Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Verksamhetsberättelse 2011
I distriktet ingår följande klubbar
Funäsdalsfjällens GK
Klövsjö-Vemdalens GK
Krokoms GK
Norderöns GK
Rossöns GK
Sonfjällets GK
Storsjöbygdens GK
Strömsunds GK
Svegs GK
Åre GK
Östersund-Frösö GK

FfjGK
KVGK
KroGK
NoGK
RoGK
SfjGK
SBGK
SsGK
SGK
ÅGK
ÖFG

Ovanstående klubbar hade enligt SGF:s medlemsstatistik i oktober tillsammans 10 303 medlemmar, en minskning med 991 medlemmar jämfört med 2010.
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Styrelsearbetets genomförande och distriktets utveckling i stort
Styrelsen har sammanträtt tio gånger varav åtta protokollförda. Mötena har genomförts i
hemmet hos sekreterare Reidun Åkerström. Därutöver har genomförts två ordförandemöten i
samband med ordförandeklubban i Krokom samt i anslutning till höstmötet.
GDF har följt den nya planeringscykeln avseende verksamhetsplanering och mötesordning.
Processen är i sin linda och allt har ännu inte fallit på plats. JHGDF:s styrelse är övertygad
om att den nu inslagna vägen är riktig, vilket innebär att klubbarna får ett ökat inflytande i
golfens utveckling.
Under senare delen av året har frågan om SGF:s framtida finansiering accentuerats och
distriktets klubbar har haft möjlighet att yttra sig i de möten som ägt rum i frågan. Beslut
väntas under 2012 hur den framtida finansieringen av SGF skall ske.
Medlemstappet för distriktets klubbar är mycket oroväckande. För sjätte året i rad tappar vi
medlemmar. Årets medlemstapp är knappt tusen. Även om det, i likhet med tidigare år,
främst drabbat klubbar som har en stor andel distansmedlemmar i sin medlemsstock så är
utvecklingen ohållbar på sikt.
SGF:s stora satsning på juniorerna, bl a genom tillsättandet av juniorkonsulenter, har inte fått
någon positiv effekt avseende klubbarnas juniorverksamhet. Ett flertal klubbar är ytterst
tveksamma till satsningen. Viss oklarhet har rått avseende rollspelet mellan
juniorkonsulenten och klubbarnas junioransvariga. Tanken var att konsulenten skulle stötta
klubbarna med planering mm medan klubbarna skulle genomföra själva planeringen.
En grundförutsättning för en bra juniorverksamhet i klubbarna är att det finns juniorledare.
Under året har JHGDF genomfört en utbildning för ungdomsledare med 15 deltagare (UL 1).
Trots utvecklingen med vikande medlemstal och en ansträngd ekonomi bland ett flertal av
distriktets klubbar kan vi konstatera att bankvalitén varit väldigt bra den gångna säsongen.
Detta har inte enbart berott på väderförhållandet utan också på att klubbarna har kvalificerad
och entusiastisk personal, såväl anställda som ideella.

Utmärkelser
Under året har Bertil Åström, B-O Palmgren och Hans Strömberg tilldelats Guldmärket. Vidare har Staffan Carlsson tilldelats silvermärket.
Kjell Åkerströms ungdomsstipendium tilldelades Lina Axner, ÖFG.
Guldmärket
Nr 1 Kjell Åkerström
Nr 2 Mats Widén
Nr 3 Erik Åkerlund
Nr 4 Gunnar Hjelm
Nr 5 Sören Andersson
Nr 6 Einar Alke
Nr 7 Mats Eriksson
Nr 8 Bo Mårtensson
Nr 9 Bertil Åström
Nr 10 B-O Palmgren
Nr 11 Hans Strömberg
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Silvermärket
Nr 1 Mari Johansson
Nr 2 Bertil Åström
Nr 3 B-O Palmgren
Nr 4 Hans Strömberg
Nr 5 Staffan Carlsson

Representation
Representanter ur distriktsstyrelsen har deltagit i huvuddelen av SGF anordnade möten och
konferenser under året. Vid Förbundsmötet 2011 deltog, förutom blivande distriktsordföranden Catharina Törngren även Bengt-Owe Palmgren, Krokoms GK, som distriktets ombud.
På Golftinget i november deltog Catharina Törngren, JHGDF, och Jahn Thelin, Åre GK.

