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OnCourse - verktyget som ger bättre koll
GEO (Golf Environment
Organization)
GEO är en internationell ideell organisation vars huvudsyfte är att hjälpa
golfanläggningar att bli världsledande
vad gäller hållbarhet, resurseffektivitet
och samhällsnytta.
GEO utvecklar och tillhandahåller
bland annat dokumentationsplattformen OnCourse®, liksom ett system
för miljöcertifiering, GEO Certified,
för anläggningar, golfbaneprojekt och
tävlingar.
OnCourse® är ett praktiskt,
webb-baserat program för att dokumentera, utvärdera, förbättra och
samla golfklubbens hållbarhetsarbete.
Det omfattar hela anläggningen, från
verksamheter i klubbhuset till skötsel
av bana och övriga marker.
Golfanläggningar som använder
OnCourse kan registrera sig för att bli
GEO Certified®. Systemet uppfyller alla
krav på en internationell miljöcertfiering av högsta klass med bl a
Jonathan Smith, vd på GEO.

Att dokumentera sin positiva och
negativa miljöpåverkan på golfbanan och i klubbverksamheten är en
bra idé om man vill få en bild av
hur hållbar anläggningen egentligen
är och var förbättringspotentialen
ligger. När det dessutom finns ett
verktyg som kan hjälpa till med
både detta och att spara naturresurser, pengar och tid finns det väl inte
så mycket att tveka om?
Den nya versionen av GEO’s verktyg OnCourse underlättar för golfklubbar över hela världen att jobba
med hållbar utveckling, och nu
byggs en anpassad svensk version.

För sju år sedan skapade GEO (Golf
Environment Organization den första
versionen av OnCourse. Syftet var
att skapa ett verktyg anpassat efter
golfanläggningars specifika behov
av att dokumentera och följa upp sin
miljöpåverkan. OnCourse är också
kopplat till GEO Certified, det internationella miljöcertifieringsprogrammet
för golfanläggningar.
- Vi måste kunna bevisa att vi använder vår mark på ett ansvarsfullt vis
och att det är värdefullt för samhället
att just vi finns där. Hur ska vi annars
kunna försvara våra anläggningar när
ytorna behövs för bostäder eller produktion av mat och energi?
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•

oberoende part som besöker anläggningen för kontroll,

•

offentlig rapportering med insyn i
både process och resultat,

•

helhetssyn på verksamheten,

•

samråd med berörda parter kring
standardisering,

•

krav på regelbunden re-certifiering
för ständiga förbättringar.

Läs mer på golfenvironment.org

Därför är det viktigt att vi dokumenterar vår skötsel, samlar in data och
goda exempel samt miljöcertifierar
våra anläggningar. Till detta skapade
vi OnCourse. Nu kommer vi med

version 4, som är mer flexibel, snabbare och roligare att använda, säger
Jonathan Smith, vd på GEO.
Verktyget kan anpassas till olika länders förutsättningar och lagstiftning. I
Sverige har arbetet OnCourse Sweden kommit långt och en lansering
planeras under senare hälften av 2017.
Databasen har nu också mycket större
kapacitet, så inom kort finns möjligheten att dela med sig av klubbens goda
exempel.
- Att kunna dela sin information med
andra och ta del av andras idéer är en
viktig pusselbit för att klubbar ska få
inspiration till arbetet med den egna
hållbarhetsplanen. Vi vill att verktyget
skapar en förbättringscykel på klubben där man matar in fakta, analyserar
och eventuellt certifierar, för att sedan
ta nästa varv i cykeln för att bli ännu
bättre, menar Jonathan.
Det finns drygt 1300 klubbar i
GEO:s globala databas, varav 178 är
GEO-certifierade. (Nio av dessa finns i
Sverige.) Av dessa är ett 70-tal re-certifierade, en eller flera gånger. Målet är
att det skall bli många fler användare
när den nya versionen av OnCourse är
helt klar.

med det praktiska. Bland annat genom
att sprida information till golfklubbarna, samla intresserade regionalt samt
besöka och hjälpa de klubbar som
behöver det för att komma igång.

Ny teknik, nya lösningar
GEO har flera medarbetare som jobbar
specifikt med utvecklingen av verktyget. GEO började lanseringen av den
nya versionen under slutet av förra
året och fler och fler delar kommer
att släppas kontinuerligt under 2017.
Stephen Gabauer är en av de som job-

bade med den tekniska utvecklingen
av OnCourse och arbetade också med
att få till funktionalitet för utvärdering,
rapportering och dokumentation.
- Teknikutvecklingen i allmänhet har
gått i ett rasande tempo under senare
år så dataprogram, mobiler och appar blir snabbt inaktuella. Vi måste
hänga med i utvecklingen och leverera
en produkt som sparar både tid och
resurser för våra användare, berättar
Stephen.
Richard Allison är projektledare och
spindeln i nätet när det gäller klubbarnas användning av programmet.

