både kvinnor och män. 

 

Gemensamt måste vi alla som är engagerade i golfen, spelare eller ledare, arbeta för en bra atmosfär 

på golfklubben. Inte visa tråkiga attityder och alltid bemöta varandra med respekt. 

 

En så enkel sak som att alltid se varandra i ögonen, hälsa på varandra och några vänliga ord kan vara 

en bra början. 



 

Självklart har varje individ som är engagerad i golfen rätt till egna synpunkter, tankar och idéer. En 

bra och engagerad diskussion leder ofta verksamheten framåt. I bra diskussioner visar vi också 

hänsyn och respekt för varandra. Bra attityder och gott samarbete skapar en god atmosfär på 

golfklubben. 

 

Vision 50/50 ska med hjälp av styrelsen, anställda, tränare, restaurang, kommittéer och alla fina 

medlemmar skapa en bra atmosfär på golfklubben och gemensamt ta avstånd från exkludering, 

tråkiga attityder och brist på respekt. 

 

Vår omvärld blir mer och mer polariserad och med en allt hårdare retorik. Det är inget vi vill ha i 

Mjölby Golfklubb. 

 

För mig är Vision 50/50 inget projekt. Det är ett långsiktigt förändringsarbete som ska resultera i nya 

attityder och förhållningssätt. Det är jobbigt, kan göra ont, tar tid och kräver mångas engagemang 

och vilja, men det är en nödvändig resa som börjar nu. 

 

Om det är något du undrar över när det gäller Vision 50/50 eller andra frågor som berör 

verksamheten på golfklubben, är du alltid välkommen att kontakta mig, någon i styrelsen, klubbchef, 

banchef, tränare eller kansli. Vi finns där för din skull. 

 
Mer information om vår verksamhet hittar du som vanligt på klubbens hemsida www.mjolbygk.se  

Svinga lugnt – om en månad är vi på banan igen, 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