Administration
Distriktsstyrelsens ledamöter och funktionsansvariga arbetar ideellt och utan tillgång till
kansliresurser. För att information, samverkan och samordning mellan styrelsemedlemmar
och distriktets klubbar skall fungera krävs stor lojalitet och disciplin att i tid svara på
uppgifter som krävs in. Detta har tyvärr inte fungerat tillfredsställande.
I likhet med de senaste åren har fem distriktsintroduktionskort tilldelats varje klubb för att
nyttjas av funktionärer enligt respektive klubbs bestämmande. Nyttjandegraden har inte varit
särskild hög men kortet är ändå uppskattat och bör fortsatt finnas kvar.
Något distriktskort för juniorer har inte delats ut. Juniorer upp t o m 17 år har, som föregående år, getts möjlighet att spela ”fritt” på distriktets banor efter överenskommelse med berörd bana. För äldre juniorer har respektive klubb getts möjlighet att lämna in en lista till distriktet på de spelare som seriöst satsar på tävlingsgolf. Distriktet skulle därefter sammanställa en lista för spridning till klubbarna med rekommendationen att juniorerna spelar utan
att betala greenfee på distriktets banor. Ingen sammanställning har gjorts eftersom inga namn
har inkommit till sekreteraren.
RM 2012
I oktober 2010 fick vårt distrikt ”stafettpinnen” för att arrangera Riksmästerskapet i juli 2012
(att jämföras med ”SM”) tillsammans med Medelpad och Ångermanland.
I början på 2011 bildades en ledningsgrupp bestående av tre personer, Staffan ”Räven”
Carlsson, JHGDF, Ulf Stecksén, MGDF och Jan-Olof Persson, ÅGDF. Denna ledningsgrupp
har haft återkommande möten för att strukturera upp arrangemanget. Representanter från arrangerande klubbar har ingått i den grupp som sedan våren 2011 haft flera möten för att säkerställa arrangemanget. För JHGDF:s räkning har Staffan Carlsson delegerats ansvaret för
RM. På ett möte i Stockholm i oktober utsågs Staffan Carlsson till ”RM-General” 2012.
Staffan Carlsson deltog i februari i den workshop som 2011 års arrangör, Bohuslän-Dals
GDF, höll utanför Uddevalla. Under RM:et 2011 fanns delegationer från våra arrangerande
klubbar på plats för att ”sälja in” vårt arrangemang. För detta ändamål togs det fram roll-ups
till klubbarna samt använde oss av resp. klubbars och turistbyråers material. De tre distrikten
har lånat ut 20 000 kr/distrikt för de löpande initiala kostnaderna gällande arrangemanget. Ett
samarbetsavtal mellan distrikten och RM-gruppen finns.
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I månadsskiftet mars/april kommer en workshop gällande RM att hållas i Sundsvall. Föreläsare från SGF, Europatouren och USA-touren deltar och meningen är att utbilda tävlingsledarna, domarna och övriga i det nya regelverket, i tävlingsgenomförande och i problemhantering. Vid årsskiftet 2012 var huvudsponsorer klara, priser framtagna och funktionärskläder
bestämda. Staffan Carlsson redogjorde för det aktuella läget för JHGDF-styrelsen på ett möte
i januari. Info finns på: www.rmgolf2012.se

Utbildning
I slutet av maj genomfördes Ungdomsledarutbildning 1 (UL1). 14 deltagare deltog och fick
diplom som bevis för sin färdighet. Planlagd UL2 hösten 2011 flyttades till våren/försommaren2012 enligt önskemål från flera intresserade deltagare.

Tävling
Den 22 maj spelades en upptaktstävling för tävlingsledare och domare på Norderöns GK.
Alla distriktets klubbar har innan denna säsong skickat in sina lokala regler för godkännande.
Klubbens lokala regler skall uppdateras varje år och godkännas av distriktsstyrelsen.
DM flyttades från, den för elitspelarna intensiva tävlingsperioden i augusti, till den 3-4 september och genomfördes på Storsjöbygdens GK. 34 spelare deltog under lördagen och 27
under söndagen. Damer, herrar och herrjuniorer deltog. Två handigolfspelare deltog i respektive klasser. Det krävs minst tre spelare för att bilda en klass.
Distriktsmästare 2011
Herrar
Herrjuniorer

Tomas Engström
Petter Gisterå

SBGK
ÖFG

Endast första av fem deltävlingar i Skandia Tour Distrikt genomfördes, denna i samband
med ett golfläger i Hede. Seriespel div1 Damer och div2 Herrar genomfördes på ÖFG.
Domare
Vid årets auktorisation deltog tre domare. Totalt i distriktet finns fem distriktsdomare som
har skött årets tävlingar.

