
JHGDFs
hållbarhetsarbete



Bakgrund

Höstmötesbeslut om Verksamhetsplan 2021 och JHGDFs
hållbarhetsarbete (kompletterat vid vårmötet).

”Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående (utvecklings-) 
process, men som initialt ska ingå i JHGDFs uppdrag under 
en femårsperiod (2021-2025). Inför varje år tydliggörs 
inriktning och avgränsningar i verksamhetsplanen. 

http://www.jhgolf.se/wp-content/uploads/2011/04/Verksamhetsplan-2021-fastst%C3%A4lld.pdf
http://www.jhgolf.se/wp-content/uploads/2010/02/JHGDFs-h%C3%A5llbarhetsarbete1.pdf


Golfens hållbarhetsarbete

Golfen har en unik möjlighet att bidra till minst sex av de globala 
målen, dels genom idrottsverksamheten (mål 3; God hälsa och 
välbefinnande), dels genom olika stödfunktioner, t ex:
- Jämställd och jämlik rekrytering avseende kön (mål 5; 

Jämställdhet), etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och 
annan ställning (mål 10; Minskad ojämlikhet)

- Fossilfri energiförsörjning (mål 7; Hållbar energi för alla)
- Resursanvändning (mål 12; Hållbar konsumtion och produktion)
- Banutveckling (mål 15; Ekosystem och biologisk mångfald)



Varför hållbarhetsarbete?

➢ Genom att golfen, dvs vi!, arbetar med dessa frågor blir vi mer 
relevanta för medlemmar och sponsorer (kanske till och med 
attraherar helt nya kategorier), vilket leder till bibehållna eller 
ökade intäkter.

➢ Parallellt medför förändringsarbeten inom t ex energiförsörjning 
och resursförbrukning (cirkulära flöden) minskade kostnader.

➢ Därtill finns mer kvalitativa effekter avseende t ex biologisk, 
etnisk och könsbaserad mångfald.



Beslut inför 2022

Fortsätta på inslagen väg med att bredda kunskap och kontakt-
ytor om golfens potential ur ett hållbarhetsperspektiv:
• Tillsammans med SGF och JHIF/SISU etablera ”studiecirkel” om 

GEO On course för att jobba med praktisk hållbarhet 
• Tillsammans med SGF och Länsstyrelsen arrangera ytterligare 

två banvandringar (varav en i Härjedalen)
• Sammanställa information om ”hållbarhetsbidrag” och stötta 

klubbar som vill ansöka om bidragsfinansiering samt söka 
medlemskap i Svenskt friluftsliv

• Etablera kontakt med kommuner, Miljö- och klimatrådet 
(teckna avsiktsförklaringar) samt Naturskyddsföreningen

• Informera om golfens hållbarhetspotential (kvantifierbara och 
kvalitativa värden)

• Höstmötesevent för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte



Fördjupning:GEO Oncourse

VAD: Gå igenom klubbens verksamhet ur många olika 
hållbarhetsperspektiv
HUR: ”Studiecirkel” gm månadsvisa distansmöten (ej dec, jun-
aug), fysiska träffar (vår-, höst-möte och Ordförandeklubban), 
stöd av experter från SGF, JHGDF och JHIF/SISU
NÄR: 2022-2023
VEM: Minst tre deltagare per klubb, varav minst en från 
styrelsen, anställda eller ideella som har kunskap om 
verksamheten eller ”brinner” för hållbarhet 
VARFÖR: Både ekonomiska och miljömässiga nyttor 



GEO Oncourse forts.

FRAMGÅNGSFAKTORER: Intresse, Målinriktning, 80/20, 
Uthållighet, Samverkan, Prestigelöshet, SISU och Tid (5 tim per 
deltagare och månad)

”Hur svårt kan det vara…?”
- Östersund, Hede-Vemdalen (”Sonfjället”), Storsjöbygden och 

Strömsund har miljödiplom att bygga vidare på => kort/-are
startsträcka

- Jobba med ”lättplockade frukter”
- JHGDF fixar registrering och konto/-n till de som vill påbörja

kartläggning eller är lite nyfikna

Intresseanmälan skickas ut till klubbarna under januari.



Veta mer?
• Miljöarbete (golf.se)
• Golfens hållbarhetsarbete (pitch)
• Golfens hållbarhetsarbete (webbutbildning)
• Grön infrastruktur (naturvardsverket.se)
• Forskning om golfens hållbarhet (sterf.org)
• Agenda 2030 (globalamalen.se)
• Golf Course 2030 (randa.org)

Anmäl intresse till
jhgdf@telia.com

Bidra i förändringsarbetet?

https://golf.se/for-klubben/banskotsel/miljoarbete/
https://youtu.be/zte7CKGlRt0
https://www.ledagolfklubb.nu/course/golfens-hallbarhetsarbete/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/gron-infrastruktur?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/10115_sv&_t_q=gr%C3%B6n%20infrastruktur
http://www.sterf.org/se/om-sterf
https://www.globalamalen.se/
https://www.randa.org/en/sustainability/golfcourse2030
mailto:jhgdf@telia.com

