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Verksamhetsberättelse 2012
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Ovanstående klubbar hade enligt SGF:s medlemsstatistik i oktober tillsammans 9 055 medlemmar, en minskning med 1 248 medlemmar jämfört med 2011.
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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 Klövsjö samt i anslutning till höstmötet.
GDF har följt den nya planeringscykeln avseende verksamhetsplanering och mötesordning.
JHGDF:s styrelse är övertygad om att den nu inslagna vägen är riktig, vilket innebär att
klubbarna får ett ökat inflytande i golfens utveckling.
För sjunde året i rad tappar vi medlemmar i distriktet. Årets medlemstapp är 1248 st. I likhet
med tidigare år har det främst drabbat klubbar som har en stor andel distansmedlemmar i sin
medlemsstock. Krokoms GK gick i november i konkurs.
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.
Vi arrangerade RM tillsammans med två övriga distrikt, Ångermanland och Medelpad.
Staffan Carlsson utsågs av de tre distrikten till ”RM-general 2012” och hade det
övergripande ansvaret för tävlingens planering och genomförande. Deltagandet var lågt, men
de som deltog var mycket nöjda med arrangemanget. Deltagandet från spelare från Norrland
var långt ifrån godkänt trots att vi hade tävlingen på hemmabana eller med kort resväg.
SGFs satsning på Olympiagolfen blev ingen stor succé i vårt distrikt. Antalet deltagare var
lätträknade då endast tre klubbar var representerade med totalt 15 spelare. Tre spelare tog sig
vidare till Sverigefinal på Barsebäck, men endast en åkte iväg då kostnaden för resa, boende
och inspel ansågs för dyrt för övriga.

Utmärkelser
Vid vårmötet utdelades Kjell Åkerströms Stipendium till Therese Nerpin, SBGK.
Till distriktets bästa golfare 2011 enligt SGF:s ranking uppmärksammades
följande: herrsenior Robin Stein, ÖFG, herrjunior Fridolf Persson, FfjGK, samt damsenior
och damjunior Lina Axner ÖFG. Bästa klubb enligt SGF:s ranking blev ÖFG.

Representation
Representanter ur distriktsstyrelsen har deltagit i huvuddelen av SGF anordnade möten och
konferenser under året. Vid Förbundsmötet 2012 deltog förutom distriktsordföranden
Catharina Törngren även Martin Sahlberg, Åre, som distriktets ombud.
Under Erfa-konferensen 2012 stod JHGDF som värd. Konferensen pågick helgen 17-19
augusti och totalt deltog 20/21 distriktsordföranden, förbundsstyrelse, valberedning och
verksamhetsrevisorer. Årets tävling genomfördes på ÖFG där samtliga deltagare välkomnades varmt av intendent Roger Sahlén och ordförande Rebecka Nordenman. ÖFG hade även
ordnat transport från flyget till golfbanan.
Konfererade gjorde man på Murklan som även ordnat med aktiviteter såsom besök och lunch
på Moosegarden samt lördagsunderhållning med Hellre än bra. Murklan hade också bokat
hotellrum på Gamla Teatern och ordnat med bussar för transport av deltagarna mellan anläggningarna. JHGDF och övriga deltagare var mycket nöjda med helgen.
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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. På höstmötet i oktober enades man om att bli bättre på detta men
svarsfrekvensen är fortfarande låg från klubbarna.

Distriktsintroduktionskort funktionärer
Som tidigare år har distriktsstyrelsen tilldelat respektive klubb fem introduktionskort för att
utnyttjas av funktionärer enligt respektive klubbs bestämmande. Kortet har givit innehavaren
möjlighet till två ronder fritt spel på samtliga klubbar inom distriktet under säsongen 2012.
Introduktionskort har även tilldelats ledamöter i distriktsstyrelsen, kommittéordföranden,
banvärderare samt distriktsdomare.

