
UTVECKLINGEN AV PSV-KVOTEN I ToGK 
 
 
2009 hade ToGK 333 medlemmar som kommit in i klubben via PSV:s golfkö 
 
Vid den förhandling som då skedde när ToGK övertog servicehuset ifrån samfälligheten 
skulle kvoten öka succesivt till som mest 400 personer år 2020. 
 
Utvecklingen av antalet köande samt antalet medlemmar i ToGK ifrån kön framgår nedan 
 
 
År             Antal köande               PSV-kvoten  
2009  38  333 
2010  38  340 
2011  27  346 
2012  11  353 
2013  13  360 
2014  11  362 
2015  11  352 
2016  10  345 
2017    4  333     
2018    0  2921    
2019     0  2202    
2020                                        0  2083  
 

1. Antalet 2018 är antalet i början av år 2018. Flera valde att gå ur under golfsäsongen. 
2. Antalet 2019 är per 2019-10-21. 
3. Antalet 2020 är per 2020-05-15. 

 
Fram till 2011/12 behövde boende inom PSV-området stå flera år i PSV:s golfkö innan de 
kom in i ToGK. De senaste 5 åren har boende inom området direkt kunna komma in i ToGK 
 
PSV-kvoten hade sin topp under 2014 för att sedan sakta minska de kommande 2-3 åren. 
 
Ett massivt utflöde skedde under 2018 och 2019 pga diskussionerna om samt beslutet att 
bygga det nya klubbhuset. Totalt under de senaste två åren slutade fler än 100 personer i 
ToGK. 
 
113 av de som slutat I TOGK de senaste 2 åren har följts upp via medlemsregister i Svensk 
Golf. Av dessa har: 
 
54 % slutat med golfen eller är inte längre medlem i en svensk klubb 
  3 % avlidit 
24 % fortsatt spela golf men är medlem i en brevlådeklubb eller klubb nära ”hemorten” 
19 % valt att bli medlem i en närliggande klubb på Bjärehalvön, främst Bjäre och Båstad 
 
 



 
 
 
PSV har via de olika personernas golfid undersökt åldersfördelningen på de personer som 
lämnat ToGK resp har valt att vara kvar som medlem i ToGK 
 
 
Åldersspann               Lämnat ToGK           Är kvar i ToGK 
80 år eller äldre  17%  11% 
Mellan 75 och 79 år  21%  14% 
Mellan 70 och 74 år  16%  21% 
Mellan 65 och 69 år  22%  14% 
Mellan 60 och 64 år    7%  13% 
Mellan 55 och 59 år    3%  11% 
Mellan 50 och 54 år    7%    7% 
Mellan 45 och 49 år    5%    8% 
44 år och yngre    2%    2% 
 
Siffrorna är manuellt framräknade och avrundning har skett till närmsta heltal 

 
76 % av de som lämnade ToGk var över 65 år. Motsvarande siffra för de som valt att vara 
kvar i ToGK är 60 %. 
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