Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Verksamhetsberättelse 2013
I distriktet ingår följande klubbar
Funäsdalsfjällens GK
Klövsjö-Vemdalens GK
Sandnäset GK
Norderöns GK
Rossöns GK
Sonfjällets GK
Storsjöbygdens GK
Strömsunds GK
Svegs GK
Åre GK
Östersund-Frösö GK

FfjGK
KVGK
SaGK
NoGK
RoGK
SfjGK
SbGK
SsGK
SGK
ÅGK
ÖFG

Ovanstående klubbar hade enligt SGF:s medlemsstatistik i oktober tillsammans 8182 medlemmar, en minskning med 1 041 medlemmar jämfört med 2012.

JHGDF styrelse
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Catharina Törngren
Ulf Omberg
Reidun Åkerström
Mats Eriksson
Jenny Ericson
Agnetha Bäckman

Adjungerade till styrelsen inom vissa ansvarområden
Bana/Anläggning
Fredrik Haglund
Banvärdering
Jonas Törngren
Disciplinnämnd
Ove Fahlén
Ledarutbildning (Steg 1-2)
Viktor Heinsoo, Andreas Persson
Juridiskt ombud
Anlitas vid behov
Revisor
Revisorsuppleant

Anders Byström
Einar Alke

Valberedning

Ove Fahlén
Staffan Carlsson
Eva Eriksson
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Styrelsearbetets genomförande och distriktets utveckling i stort
Styrelsen har sammanträtt åtta gånger varav sju protokollförda. Mötena har genomförts i
hemmet hos sekreterare Reidun Åkerström. Därutöver har genomförts två ordförandemöten i
samband med ordförandeklubban på Norderön 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.
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
Utmärkelser utdelades på vårmötet för säsongen 2012 enligt SGF:s ranking:
Bästa Dam
Lina Axner
ÖFG
Bästa Damjunior
Lina Axner
ÖFG
Bästa Herrjunior
Mattias Karlsson
Klövsjö-Vemdalens GK
Bästa Herr
Tomas Engström
ÖFG
Bästa klubb
ÖFG
JHGDF:s guldmärke tilldelades Staffan ”Räven” Carlsson för långt och troget arbete inom
golfen.
Ove Fahlén och Birger Mangs avtackades med golfbollar och presentkort efter många års arbete inom JHGDF och inom golfverksamheten.
Hans Strömberg och Björn Wibom, valberedningen, avtackades. Hans får sin present vid senare tillfälle då han ej kunde närvara.

Representation
Representanter ur distriktsstyrelsen har deltagit i huvuddelen av SGF anordnade möten och
konferenser under året. Vid Förbundsmötet 2013 deltog förutom distriktsordföranden
Catharina Törngren även Ulrika Hellström, SbGK som distriktets ombud.
Under Erfa-konferensen 2013 stod Södermanland, med Trosa som konferensort, värd.
Konferensen pågick helgen 16-18 augusti. Årets tävling genomfördes på Kallfors 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. Svarsfrekvensen är dock fortfarande låg från klubbarna.
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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 2013.
Introduktionskort har även tilldelats ledamöter i distriktsstyrelsen, kommittéordföranden,
banvärderare samt distriktsdomare. Distriktsdomarna har tilldelats obegränsat antal ronder då
de måste ha möjlighet att genom spel inspektera banan före domaruppdrag.

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
Ingen ledarutbildning har utförts under 2013. Utbildning ska genomföras när den efterfrågas
av klubbarna.

Tävlingar
Tider och arrangörsuppdrag för tävlingar fastställdes tillsammans med klubbarnas tävlingsansvariga på höst/planeringsmötet.
Söndagen den 26 maj spelades som vanligt en upptaktstävling för tävlingsledare och domare
på Norderöns GK, banan var i utmärkt sommarskick trots den tidiga tävlingspremiären.
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 stod Åsa Johansson SBGK och Johan Harrysson ÖFG som vinnare i respektive klass.
Det tävlades i sex klasser under lördagen och i Herr och Damklassen under söndagen.
Seriespelet spelades vid ett tillfälle.
För division 1, i fyra dagar, ons-lör 17-20 juli.
För division 2, i två dagar, fre-lör 19-20 juli.
Seriespelen hamnade inte hos oss utan lagen fick åka utomläns för sitt tävlande.
Samarbete med Medelpads GDF och Ångermanlands GDF fortsatte för juniorerna med
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 ett år till.
MidälvaTouren fortsatte som vanligt med sex tävlingstillfällen per år i de tre distrikten

Regler och handicap
JHGDF ansvarar för att:
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-

-

det finns domarbemanning på förbundets och distriktets tävlingar
se över och godkänna klubbarnas lokala regler varje år
bistå klubbarna i regel- och handicapärenden
bistå vid utbildning, auktorisation och vidareutbildning av distriktets domare, Tävlingsledare och Hcp-kommittéer.

