
Vision 50/50 på Djursholms Golfklubb
Mål: Ett mer jämställt och inkluderande klimat på vår klubb



Deltagare

• Öppen inbjudan till alla 
medlemmar

• Ca 35 deltagare i referensgruppen 
– första delen, nulägesanalys och 
problemformulering

• Nio personer i styrgruppen –
arbetar nu med handlingsplanen

Johanna Ericsson, Klubbchef
Andreas Högberg-Piik, Sportchef

Susanna Marcus, Ordf DK

Henrik Meldahl, Ordförande

Lotten Levén, Valberedningen
Maria Hägerdal, Medlem

Jonas Håkansson, Banchef
Anna Nelson Orring, FörändringsledareHåkan Werner, Ordf HK
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STEG FÖR STEG MOT EN 
JÄMSTÄLLD GOLFKLUBB.

Stärka och 
vässa HP.

Rond 3.

Processmodell.



Nulägesanalys

• Fyra arenor

• Synat våra aktiviteter och tävlingar på 
klubben. Är alla välkomna? Kan alla vara 
med?

• Observerat attityder och uttryck på klubben. 
Bemöter vi varandra så som vi själva vill bli 
bemötta?

• Har en arbetsmiljö som tilltalar både kvinnor 
och män?

På golfbanan På anläggningen

I mötesrummet Personal/ideella



Målformuleringar och 
handlingsplan

”Vilka oönskade lägen vill vi förändra?”

”Vad vill vi uppnå i framtiden?"

• Värdegrund och bemötande

• Aktiviteter som speglar medlemmars önskemål

• Mer fokus på den idrottsliga verksamheten

• Samspel på banan

• Främre tee:s

• Rekrytering - personal samt ideella för att bli mer jämställda och 
inkluderande



”Small wins”

• Vår första kvinnliga banarbetare

• Jämnare könsfördelning i receptionen

• Kvinnlig klubbchef/VD

• Damkommittén och herrkommittén (inte längre 
senior) har inlett processer för att bättre möta 
medlemmarnas önskemål och hela sin målgrupp

• Nya tjejsatsningar initierade av juniorkommittén

• Förbättringar på banan i linje med projektet 
kommer, tex främre tees

Små steg leder till stora 
förändringar



R1

R2

R3

Maj 2019
Inspirationsträff (regionala träffar)

September 2019
Fysisk träff, kick-off med 
uppstart på klubb.

Våren 2020
Fysisk träff, avstämning hål 14 rond 1.
Introduktion och uppstart rond 2.

18 november 2020  
Fysisk träff, genomgång hål 1–5 och 
introduktion hål 6-14 rond 2.

24 mars 2021
Digital träff, avstämning hål 14 rond 2.
Introduktion och uppstart rond 3.

Juni 2021
Fysisk träff, genomgång hål 8 
rond 3.

2021
Fysisk träff, avstämning 
hål 10 rond 3.

Klubbens årsmöte 2021 
Diplomering.



Vad säger deltagarna
Andreas, Sportchef DGK: ”Vi förstår nu vikten av att inkludera alla åldersgrupper och hcp-nivåer i planering och genomförande av 
vår idrottsverksamhet, vår gemensamma nämnare är att vi alla vill bli bättre på golf och slå längre!”

Henrik, Ordf DGK: ”Nu har vi koll på utmaningarna vi står inför och det blir enklare att ta nästa steg för en mera inkluderade golf.”

Susanna, ordf DK: ”Vi har redan gjort framsteg under året som gått - mer välkomnande bana för alla. Vi kommer än mer i år att 
erbjuda ett spelprogram som vi hoppas attraherar alla damer oavsett ålder och handicap.”

Gunilla, medlem: ”Jag gillar DGK och vill att detta ska vara en bra klubb, med trevliga möten, god kultur och inkluderande stämning. 
Jag som relativt ny aktiv medlem ville se om jag kunde bidra med någonting i det här projektet och valde därför att delta.”

Håkan, ordf HK: ” Processen har varit lärorik och har tydliggjort hur viktigt det är att vara lyhörd . Det är ju vi, alla medlemmar, som 
bestämmer vilken klubb vi skall vara.”

Ulrika, medlem och juniorförälder: ”När jag lästa om Vision 50/50 kände jag att jag ville vara med och bidra till att göra DGK till en 
ännu mer attraktiv klubb där alla känner sig välkomna oavsett kön, ålder och hur länge man har varit aktiv inom sporten.”

Anna, förändringsledare och styrelseledamot: ”Ett utmanande projekt där det kan vara svårt både att förstå att något är ett 
problem och varför det är ett problem. Samtidigt väldigt stimulerande när man inser att den dialog som kommit igång redan lett till 
flera förändringar och en trevligare miljö på klubben.” 