Junior och ungdom
Ett av målen även under detta år har varit att stimulera alla distriktets ungdomar till att delta i
aktiviteter som leder till glädje och gemenskap. Distriktets ungdomar upp t o m 17 års ålder
har haft möjlighet att spela fritt i vårt distrikt. Även ungdomar 18-21 år, som satsar på träning och tävling, har fått samma möjlighet.
Helgen den 28-29 maj genomfördes Jämtland-Härjedalens distriktsläger i Hede. Ett 20-tal
ungdomar från Klövsjö/Vemdalens GK, Sonfjällets GK, Storsjöbygdens GK, Åre GK och
Östersund Frösö GK samlades under lördagen på Sonfjällets golfbana. Tillsammans med ledare tränade deltagarna flitigt på rangen, slag, pitchar, bunkerslag, chipning och puttning.
Efter träning och välförtjänt lunch blev det spel på banan. De ungdomar som anmält sig till
tävlingen Skandia Tour Distrikt under söndagen spelade 18 hål på banan medan övriga deltagare spelade 9-håls scramble. På kvällen grillades korv samt utlottades fina priser till alla
lägerdeltagare. Lägret avslutades efter frukost på söndagen då tävlingen Skandia Tour Distrikt gick av stapeln.
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Den dominerande tävlingsverksamheten för våra ungdomar och juniorer är Skandia Tourtävlingarna. Skandia Tour spelas på distrikts- regional- riks- och elitnivå. Deltagandet på
distriktsnivån har inte nått upp till det förväntade vilket är anmärkningsvärt med tanke på att
där också finns möjlighet att delta för spelare som inte kommit så långt i sin golfutveckling.
Skandia Tour Distrikt har tvingats ställa in samtliga deltävlingar, med undantag för deltävling 1 i Hede, på grund av för få anmälningar. Stephanie Henning Åre GK deltog som enda
deltagare i Skandia Super Camp 2011 som genomfördes på Ljungbyhed.
Precis som ifjol arrangerades distriktslägret i slutet av säsongen, 10-11 september i Klövsjö.
Lägret var riktat till distriktets juniorer mellan 7-15 år. 34 golfare mellan 7 och 14 år fanns
på plats för att träna och spela golf. Lördagen började med fyra timmars träning innan det
blev en liten tävling på Fäbobanan. Efter en kväll med bland annat tipspromenad och prisutdelning blev det en tidig morgon på söndagen för att hinna med den "riktiga" tävlingen.
Under söndagen genomfördes JH Future, en tävling för distriktets knattar (t.o.m. 12 år).
Knattarna spelar en 3-manna scramble över nio hål från gul-svart tee. Syftet med tävlingen är
att låta de yngre prova på att tävla under enkla förhållanden tillsammans i ett lag med andra
på samma nivå. I årets tävling deltog ett lag från Strömsunds Golfklubb och fyra lag från Östersund-Frösö Golfklubb. Även de något äldre juniorerna spelade nio hål 3-manna scramble i
sin tävling. Där var spelare och klubbar blandade för att spelarna skulle få chans att lära
känna nya golfkamrater. Segrare i JH Future 2011 var Östersund-Frösön Golfklubb. Lägret
var mycket uppskattat av de deltagare och ledare som var med och kommer även att finnas
med i 2012 års planering.

HandiGolf
Inom handigolfen deltar spelare med rörelsehinder, utvecklingsstörning samt syn- och hörselskadade. JHGDF stödjer Storsjöbygdens GK så att klubben kan vara ”huvudklubb” för
handigolfverksamheten inom distriktet. Tomas Eriksson, SBGK, har varit den sammanhållande personen och den som drivit frågan om att utveckla handigolfen inom distriktet.
Särskild organiserad träning har genomförts för en grupp handigolfspelare under året. Fyra
funktionshindrade spelare har, under Max Segerstens ledning, tränat i golfhallen och ute på
Storsjöbygdens GK. Det blev för få deltagare anmälda för att en DM-klass skulle kunna bildas varför två av deltagarna spelade i de öppna klasserna. Något distriktslagsspel anordnades
inte av SGF 2011.