Distriktsintroduktionskort juniorer
Ungdomar t o m 17 år och som är ”fullvärdiga” medlemmar i någon av distriktets klubbar
har under året haft möjlighet till fritt spel inom distriktet.
Juniorer 18-21 år som seriöst satsar på golf skulle listas av respektive klubb. Listan skulle
sedan sändas till distriktet för sammanställning. Ingen sammanställning har gjorts då enbart
en klubb lämnat in lista.
Det är respektive golfklubb som bestämmer om gästande spelare får nyttja introduktionsspel
eller ej.
Utbildning
Första helgen i juni genomfördes Ungdomsledarutbildning 2 (UL2, Golf för ungdomar). 15
deltagare deltog och fick diplom som bevis för sin färdighet. Kursledare var Niklas Svärdström som höll i golfens övningar och Åsa Eklund (testchef Nationellt Vintersportcentrum,
adjunkt Idrottsvetenskap vid Miun) som föreläste och genomförde praktiska övningar vad
gäller golfens fysiska träning.
Som framgår i avsnitt nedan har utbildning genomförts för domare med tonvikt på klubbdomare Som också framgår i avsnittet ”banvärdering” är ett nytt banvärderingsteam organiserat
som också deltagit i SGF utbildning för banvärderare. Sex klubbar deltog i av SGF genomfört Styrelseseminarium.
Tävling
Söndagen den 20 maj spelades en upptaktstävling för tävlingsledare och domare på Norderöns GK. Banan var i bra sommarskick trots den tidiga premiären.
Efter diskussion med berörda beslöt vi att ställa in Lag-DM.
JHGDF fortsatte arbetet med att få bättre status på DM. Distriktets klubbar är till stor hjälp
genom att gemensamt bidra med förstapriset i klasserna och med förstapriset i Stora DM.
DM spelades under två dagar, 18 hål för klasserna + fortsättning 36 hål för Stora DM, efter
54 hål blev det särspel mellan tre spelare i Herrklassen.
Segrade gjorde Patrik Ström ÖFG, i Damklassen segrade Åsa Johansson SBGK.
Det tävlades i nio klasser under fredagen och i Herr och Damklassen under lördagen.
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Samarbete med Medelpads GDF och Ångermanlands GDF resulterade i en ny tävling för juniorer, Skandia Distrikt Future Tour, en variant på Skandia Tour. Det var fyra tävlingar i de
tre distrikten, ca 40 deltagare i varje tävling. SDFT rullar vidare i två år till.
MidälvaTouren började om på en ny treårsperiod med sex tävlingstillfällen per år i de tre distrikten.
Seriespelen hamnade inte hos oss utan lagen fick åka utomläns för sitt tävlande.
RM 2012
I oktober 2010 fick våra tre distrikt, JHGDF, Medelpads GDF och Ångermanlands GDF,
”stafettpinnen” för att arrangera Riksmästerskapet i juli 2012 (att jämföras med ”SM”). För
JHGDF:s räkning delegerades Staffan ”Räven” Carlsson ansvaret för RM.
I början på 2011 bildades en ledningsgrupp bestående av tre personer, Staffan 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 sedan ingått i den grupp som sedan våren 2011 haft flera möten för att säkerställa arrangemanget. På ett möte med SGF:s tävlingsansvariga i Stockholm i oktober
2011 utsågs Staffan ”Räven” Carlsson till ansvarig ”RM-General” 2012.
Staffan deltog i februari i den workshop som 2011 års arrangör, Bohuslän-Dals GDF, höll
utanför Uddevalla. Under genomförandet av RM 2011 fanns delegationer från våra arrangerande klubbar på plats för att ”sälja in” våra arrangemang. För detta ändamål togs roll-ups
fram till klubbarna och resp. klubbars och turistbyråers material användes. De tre distrikten
lånade initialt ut 20 000 kr per distrikt för de löpande kostnaderna gällande arrangemanget.
Ett samarbetsavtal mellan distrikten och RM-gruppen upprättades. Likaså togs en tids- och
marknadsplan fram.
Vid årsskiftet 2012 var huvudsponsorer klara, priser och funktionärskläder bestämda. Allt
levererades till klubbarna i juni.
I månadsskiftet mars/april 2012 hölls en workshop i Sundsvall, för att utbilda tävlingsledarna, domarna och övriga funktionärer i det nya regelverket, tävlingsgenomförande och problemhantering. Föreläsare var Lars Hörnfeldt, Claes Grönberg och Anders Janson, SGF.
