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Svar på ansökan om bidrag från Karlskoga Golfklubb 

Sammanfattning 

Karlskoga Golfklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för att fler 

barn och unga ska börja spela golf.  

Karlskoga Golfklubb brottas med problem om att få barn och ungdomar 

till sin verksamhet. Föreningen har ett pågående projekt med Bregårds-

skolan sedan 2019 där årskurs 4–6 får golf på schemat tre gånger per år 

under en treårsperiod. Det är svårt att locka barn och ungdomar att börja 

spela golf och för många kan kostnaden vara ett hinder. Träningen som 

föreningen erbjuder för de allra yngsta, 4–9 år, är kostnadsfri och man 

behöver inte ha någon egen utrustning men föreningen tror det går att 

göra mer. De vill därför utöka projektet som startade med Bregårdsskolan 

till att omfatta fritt spel på föreningens 9-hålsbana för alla barn och 

ungdomar i Karlskoga kommun till och med 18 års ålder. Kostnaden för 

samarbetet, som de ser långsiktigt på, är 100 000 kr per år. 
 

Ett verksamhetsbidrag till föreningen om 20 000 kronor beviljades för år 

2021 för att föreningen ska bedriva verksamhet för barn och unga, har 

lovverksamhet samt att de har prova-på verksamhet. I kultur- och 

föreningsnämndens budget för föreningsbidrag finns ej utrymme för att 

bevilja ytterligare bidrag till Karlskoga Golfklubbs verksamhet. 
 

Kultur- och föreningsförvaltningen föreslår kultur- och 

föreningsnämnden att avslå ansökan om bidrag från Karlskoga Golfklubb 

och överlämna ansökan till kommunstyrelsen för vidare hantering.    

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2021. 

Ansökan om bidrag från Karlskoga Golfklubb den 2 mars 2021.  

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och föreningsnämnden avslår ansökan om bidrag från 

Karlskoga Golfklubb. 

2. Kultur- och föreningsnämnden överlämnar ansökan till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.   
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Samarbete Karlskoga Kommun – upplåtande av 9-hålsbanan för barn/ungdomar 
 

Karlskoga Golfklubb är en ideell förening bildad 1975 som bedriver verksamhet i Valåsen där vi förfogar 

över en 18-hålsbana samt en 9-håls Pay & Playbana som ligger vackert belägna på 84 hektar mark i 

historisk miljö. 

Vi är idag ca 1 760 medlemmar i föreningen där medelåldern är 49,6 år, 8,9% av medlemmarna är 

juniorer och andelen kvinnor är 27%. Vår verksamhet, tillsammans med våra entreprenörer, sysselsätter 

ca 15 personer under högsäsong. Klubben erbjuder organiserad träning med PGA-utbildade tränare från 

4 års ålder. 

Vi vill att så många som möjligt ska vara aktiva inom golfen så länge som möjligt, i en så bra verksamhet 

och idrottsmiljö som möjligt och vi tror att nyckeln till livslångt idrottande är att sänka tröskeln för att 

komma igång. 

Under hösten 2019 inledde vi ett samarbete med Bregårdsskolan där årskurs 4–6 får golf på schemat tre 

gånger per år under en treårsperiod. I september startade projektet där 158 elever transporterades upp 

till vår anläggning med buss för att prova på golf fördelat på tre dagar.  

Riksidrottsförbundets Strategi 2025 

Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i 

förening under hela livet. 

Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har vi sett att barn och ungdomar slutar 

allt tidigare och att de flesta inte hittar tillbaka till idrotten. Samtidigt upplever många vuxna att 

trösklarna in i föreningslivet är höga. En del av förklaringen ligger i stora globala trender som 

urbanisering, digitalisering och en ökad individualisering som har påverkat även Sverige – och till och 

med deltagandet i idrott. Där kan vi konstatera att idrotten på en del områden helt enkelt måste förnya 

sig för att förbli attraktiv. 

I dagsläget vänder medlemskurvan nedåt med 11-åringarna – en trist verklighet som många 

idrottsföreningar känner igen från sin egen vardag. Sedan det sker ett successivt tapp av medlemmar till 

någonstans mellan 35–50 årsåldern då det blir en svag ökning i form av de föräldrar som kommer 

tillbaka antingen som aktiva eller som barn- och ungdomsledare. Efter 50-årsåldern sluttar kurvan nedåt 

igen. 

Samtidigt beskriver Centrum för idrottsforskning hur bara 44 procent av pojkarna och endast 22 procent 

av flickorna når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Vi vet vilka oerhörda positiva 

effekter idrott och fysisk aktivitet har på människors livskvalitet och på vårt samhälle i stort. Det här är 

en av vår tids stora utmaningar och svensk idrott är en stor del av lösningen. 

https://www.rf.se/Allanyheter/2016/krafttagkravsforeninaktivgeneration/
https://www.rf.se/idrottenssamhallsnytta/
https://www.rf.se/idrottenssamhallsnytta/
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Svensk idrott har tillsammans ett enormt utbud av aktiviteter, träning- och tävlingsfällen. Hur gör vi 

dessa mer tillgängliga så att fler känner sig välkomna? 

Förslag till samarbete 

Även Karlskoga Golfklubb brottas med problemen som beskrivs ovan, det är svårt att locka barn och 

ungdomar att börja spela golf och för många kan kostnaden vara ett hinder. Träningen vi erbjuder för de 

allra yngsta, 4–9 år, är kostnadsfri och man behöver inte ha någon egen utrustning men vi tror det går 

att göra mer. 

Vi vill därför utöka projektet vi startade med Bregårdsskolan till att omfatta fritt spel på vår 9-hålsbana 

för alla barn/ungdomar i Karlskoga Kommun till och med 18 års ålder. Kostnaden för samarbetet, som vi 

ser långsiktigt på, är 100 tkr per år. 

Ett sådant samarbete ligger helt i linje med Karlskogaandan där vi erbjuder barn och unga möjlighet till 

meningsfull aktivitet utanför skolan och hjälper till att bygga gemenskap, inkludering och starten på ett 

livslångt idrottande!  

 

Marcus Grimstad 

Karlskoga Golfklubb 
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