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ALLMÄNT 

 
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2012/01/01 
– 2012/12/31. 
 
Förtroendevalda under verksamhetsåret: 
 
Styrelse 
Ordförande:   Göran Näslund, Viksjö GK 
V. ordförande:  Martin Fredriksson, Båstad GK – Stödjande medlem 
Ledamot:   Anette Svensson, Borås GK 
Ledamot:   Anna Holmberg, Kungsängen GC  
Ledamot:   Sandra Tancred, Falsterbo GK 
Ledamot:   Thomas Ahlberg, Bokskogens GK 
 
Revisor 
Lars-Olov Steen, Ernst & Young 
 
Valberedning 
Christian Jakobsson, Halmstad GK (sammankallande) 
Sofia Lerjerud, Nyköpings GK 
Anna Holmberg (styrelsens representant)  
 
Anställda 
Torbjörn Johansson, kanslichef 
John Wammer, kanslist, jan-jun och sep-dec 
 
Styrelsemöten/Årsmöte 
Styrelsen har under 2012 haft 9 protokollförda möten varav två planeringshelger, båda i 
Stockholm – en på Viksjö GK och en på Golfens Hus.   
Årsmötet avhölls på Svenska Mässan i Göteborg den 11 mars i samband med Mötesplats 
Golf och årsmötesförhandlingarna leddes av Stig Persson med Ann Jacobsson som 
sekreterare. 38 röstberättigade kom till förhandlingarna samt gäster från SGF, GAF Norge, 
GAF Danmark, PGA och FSGA. 
  
Medlemmar 
Medlemsantalet i föreningen har fortsatt minskat under 2012. Antal medlemmar är 565 
(595) st. på 272 klubbar. En ny medlemskategori tillkom på årsmötet, aktiv + som 46 
medlemmar valde första året. 
Att man lämnat föreningen beror främst på att man slutat sin anställning på klubben, gått i 
pension eller lämnat som stödjande medlem.  
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Ekonomi 
Året har inneburit en ökning av omsättningen med nära 50 %. Resultatet blev +-0. Resultatet 
var sämre än budget men fler utbildningsaktiviteter genomfördes och antalet månader med 
dubbelt bemannad personal på kansliet utökades. 
 
Information 
GAFs hemsida är gafsverige.se, samt att information skickats ut genom nyhetsbrev 
månatligen samt efter behov. En folder/broschyr skapades och har skickats ut till samtliga 
golfanläggningar i Sverige samt delats ut i samband med utbildningar och mötesplatser. 
 
Kansli 
Vi hyr kontorsutrymme i Golfens Hus, Danderyd 
 
 

UTBILDNING 
 
Ett oerhört spännande utbildningsår. 
 
Klubbchefsutbildningen startade där ett samarbete med PGA och IHM Business School 
innebar förbättrade möjligheter att arrangera utbildningen. SGF står som beställare av 
utbildningen. 25 personer startade utbildningen i oktober 2012 och den avslutas mars 2014. 
 
Vi utvecklade HUA tillsammans med SGF och första delen genomfördes sent under 2012 
med 19 deltagare. SJ Service Academy utbildade i bemötande.  
 
Biluthyrningsutbildning erbjöds och tre stycken genomfördes (en i Örebro GDF regi). 
Samtliga personer på dessa utbildningar klarade provet. 
 
Efter ett samarbete med Folksam genomförde GAF tillsammans fyra brandskydds-
utbildningar runt om i Sverige. Kontakt var tagen innan och även efter med SGA för att göra 
utökade utbildningar tillsammans. 
 
Eva Bergström och Magnus Persson var kursledare på GIT 3 dagars där anmälningstrycket 
var hårt i slutet på året på Halmstad GK.  
 
Endagarskurser med GIT/Excel genomfördes också vid fyra tillfällen med Magnus Persson (3 
ggr) och Carl-Michael Hellström (1 ggr). 
 
Norm Spitzig bjöds in från USA och vi genomförde två internationella seminarier.  
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MÖTESPLATSER 
 
Vi har under året erbjudit många möjligheter för våra medlemmar och andra att träffas och 
utbyta erfarenheter likväl som att utvecklas och utbildas. 
 
Mötesplats Golf 
11-13 mars genomfördes Mötesplats Golf tillsammans med SGA. Runt 600 personer var på 
plats över de tre dagarna och vi vill tacka SGA för väl genomfört samarbete.  
Utöver årsmötet hade vi gemensam middag med SGA (tack SGR för hjälpen) och bankett 
samt många föreläsningar under dagarna. 
 
Höstträffen och GAF-mästerskapet 
Smögens Hafvsbad samlade närmare 80 personer och vi startade med föreläsning av 
fantastiska Christer Olsson. Dag två delade vi upp deltagarna i två olika lokaler med 
seminarier. Dagen avslutades med uppskattade föreläsningar av Annica Lundström, Örebro 
City GCC och Matz Bengtsson, Visby GK. 
 
