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ALLMÄNT 
 
Styrelsen avger sin redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2013/01/01 – 
2013/12/31. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
 
Styrelse 
Ordförande:   Stig Persson, Ljunghusens GK 
V. ordförande:  Sandra Tancred, Falsterbo GK 
Ledamot:   Anette Svensson, Borås GK 
Ledamot:   Anna Holmberg, Kungsängen GC  
Ledamot:   Fredrik Heinmets, Sollentuna GK (slutat mars -13) 
Ledamot:   Richard Svalling, Eskilstuna GK 
Ledamot:   Vibeke Ystad, Göteborgs GK 
 

 
 
 
Revisor 
Lars-Olov Steen, Ernst & Young 
 
 
Valberedning 
Eleonore Höglund, Tjörns GK (sammankallande) 
Thomas Ahlberg, Bokskogens GK 
Vibeke Ystad (styrelsens representant)  
 
 
Anställda 
Torbjörn Johansson, kanslichef 
John Wammer, kanslist 
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Styrelsemöten/Årsmöte 
Styrelsen har under 2013 haft 9 protokollförda möten varav två planeringshelger, – en på 
Ljunghusens GK och en på Golfens Hus, Danderyd. 
 
Årsmötet avhölls på Hooks Herrgård i samband med Golfträffen och 
årsmötesförhandlingarna leddes av Stig Persson med Ann Jacobsson som sekreterare. 53 
röstberättigade kom till förhandlingarna samt gäster från SGF, GAF Danmark, PGA, SGR och 
FSGA. Göran Näslund, Viksjö GK (bilden nedan till vänster) utsågs enhälligt till 
hedersledamot. 
 

 
  
Medlemmar 
Medlemsantalet i föreningen ökade under 2013. Antal medlemmar är 593 (565) st. på 288 
(272) klubbar. Aktiv + medlemmar var 46 (46) stycken.  
 
Ekonomi 
Året har inneburit en fortsatt ökning av omsättningen, detta år med närmare 10 %. 
Resultatet blev + 30 000. Resultatet var sämre än budget men fler utbildningsaktiviteter 
genomfördes och antalet månader med dubbelt bemannad personal på kansliet utökades till 
att omfatta hela året. 
 
Information 
GAFs hemsida www.gafsverige.se är den huvudsakliga kanalen för löpande information om 
aktiviteter. Nyhetsbrev skickas ut löpande. Utöver det är Facebook och Twitter de två sociala 
medierna som GAF nyttjar. 
 

                   
 
Kansli 
Vi hyr kontorsutrymme i Golfens Hus, Danderyd sedan 2010. 
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UTBILDNING 
 
Klubbchefsutbildningen hade fem sammankomster under året. Samarbetet med PGA, SGF 
och IHM Business School fungerar mycket bra och utbildningen avslutas 25-26 mars 2014. 
 
Vi utvecklade HUA tillsammans med SGF och andra delen genomfördes tidigt under 2013 
med 19 deltagare (på bilden nedan).  
 

 
 
 
Efter ett samarbete med Servicia Medical och SGF genomförde GAF tillsammans två 
hjärtstartarutbildningar (Partille och Linköping).  
 
Eva Bergström och Magnus Persson var kursledare på GIT 3 dagars som genomfördes vid två 
tillfällen under året. Först på Volkswagen Golf Arena tillsammans med Ringenäs GK och vid 
andra tillfället på Halmstad GK.  
 
Endagarskurser med GIT genomfördes också vid fem tillfällen med Magnus Persson (4 ggr) 
och Carl-Michael Hellström (1 ggr). 
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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. 
 
Golfträffen 
3-5 mars genomfördes Golfträffen på Hooks Herrgård tillsammans med SGR och FSGA. 90 
personer var på plats över de tre dagarna och vi vill tacka SGR och FSGA för väl genomfört 
samarbete. Björn ”Natthiko” Lindeblad (bilden nedan i mitten) hjälpte oss att meditera i 
vardagen. Utöver årsmöte delade vi ut Club Manager of the Year (kandidaterna bilden nedan 
till vänster) under banketten samt hade en minimässa med SGR:s leverantörer. 
 

 
 
Höstträffen och GAF-mästerskapet 
Hotell Skansen i Båstad samlade över 120 personer. Seminarierna och föreläsningarna 
genomfördes i samarbete med GolfServices. En av höjdpunkterna var Manuel Knight som 
pratade ledarskap samt kultur i organisationen. (Bilden nedan till höger) 
 
Mitt i konferensen (dag två av tre) förflyttade vi oss till Båstad Golfklubb där GAF-
mästerskapet spelades. Mästerskapet vanns av Patrik Skoog från Partille GK. Detta var hans 
andra inteckning på urnan som funnits med sedan starten 1985. Patrik spelade Båstad GK 
gamla banan på 68 slag, 4 under par.  
Stig & Thomas trophy, bästa nettoscore dam, vanns av Nynäshamn GKs Ingela Tisén. 
I Provins Cup - nettoklassen som alla deltog i - hette vinnaren Marie-Louise Jonsson från 
Halmstad GK på 69 slag. En fantastisk höstdag där hela tävlingen genomfördes oerhört 
professionellt, ett stort tack till Båstad GK. (På bilden nedan till vänster, Marie-Louise, Patrik 
och Ingela) 
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(Bilden från GAF-mästerskapet på Båstad GK)  
 