RIÖ
Under vårterminen 2011 gick sex elever RIÖ:s golflinje, varav två elever gick årskurs tre och
slutade på våren. Från och med höstterminen är det fyra RIÖ-elever, alla i årskurs två. Verksamheten har under hösten letts av tränaren Andreas Persson. Liksom föregående år har träningen varit i huvudsak teknikinriktad under våren och styrke/rörelseinriktad under hösten.
Den från och med höstterminen 2011 nya modellen för idrottsutbildning i gymnasieskolan,
NIU, får till följd att antalet certifierade utbildningsplatser med golfinriktning i Sverige
kommer att halveras. Jämtlands Gymnasieförbund får ej certifierad golfutbildning enligt den
nya NIU-modellen. En konsekvens av detta har blivit att från och med höstterminen 2011 har
JHGDF:s RIÖ-bidrag från Jämtlands Gymnasieförbund halverats. Diskussioner har förts med
Jämtlands Gymnasieförbund och här framgår att JHGDF ej kan räkna med höjning av bidraget.
Den begränsade ekonomin innebär att upplägget av träningen kommer att förändras från och
med vårterminen 2012. En målsättning är ändå att kunna erbjuda en bra träning för de kvarvarande eleverna under deras tre återstående terminer.
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Webportal
På webbplatsen kan du läsa -nyheter, årsmötesprotokoll, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, utmärkelser, ungdomsverksamhet, utbildningar och tävlingskalender. Rubriken Nyheter var tänkt att bli bloggflöde. Klubbarna har där haft möjlighet att marknadsföra egna
nyheter eller aktiviteter med text, bild och film. Tyvärr har denna möjlighet inte använts fullt
ut. Klubbarna kommer säkerligen framöver att använda hemsidan för att göra reklam för sina
arrangemang 2012då delar av RM spelas på golfklubbar i Jämtland-Härjedalen.
Under året har antalet besökare varit ca 6 500 och de har besökt 18 600 sidor, en ökning med
11,9%. Hälften av alla besökare är förstagångsbesökare. Ca 51% söker upp hemsidan via
sökmaskiner. Besökaren kommer i första hand från Stockholm, Östersund och Sundsvall.
Flest besökare har JHGDF:s startsida, KVGK:s hemsida och Tävlingskalendern.

Banvärderingsverksamhet
Under verksamhetsåret har 10-års revision av golfbanorna hos Rossöns GK, Östersund-Frösö
GK och Svegs GK genomförts. Besiktning har genomförts hos Norderöns GK och Sonfjällets
GK.
Under året har Krokom GK ursprungliga 9-hålsslinga avvecklats som officiell golfbana.
Befintlig och reviderad data för landets golfbanor överförs successivt från gammal till ny
programvara. Överföringen sker manuellt, hål för hål. Arbetet är omfattande. Det påbörjades
under senare delen av 2009 och kan förhoppningsvis slutföras under 2013. De banor som reviderats under verksamhetsåret ifråga, överförs till den nya programvaran.

Disciplinfrågor
Distriktet har handlagt och beslutat i ett ärende. Två spelare från distriktet renderades påföljd
för felaktig registrering av hcp-påverkande rond. Distriktets beslut har inte överklagats.

Vinstdisposition
Till årsmötets förfogande står balanserat resultat 99 023 kronor samt årets underskott
533 kronor, tillsammans 98 490 kronor.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att disponibla vinstmedel 98 490 kronor balanseras till
kommande år.
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Resultaträkning

Utfall 2011 Budget 2011

Utfall
2010

Intäkter
Medlemsavgifter
Landstingsbidrag
RIÖ bidrag
Utbildning
Ungdomsläger
Hemsidan jhgolf.se
Övriga intäkter
Summa intäkter

124 234
12 742
41 700
7 000
20 100
26 000
10 050
241 826

123 000
13 000
54 000
15 000
10 000
26 000
10 000
251 000

146 025
13 428
49 600
0
11 750
26 000
0
246 803

5 145
29 319
15 113
13 200
50 268
0
5 000
29 024
0
736
27 812
56 482
10 260
242 359

25 000
30 000
20 000
40 000
40 000
10 000
5 000
20 000
5 000
6 000
20 000
54 000
6 000
281 000

25 147
51 190
30 485
13 002
44 940
0
4 200
21 662
0
0
17 965
44 281
63 119
315 991

-533

-30 000

-69 188

Kostnader
Styrelsemöten
Årsmöten, konferenser
Domarverksamhet
Utbildning
Ungdomsläger
Ungdomsprojekt
Handigolf
Tävlingar
Miljö
Banvärdering
Administration
RIÖ-verksamhet
Hemsidan jhgolf.se
Summa kostnader

Årets resultat

Verksamhetsberättelse 2011

7(9)

Balansräkning
Tillgångar
RM 2012 förskott
Övriga interimsfordringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

2011-12-31

2010-12-31

20 000
4 300
82 115

5 491
1 000
116 460

106 415

122 951

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst och förlust
Årets resultat

99 023
-533

168 211
-69 188

Summa eget kapital

98 490

99 023

Skulder
ERFA möte-utbildning
Övriga interimsskulder

7 925
0

23 928
0

Summa skulder

7 925

23 928

106 415

122 951

Summa eget kapital och skulder
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Östersund mars 2012

___________________________
Catharina Törngren Ordf

_____________________________
Jenny Ericson

_____________________________
Mats Eriksson

_____________________________
Ove Fahlén

_____________________________
Birger Mangs

_____________________________
Ulf Omberg

_____________________________
Reidun Åkerström
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