Pressmeddelande 2019-12-06
Lidingö Golfklubb har tilldelats internationell certifiering för
gediget miljö- och hållbarhetsarbete
Lidingö Golfklubb fick i november den prestigefyllda internationella certifieringen för
kvalificerat miljö- och hållbarhetsarbete av GEO Foundation.

Miljöfrågorna blir alltmer aktuella i dagens samhälle och debatten allt intensivare om jordens klimat.
-

Lidingö Golfklubb rättar sig förstås efter de lagar och regelverk som finns när det gäller
miljöpåverkan men vi gör mycket mer än så. Redan 2010 var vi en av de första klubbarna i
landet som erhöll Svenska Golfförbundets miljödiplom för vårt aktiva hållbarhetsarbete,
berättar Anders Green, Klubbchef.

Under 2019 har klubben lagt i ytterligare en växel och erhållit den internationella GEO-certifieringen.
I skrivande stund är det bara 21 golfklubbar, av landets ca 480, som uppnått detta. Certifieringen
innebär i korthet att man kan påvisa hur man tar hand om naturen på och i anslutning till golfbanan
och optimerar resurser ur ett hållbarhetsperspektiv samt interagerar med närsamhället.
Detta tar sig uttryck i klokt och hållbart nyttjande av alla resurser såsom vatten, energi och material
men även varsam användning av bekämpnings- och gödningsmedel. För att bevara den naturliga
mångfalden sköts och vårdas banans naturmarker dagligen. Klubben verkar även för att öka den
biologiska mångfalden genom att sätta upp fågelholkar runt banan och kommer även att sätta ut
insektshotell. Klubben har gjort en inventering av de fågelarter som trivs vid golfbanan och säkerställt
att vattendragen är friska så att grodor, ödlor och fiskar mår bra. Allt arbete kommer att finnas
dokumenterat på klubbens hemsida www.lidingogk.se. Mer information finns även på GEO
Foundations hemsida www.sustainable.golf
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Fakta Lidingö Golfklubb: Lidingö Golfklubb bildades 1933 och var då Sveriges första 18-hålsbana.
Klubben är belägen i Sticklinge på norra Lidingö. Antalet medlemmar är 1 200 aktiva. Klubben och
anläggningen är öppen för alla golfintresserade och andra besökande som kan nyttja faciliteter som
driving range och restaurang.

