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Utmärkelser 

Svenska Golfförbundet (SGF) har följande sex utmärkelser: 

 

Guldmärke 

Guldklubba 

Silvermärke 

Guldplakett 

Silverplakett 

Elitmärke  

 

Delegationsordning: 

Förbundsstyrelsen beslutar om utdelning av Guldmärke, Guldklubba och Guldplakett. 

Generalsekreteraren beslutar om Silvermärke, Silverplakett och Elitmärke. 

Samtliga ärenden förbereds av en arbetsgrupp inom kansliet (”utmärkelsegruppen”) under ledning av 

Generalsekreteraren. Såväl klubbar, distrikt som personer engagerade i SGF:s verksamhet uppmanas att 

inkomma med namnförslag. 

 

SGF:s Blankett för utmärkelse 

Blanketten skickas till: Svenska Golfförbundet, Marika Pellijeff, Box 84, 182 11 Danderyd 

 

 

Statuter:  

Guldmärke 

”Guldmärket tilldelas person som svarat för betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport” 

* Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer.  

* Märket utdelas vid Förbundsmötet eller annat lämpligt evenemang. 

* Utmärkelsen berättigar till SGF:s introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för 

utfärdandet. Kortet är livsvarigt. 

 

Guldklubba 

” Guldklubban är SGF:s högsta utmärkelse jämsides med Guldmärket. Guldklubban tilldelas högt förtjänta 

personer som – huvudsakligen på annat sätt än genom frivilliga insatser i SGF-styrelsen och liknande uppdrag – 

gjort golfsporten synnerligen stora tjänster” 

* Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer.  

* Märket utdelas vid Förbundsmötet eller annat lämpligt evenemang. 

* Utmärkelsen berättigar till SGF:s introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för 

utfärdandet. Kortet är livsvarigt. 

 

Silvermärke 

”Silvermärket tilldelas person som utfört stora arbetsinsatser för svensk golfsport” 

* Märket präglas i silver och numreras.  

* Märket utdelas vid lämpligt evenemang. 

* Utmärkelsen berättigar till SGF:s introduktionskort. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för 

utfärdandet. Kortet är livsvarigt. 

 

Guldplakett 

”Guldplaketten tilldelas institution, förening eller enskild person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt befordrat 

golfsportens intressen” 

 

 

http://www.golf.se/Global/SGF/Om%20SGF/Utm%c3%a4rkelser/blankett_utmarkelser.pdf
mailto:marika.pellijeff@golf.se
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Silverplakett 

”Silverplaketten tilldelas person som utfört stora arbetsinsatser för svensk golfsport, i första hand inom distrikt eller 

klubb” 

* Plaketten utdelas vid lämpligt evenemang – i regel på den nivå (centralt, distrikt eller klubb) där vederbörande 

verkat. 

 

Elitmärke  

Nya urvalskriterier from 2006 

Den manliga spelare som vid något tillfälle uppnått topp 80 på världsrankingen eller topp 3 på SGF Golf Ranking 

erhåller elitmärket.  

Den kvinnliga spelare som vid något tillfälle uppnått topp 80 på världsrankingen eller vid något tillfälle uppnått topp 

3 på SGF Golf Ranking erhåller elitmärket. 

Uppnå dessa positioner betyder att det finns både segrar och många andra topplaceringar på vägen dit.  

Utmärkelsepolicyn för elitmärket ses över årligen. 

 

Beslutsprocess: 

Till grundval för att utse belönade personer på guldnivå (Guldmärke, Guldklubba och Guldplakett) ligger de 

bedömningar som tas fram av ”utmärkelsegruppen” och vars underlag överlämnas till Förbundsstyrelsen för beslut. 

 

Till grundval för att utse belönade personer på silvernivå (Silvermärke och Silverplakett) finns vid sidan av de 

bedömningar som tas fram av ”utmärkelsegruppen” även en poängskala (se BILAGA 1) där olika uppdrag ger olika 

poäng. Det är dock viktigt att påpeka att denna poängskala enbart är ett hjälpmedel, inte en handling med sådan 

officiell status att vissa uppnådda poäng med automatik gör att utmärkelser utfaller. Överordnat varje ansökan är 

den bedömning ”utmärkelsegruppen” gör inför Generalsekreterarens beslut. 

 

Till grundval för att utse personer som tilldelas Elitmärket finns ett särskilt PM. 

 

Utdelningspolicy: 

1) Det ligger inget värde i att personer som nått sådana kvalifikationer att en belöning är aktuell ska behöva vänta 

på sin utmärkelse tills ett ev. uppdrag är över. Tvärtom kan det ofta vara en fördel att en person belönas medan 

gjorda insatser är aktuella. 

2) Varje bedömning görs individuellt. Det finns ingen automatik i att vissa uppdrag gör att en person kan förvänta 

sig en utmärkelse – inte heller ska en utmärkelse på silvernivå förhindra en utmärkelse på guldnivå (det omvända 

torde inte vara aktuellt). Varje person bedöms för sig. En blankett för sammanställning av tilltänkta personers 

uppdrag som underlag för beslut finns i bilaga 2. 

 

Registrering: 

För samtliga utmärkelser gäller att förteckning över utdelade utmärkelser förs på Svenska Golfförbundets kansli. 

 

Rådgivande poängskala för SGF-utmärkelser 

1. Arbete inom SGF centralt 

 - ordförande 7 poäng/år 

 - styrelseledamot 5 poäng/år 

 - kommittéordförande 4 poäng/år 

 - valberedning, ledamot av SGF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis och internationella uppdrag 2 

poäng/år 

 - förbundsdomare 2 poäng/år 

 

2. Arbete inom golfdistriktsförbund 

 - ordförande 5 poäng/år 

 - styrelseledamot och kommittéordförande 3 poäng/år 

 - ledamot av GDF-kommitté eller utredning som arbetar på årsbasis, styrelsesuppleant 
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och valberedning 1 poäng/år 

 - distriktsdomare och banvärderare 1 poäng/år 

 

3. Arbete inom golfklubb 

 - ordförande 4 poäng/år 

 - styrelseledamot och kommittéordförande 2 poäng/år 

 - kommittéledamot, styrelsesuppleant och valberedning 1 poäng/år 

 - intendent/klubbchef/klubbdirektör 1 poäng/år 

 

4. Poängskala 

 Silvermärket 50 poäng, varav minst 25 förbundspoäng (SGF och GDF) 

 Silverplaketten  30 poäng  

 

Anm 1: 

Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb, distrikt eller SGF centralt) ger alla uppdrag poäng. Vid samtidiga 

uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng.  

 

Anm 2: 

Denna poängskala är vad rubriken säger ”rådgivande” och gäller utmärkelser upp till och med silvernivå, på 

guldnivå sker individuella bedömningar. 

 