 
 
Distriktsverksamheten 
Distriktsträffarna genomfördes i 14 distrikt. De nådde 158 golfanläggningar med 219 
personer. Innehållet varierade då arrangerande medlem fick såväl påverka som hjälpa till 
med valet av föreläsare och upplägg. (På bilden Västergötlands distriktsträff på Ekarnas GK) 
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Aktiv + träff 
För första gången anordnades två aktiviteter för de med Aktiv + medlemskap. Under Nordea 
Masters arrangerade vi en halvdag tillsammans med SGF för Aktiv + medlemmar och ett 
antal ordföranden. På samma sätt genomfördes en halvdag på Vasatorps GK under LET 
Helsingborg. (På bilden från vänster: Per Lindroth, Sandra Tancred och Matz Bengtsson) 

 

 
 
Internationellt 
Stig Persson, Jörgen Kjellgren, Båstad GK, Mats Sterner, Hills GCC och Torbjörn Johansson 
representerade GAF vid World Conference i San Diego under februari månad. Utöver det var 
Johan Kannerberg och Ylva Skännerstigh från SGF samt föreläsare Troed Troedsson med 
hans Camilla Hending också där (Bilden nedan till vänster). Föreningen var dessutom 
representerad i CMAEs styrelse, först genom Jörgen Kjellgren som president (avgick nov 
2013) och Sandra Tancred (invald nov 2013) som styrelseledamot. Torbjörn Johansson 
deltog på CMAE höstträff i Italien där Sverigebekanta Gregg Patterson (bilden i mitten) var 
föreläsare. Torbjörn tillsammans med Stig Persson och Sandra Tancred deltog även på GAF 
Danmark årsmöte. (Bilden nedan till höger) 
 

   
 
Nätverksträffar - GCMA och GAF Danmark  
I Malmö i augusti genomfördes årets nätverksträff med GCMA där golfen spelades på 
Ljunghusen, Falsterbo och Bokskogen. Härliga dagar med ljudliga samtal och en golfmatch 
som vanns av GAF efter fjolårets förlust. Studiebesök i vikingaby var ett härligt inslag. Tack 
Thomas, Stig och Sandra. (Bilden på förstasidan är från Falsterbo GK) 
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I september var det dags för den första träffen mellan GAF Sverige och GAF Danmark. En 
blygsam start med 8 personer från vart land, men desto roligare för de som var med. Köge 
och Bröndby stod för huserandet och i golfmatchen stod GAF Sverige till slut som vinnare. En 
härlig tillställning som vi hoppas blir traditionsenligt inslag vartannat år i respektive land.  
(Bilden till vänster visar Bob, Doug från GCMA och Thomas Ahlberg och Lasse Östman) 
(Bilden till höger från Bröndby Golfklubb) 
 

  
 

ÖVRIGT 
 
GAF Open by MoreGolf 
Vi startade en golftävling tillsammans med MoreGolf. Tävlingen vände sig till de 
förtroendevalda på golfklubbarna och de tjugo första klubbarna fick en tävling. Finalen 
genomfördes under GAF-mästerskapet på Båstad GK. På fyra av klubbarna höll Torbjörn 
Johansson en föreläsning kring golfen i Sverige. Vinnare var till slut Adam från Eda Golfklubb.  
 

 
 
Jimmy Gröns Minnesfond 
Stipendiet för resa till World Conference i Orlando gick till Thomas Ahlberg, Bokskogen. 
 
 



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 

 
 
 
Club Manager of the Year 
Titeln andra året i denna tävling gick till Göran Tyrsing, Ringenäs GK som erhöll priset (25 000 
i resa från Graf Travel) under Golfträffen. Vid höstträffen på Hotel Skansen höll Göran ett 
anförande om utvecklingen på Ringenäs GK. 

 
 
Representation   
GAF har representerat vid SGFs årsmöte, FSGA 25-årsjubileum och SGAs årsmöte. 

Samarbetspartners 
Vi vill rikta ett varmt tack till våra samarbetspartners som under året har varit Svenska 
Golfförbundet, SGA, PGA, FSGA, CMAE, SGR, Club Inc, Folksam/Provins, EVRY, Ahlsell, Best 
Western, 3, GolfServices och Graf Travel. 
 
Vi vill även tacka alla golfanläggningar med personal som ställt upp med utbildnings- och 
föreläsningsplatser.  
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För GAF Sverige 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………….. 
Stig Persson, ordförande  Sandra Tancred, ledamot  
 
 
 
………………………………………  …………………………………………… 
Anna Holmberg, ledamot       Vibeke Ystad, Ledamot  
 
 
 
………………………………………  …………………………………………… 
Anette Svensson, ledamot  Fredrik Heinmets, Ledamot 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Richard Svalling, Ledamot  Torbjörn Johansson, kanslichef 
 
 