Tyvärr blev deltagarantalet i RM lågt. En del skyllde på långa avstånd, andra på avstånden
mellan arrangörsklubbarna, eftersom många deltar i flera klasser. Men… den stora besvikelsen var att mycket få deltagare från Norrland och våra distrikt ställde upp!
Själva genomförandet lämnades helt och hållet till respektive arrangörsklubb. Klubbarna
hade ansvaret för att arrangera mottagning av spelarna, eventuella aktiviteter utanför tävlingen och marknadsföring av klubben och våra distrikt. Klubbarna lyckades mycket bra med
detta!
Målet var att genomföra det bästa RM:et hittills. Ambitionen var att visa golfsverige vad vi
har att erbjuda och att vi är bäst när det gäller arrangemang! Vi verkar ha lyckats med båda
delarna, att döma av de mail från deltagarna som inkom efteråt.
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RM genererade ett litet kassaöverskott som fördelades lika mellan klubbarna, baserat på antal tävlingsdagar/klubb.
”Stafettpinnen” har nu överlämnats till Dalarnas GDF som RM-arrangör 2013. Detta gjordes
på TKO-konferensen i oktober.
RM har medfört att de tre distrikten närmat sig varandra arbetsmässigt och förhoppningen är
att flera samarbeten kan genomföras framöver.
Regler och handicap
Årets domarackreditering genomfördes som en utbildning. Med hjälp av Göran Andersson i
Svegs GK hade vi utbildning på två ställen i distriktet, en i södra delen och en i centrala delen. Vi riktade in oss på att utbilda klubbdomare, 17 st deltagare på de två platserna.
Totalt i distriktet finns fem distriktsdomare.
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.
Vi genomförde ett telefon-/planeringsmöte i mars till vilket juniorkonsulenten och junioransvariga i klubbarna var inbjudna. Tre klubbar var representerade på mötet.
Första helgen i juni deltog sex ungdomar från distriktet (Klövsjö-Vemdalen, Åre och Östersund-Frösö) i ett läger arrangerat av ÅGF. Lägret var inriktat mot ungdomar mellan 12-18 år
som innehar officiellt hcp. Det tränades och spelades på Veckefjärdens GK och Ö-viks GK
Puttom. Detta läger var mycket uppskattat av deltagarna och det finns en förhoppning om
deltagande även nästa år.
I Skandia Distrikt Future Tour´s fyra deltävlingar deltog totalt 13 spelare från distriktet (i
olika omfattning).
I Skandia Cup, kval till riksfinal, som gick av stapeln på Hussborg den 14 augusti deltog 12
spelare från distriktet.
I år var distriktet inte representerade med någon spelare i Skandia Super Camp 2012 som genomfördes i SGF:s på Ljungbyhed.
Precis som ifjol arrangerades distriktslägret i slutet av säsongen, 15-16 september på Norderön. Lägret var riktat till distriktets juniorer mellan 7-15 år. Ett 40-tal ungdomar mellan 7
och 15 år och ledare/föräldrar fanns på plats för att träna och spela golf.
Lördagen ägnades åt träning av olika moment och i olika stationer. Kvällen ägnades åt tipspromenad och samkväm. Under söndagen genomfördes JH Future, en tävling för distriktets
knattar (t.o.m. 12 år). Knattarna spelar en 3-manna scramble över nio hål. 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 segrade ett av Östersund-Frösö GKs lag. Lägret var
mycket uppskattat av de deltagare och ledare som var med och kommer även att finnas med i
2013 års planering.
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I samband med Höstmötet genomfördes ett uppföljnings- och planeringsmöte med de klubbar som var representerade med junioransvariga. Årets aktiviteter gicks igenom och en första
planering för verksamheten 2013 gjordes. Preliminärt bestämdes att ett vårläger hos
Strömsunds GK skall anordnas och höstlägret/JHFuture kommer att hållas hos Funäsdalens
GK. Ett förslag till (klubb-)lagtävling inom distriktet skall arbetas fram.

