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FOOTGOLF 
i sommar på Skogberga  
 

 
 
 
Plötsligt händer det! 
 
Detta är verkligen inte ett långtidsprojekt med framförhållning, det var inte ens påtalat vid  
tiden för klubbens årsmöte för knappt en månad sedan. 
 
Vår greenkeeper och driftbolagsansvarige Sven-Erik blev tillfrågad för tre veckor sedan  
om intresset att anlägga en Footgolfbana på Skogberga, och fick tillsammans med mig i 
uppdrag att följa upp detta. 
 
Vi träffade representanter för Footgolf i Sverige som länge letat efter lämpliga 
golfbanor/anläggningar för att kunna anlägga en 18-håls Footgolf bana, vilket annars  
är ovanligt.  
 
Sporten växer snabbt och arrangerar redan både SM, EM och VM. Sverige är f.n. rankat 
åtta (8) i Europa.  
 
Jag och Sven-Erik var först en aning skeptiska då vi såg merarbete, förslitning och möjlig 
okunskap om golf bland de nya spelarna, men det ändrades snabbt då vi träffade Footgolf 
spelarna på banan. 
 
De spelar efter samma typ av regler som vår golf, och de har som mål ett 40 cm djupt hål 
med 50 cm hålkopp och hålflagga. 
 
Hålen placeras vid sidan om golfgreenen och kräver ingen finare klippning än 
motsvarande foregreen/fringe. 
 
Utspark görs från befintlig Tee om den är plan, annars separata Teekulor vid sidan om. 
 
Footgolf spelas med odobbade skor och bollen är förhållandevis mjuk och lätt, vilket inte 
ska påverka vår ordinarie golfgreen. 
 
Hålen kan förslutas med lock vid ordinarie golftävling och flaggan kan tas bort. Om en 
golfboll skulle hamna i footgolfhålet så är det lättnad utan plikt.  
 
Footgolfare letar mycket sällan efter bollen och behöver inte heller välja klubba, eller 
provsvinga, vilket påskyndar spelet avsevärt.  
 
Footgolfare spelar också ofta vår egen golf. Svenska Golfförbundet (SGF) stöder Footgolf 
Sverige. 
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Varför ger vi oss då in i detta? 
 
Intresset från Footgolfarna att etablera en bana på Skogberga har varit väldigt stort och 
Driftbolaget har mer och mer insett synergieffekterna av de båda spelen. Utrustningen har 
tagits fram rekordsnabbt och fördelaktigt för Driftbolaget.  
 
Driftbolaget arrenderar marken från Täby kommun och äger sin fulla rätt att utveckla sin 
affärsverksamhet för att få lönsamhet. Vi som klubb ska självklart värna om våra och 
medlemmarnas intressen i samspråk med Driftbolaget.  
 
Detta har också gjorts och kommer att fortsätta.  
 
Footgolfen kommer troligtvis att generera flera medlemmar till klubben, och förmodligen 
attrahera en yngre målgrupp, vilket vi sökt i flera år. Dessa hoppas vi kunna locka till vår 
typ av golf också.  
 
Footgolf utövas även av äldre och "pensionerade" fotbollsspelare vilket kan bidra till ett 
medialtökat intresse, och på så vis göra Jarlabanke GK mer synligt på "golfkartan". 
 
Flera praktiska detaljer återstår att diskutera bl.a. på det kommande styrelsemötet den 
1 juni. 
 
Jag inser att framförhållningen till er medlemmar är väldigt kort, men jag kan bara vädja 
om ett öppet sinnelag och att försöka se möjligheterna med denna utveckling. 
 
En "win-win" situation för oss alla som spelar Skogberga är att större intäkter till 
Driftbolaget ska ge en mer frekvent klippning av banan, ruff, fairway och greenområden, 
vilket gynnar alla som spelar Skogberga. 
Större intäkter ger således förutsättningar att förbättra banans kondition och spelglädje, 
vilket är bra för oss alla. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anders Linde 
 
Ordförande i Jarlabanke GK 
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