Sista dagen förflyttade vi oss till Sotenäs Golfklubb där GAF-mästerskapet spelades. Per 
Nyberg, Lindesbergs GK var allra bäst och blev GAF-mästare i hans första mästerskap. Lars 
Brydolf, Öijareds GK vann A-klassen. Sara Selander, Växjö GK vann Stig & Thomas trofé 
medan Marcus Jonsson, Lyckorna GK vann B-klassen.  
 
Distriktsverksamheten 
Distriktsträffarna genomfördes i 14 distrikt. De nådde 140 golfanläggningar med 195 
personer. Innehållet varierade då arrangerande medlem fick såväl påverka som hjälpa till 
med valet av föreläsare och upplägg. 
 
Klubbchefsråd och Klubbchefsträffar 
Klubbchefsträffar genomfördes i Stockholm och Skåne. Projektgrupper skötte upplägg och 
innehåll. 
Vi har under året bildat ett Klubbchefsråd för att diskutera och besluta inriktning i viktiga 
frågor för GAF. 
 
Aktiv + träff 
Under Nordea Masters arrangerade vi en dag för aktiv + medlemmarna med affärer i fokus. 
Dessutom delades utmärkelsen Club Manager of the Year ut i samband med träffen. 
 
Internationellt 
Pelle Sättare, Troxhammar GK, Jörgen Kjellgren, Båstad GK, Ann Valldov, Salems GK och 
Torbjörn Johansson representerade GAF vid World Conference i New Orleans under februari 
månad. Föreningen är dessutom representerad i CMAEs styrelse genom Jörgen Kjellgren som 
president och Robert Edholm, Bro-Bålsta GK som styrelseledamot sedan ett antal år. Robert 
avgick emellertid under året. Dessa båda deltog på CMAE årsmöte i höstas.  
Torbjörn Johansson deltog även på GAF Danmark årsmöte och höll ett anförande på GAF 
Norge riksträff. 



GAF arbetar för en administrativ professionalism och handlingskraft inom golfen  
samt skapar gemenskap och stolthet för sina medlemmar i sin yrkesroll 

____________________________________________________________ 

Telefon Internet E-mail Facebook Twitter 

08-622 15 06 www.gafsverige.se  kansli@gafsverige.se /gafsverige  /gafsverige 

 
 
 
GCMA – Nätverksträff och golfmatch  
I september åkte 16 medlemmar till Newcastle för nätverkande och golfspel med/mot 16 
GCMA-medlemmar. Fem besök på golfanläggningar med spel stod på programmet. De två 
avslutande dagarna spelades matchen som efter första dagen såg bra ut med ledning för 
Sverige, men efter Bamburgh Castles avslutningsrond stod britterna som segrare. 
 
 

ÖVRIGT 
 
Jimmy Gröns Minnesfond 
2012 avslutades tyvärr på ett tragiskt sätt när vi fick reda på att vår kollega och 
hedersmedlem Jimmy Grön fått en hjärtinfarkt och avlidit. Jimmy blev 52 år och efterlämnar 
maka Lena och dottern Märta. 
 
GAF styrelse ändrade namnet på GAFs utbildnings- och utvecklingsfond som Jimmy tidigare 
själv skapat med hjälp av personlig donering till Jimmy Gröns minnesfond. Tidigare i år fick 
också Linus Kulneff, Kinds GK och Björn Sturehed, Landeryds GK stipendier genom fonden för 
studier på HUA respektive Klubbchefsutbildningen. 
 
Svenska Golfförbundet skänkte 100 000 kronor till minnesfonden. Även EVRY skänkte pengar 
till fonden.  
 

Club Manager of the Year 
Nyinstiftad tävling där vi tillsatt en jury av personer från GAF styrelse, kansli, oberoende 
klubbchef, journalist samt sponsor. Vem som helst får nominera klubbchefer eller 
motsvarande i Sverige.  
 
Första titeln gick till Annica Lundström, Örebro Golf & Country Club.  
 
Representation   
GAF har representerat vid – SGFs årsmöte samt vid PGAs årsmöte och FSGAs årsmöte.   

Samarbetspartners 
Våra samarbetspartners under året har varit Svenska Golfförbundet, SGA, PGA, FSGA, CMAE, 
SGR, Club Inc, Folksam/Provins, EVRY, Ahlsell, Elite Hotel, Volkswagen, 3 och Graf Travel. Ett 
varmt tack till våra samarbetspartners. 
 
Dessutom vill vi tacka alla golfanläggningar med personal som ställt upp med utbildnings- 
och föreläsningsplatser.  
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För GAF Sverige 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………….. 
Göran Näslund, ordförande Martin Fredriksson, ledamot 
 
 
 
………………………………………  …………………………………………… 
Anna Holmberg, ledamot       Sandra Tancred, ledamot  
 
 
 
………………………………………  …………………………………………… 
Anette Svensson, ledamot  Thomas Ahlberg, ledamot 
 
 
 
……………………………………… 
Torbjörn Johansson, kanslichef 
 