100 svenska klubbar
till år 2020
Golfförbundets ambition är att lansera
OnCourse Sweden på bred front
bland Sveriges golfklubbar. Syftet är
att ersätta den gamla formen med miljödiplom som SGF jobbat med sedan i
slutet av 1990-talet. Målsättningen är
ambitiös: 100 svenska anläggningar är
certifierade till år 2020.
- Med ett modern och lätthanterligt
verktyg kan nu golfklubbarna sköta
all sin dokumentation kring skötseln
av en golfbana på ett enkelt sätt, vilket
t.ex. kommer att vara viktigt för att
trovärdigt kunna redovisa en golfbanas
miljöpåverkan till relevanta myndigheter, Säger Gunnar Håkansson,
generalsekreterare på SGF.
Golfförbundets bankonsulenter och
klubbrådgivare kommer att hjälpa till

Två spindlar i nätet kring OnCourse; t v Richard Allison och Stephen Gabauer , GEO.
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Han svarar på användarnas frågor,
tittar på ansökningarna som kommer
in från de klubbar som förbereder sin
certifiering, har kontakt med de som
åker ut och certifierar och har koll på
de trender som visar sig i datan som
kommer in från anläggningarna som
använder OnCourse.
En fråga som ofta ställs är hur en
klubb skall göra för att gå över från
den gamla till den nya versionen och
när det är lämpligt att göra detta.
- Den information som ligger i
GEO:s databaser kommer att flyttas över successivt, så inget arbete
kommer att gå förlorat för klubbarna,
oavsett om man fortsätter i den gamla
versionen (version 3) ett tag eller väljer att gå över till den nya (version 4)
redan nu, berättar Richard.
- Vi rekommenderar att de klubbar som kommit mer än 60% genom
processen fortsätter sin certifiering i
version 3 tills de är färdiga, så flyttas
de till version 4 när de är klara. De
klubbar som just har börjat använda
OnCourse i den gamla versionen bör
registrera en ny profil och börja om i
den nya versionen. Eftersom den nya
versionen är så annorlunda mot den
gamla kan vi inte överföra informationen direkt till de nya formulären, utan
istället samlas datan i PDF-filer som
gör det lätt att hitta de gamla uppgif-

Maria Strandberg och hunden Freja tillbringade tre månader i North Berwick för att
hjälpa till med den svenska anpassningen av nya OnCourse.

terna. Information om detta har gått ut
till alla användare av systemet.

Hjälp att anpassa verktyget
Den nuvarande versionen finns på åtta
språk. Den nya som släpptes i början

Förbättringar i nya OnCourse:
•
•
•
•
•

Mindre skrivarbete och färre dupliceringar av text.
Mer ”multiple choice” formulär (flervalslistor att kryssa i).
Lättare att hitta i verktyget, bl a genom rullgardinsmenyer.
Goda exempel kan delas med övriga världen
Kontinuerlig användning av verktyget för dokumentation av
verksamheten (även under certifierings - och re-certifieringsprocessen)

Under 2017/2018 är planen att:
•
•
•
•

komplettera med möjligheten att plocka ut data för presentationer, diagram,
rapporter etc.
skapa analysverktyg för att man t ex ska kunna jämföra klubbens data v g
vattenförbrukning, gödning, energiförbrukning mot vetenskapligt satta
mätvärden anpassade efter jordtyp, gräs och klimat.
skapa en del automatiska funktioner.
kunna regionalisera programmet och anpassa efter lokala förutsättningar, till
exempel OnCourse Sweden.

på februari, finns hittills bara på engelska. OnCourse Sweden förväntas vara
klar under senare hälften av året. Maria Strandberg, STERF, har hjälpt till
med utvecklingen av den nya svenska
versionen.
- Under hösten 2016 hade jag förmånen att jobba direkt tillsammans med
GEO-teamet i North Berwick. Det
kanske allra viktigaste som jag bidrog
med var att via STERF:s nätverk
identifiera och kontakta forskare och
praktiker som gav värdefull feedback
på den nya versionen. Detta tycker jag
ger OnCourse 4 trovärdighet, berättar
Maria.
Tillsammans med SGF:s konsulenter
har Maria jobbat med att identifiera
vad OnCourse Sweden ska kompletteras med för att uppfylla svenska
lagar och restriktioner. Man har även
planerat för att integrera praktiska råd
och rekommendationer levererade av
STERF i nya On Course. En styrgrupp
för OnCourse och GEO certifieringen
har också skapats. Den ska garantera
kontinuerlig utveckling av innehållet
och strategi för en långsiktig finansiering.