RIÖ
RIÖ-verksamheten har under året minskat. Det är endast två elever kvar, Therese Nerpin och
Henrik Carlsson. De påbörjade sitt tredje gymnasieår hösten 2012 och går sin sista termin våren 2013. Verksamheten under 2012 har letts av tränarna Niklas Svärdström och Andreas
Persson.
Gymnasieskolans nya Nationella Idrotts Utbildning, NIU, som ersätter RIÖ, har begränsats
till ett fåtal platser i landet. Golfens enda NIU-ort i Norrland är Umeå.
JHGDF kommer, tillsammans med Jämtlands Gymnasium, att arbeta för att få till stånd en
fortsatt möjlighet för ungdomar i vårt distrikt att träna golf i en ”egen RIÖ-variant”, som helt
drivs i skolans regi.

Webportal
På webbplatsen finner du nyheter, årsmötesprotokoll, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, utmärkelser, ungdomsverksamhet, utbildningar och tävlingskalender. Under rubriken
Nyheter har klubbarna haft möjlighet att marknadsföra egna nyheter eller aktiviteter med
text, bild och film. Möjligheten har inte använts fullt ut men har utnyttjats mer än tidigare år.
Av antalet besökare är ca 60 % nya besökare resten är återkommande dvs besökare som varit
på sidan en eller flera gånger tidigare. Detta ger en ökning på 21 %. Besökaren är lite längre
på sidan än tidigare år. Antal unika besökare har tyvärr minskat från föregående år.
Besökarna kommer främst till webbplatsen genom sök på Google. De klickar sig vidare till
minst en sida till innan de lämnar webbsidan.

Banvärderingsverksamhet
Under verksamhetsåret har 3-års revision av 13-håls banan hos Krokoms GK genomförts enligt plan. Besiktning av nio nya teelägen och spellinjer har genomförts hos Norderöns GK.
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 2014.
Ett nytt banvärderingsteam har introducerats i distriktet. Lena Sollander Lundh, Maria Omberg, Anders Sellman och Jonas Törngren tar över ansvaret för banvärderingen fr.o.m. verksamhetsåret 2013.
Disciplinfrågor
Glädjande nog har inte heller detta år distriktsstyrelsen behövt handlägga något ärende.
Alltså har ingen golfspelare från distriktet begått något allvarligt fel vid golfspel och även om
det har begåtts fel som skulle kunna vara anledning till bestraffning så har de ”klarats ut” under spelets gång. Det är självfallet det bästa för alla parter.
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Vinstdisposition
Till årsmötets förfogande står balanserat resultat 98 490 kronor samt årets överskott
54 457 kronor, tillsammans 152 947 kronor.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att disponibla vinstmedel 152 947 kronor balanseras till
kommande år.

Utfall
2012

Budget
2012

Utfall
2011

113 333
13 958
25 800
12 600
11 700
22 000
0
199 391

112 000
10 000
30 000
15 000
25 000
26 000
5 000
223 000

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

10 000
40 000
20 000
20 000
50 000
12 000
5 000
5 000
2 000
20 000
30 000
25 000

Hemsidan jhgolf.se
Summa kostnader

2 032
29 485
10 031
10 651
23 267
13 446
0
0
11 534
15 013
28 717
0
758
144 934

6 000
245 000

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

Årets resultat

54 457

-22 000

-533

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

Kostnader
Styrelsemöten
Årsmöten, konferenser
Domarverksamhet
Utbildning
Ungdomsläger
Tävlingar
Handigolf
Miljö
Banvärdering
Administration
RIÖ-verksamhet
Marknadsaktiviteter
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Balansräkning

2012-12-31

2011-12-31

0
0
164 872

20 000
4 300
82 115

164 872

106 415

Tillgångar
RM 2012 förskott
Övriga interimsfordringar
Kassa och bank

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
ERFA möte-utbildning
Övriga interimsskulder
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

98 490
54 457

99 023
-533

152 947

98 490

7 925
4 000

7 925
0

11 925

7 625

164 872

106 415

Östersund februari 2013
___________________________
Catharina Törngren Ordf

_____________________________
Jenny Ericson

_____________________________
Mats Eriksson

_____________________________
Ove Fahlén

_____________________________
Birger Mangs

_____________________________
Ulf Omberg

_____________________________
Reidun Åkerström
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