Det som var nytt 2012 har i år nästan slagit igenom:
 Varje klubb ska ha en grupp på minst tre personer i sin Hcp-kommitté.

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.
Dialog har förts med juniorkonsulenten löpande under året. Juniorkonsulenten har även varit
och besökt flertalet av distriktets klubbar för att stötta i arbetet med verksamhetsplaner.
JHGDF planerade för ett vårläger hos Strömsunds GK första helgen i juni. Tyvärr tvingades
vi ställa in med kort varsel p.g.a. lågt intresse/få anmälda.
Tillsammans med de närliggande distrikten ÅGDF, MGDF och NVGDF planerades det för
ett tävlingsutbyte med seriespelsliknande upplägg/Ryder Cup. Tävlingsbestämmelser utarbetades och fastställdes av de fyra inblandade distrikten. Styrelsen utsåg Viktor Heinsoo till
coach för Team Jämtland/Härjedalen.
Under 2013 arbetades ett förslag till (klubb-)lagtävling inom distriktet fram. Målbilden var
att kunna genomföra tävlingen vid 2-3 tillfällen under säsongen. Formen är ett seriespelsliknande upplägg med ungdomar hcp 0-54 där både par- och singelmatcher ingår. Information/intresseanmälan skickades ut i början av säsongen men tävlingen kom, av olika anledningar, inte igång. Förhoppningen är att kunna genomföra tävlingen under 2014.
I Skandia Distrikt Future Tour´s fyra deltävlingar deltog totalt 5 st spelare, 4 pojkar och 1
flicka, från distriktet (i olika omfattning).
I Skandia Cup, regionkval, som gick av stapeln på Piteå GK den 13 augusti deltog 6 st spelare från distriktet. Elvira Abrahamsson, ÖFG, vann sitt kval och deltog i riksfinalen.
Precis som ifjol arrangerades distriktslägret i slutet av säsongen, 15-16 september i Funäsdalen. Lägret var riktat till distriktets juniorer mellan 7-15 år. Ett 10-tal ungdomar mellan 9 och
14 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 andra
roliga aktiviteter 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 laget från Östersund-Frösö GK.
Lägret är alltid uppskattat av de deltagare och ledare och kommer även att finnas med i 2014
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 2014 gjordes.

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.
Statistiken från webportalen sträcker sig från första oktober 2012 till sista september 2013.
Av de unika besökare som besökt webbplatsen är 61 % från Sverige resten kommer från annat land. Det är ca 40 % återkommande besökare. Ca 20 % besöker sidan med en surfplatta
eller mobil. De sidor som besöks mest är: Storsjöbygden, Sonfjället, Tävlingskalender, Klövsjö, Östersund. Detta säger lite om vad som ses vara mest intressant på webbplatsen.
De sidor som besökaren kommer till direkt via sökning på nätet och inte via startsidan på
webben är: Sonfjället, Storsjöbygden, Norderön, Klövsjö, Östersund. Detta visar på att det är
många som söker på dessa klubbar och är intresserade av deras information.

Banvärderingsverksamhet
Under 2013 har Norderöns och Strömsunds GK genomgått 6-årsrevidering. Sandnäsets 3årsrevidering har också slutförts.
Några korrigeringar har gjorts i kommande revisionsplan m (se hemsida) för att kunna hinna
med överföring från det gamla till det nya datasystemet för banvärdering. Ett arbete betydligt
mer omfattande än beräknat pga att det måste utföras helt manuellt.
Banvärderingarna har utförts av Anders Sellman, Lena Sollander Lundh, Maria Omberg och
Jonas Törngren med stöd av Birger Mangs och Mari Johansson

Disciplinfrågor
Det fåtal incidenter som förevarit har klarats av utan att formell anmälan inkommit till distriktet. Alltså har ingen golfspelare från distriktet begått något allvarligt fel vid golfspel.
Och även om det har begåtts fel som skulle kunna anledning till bestraffning så har de säkert
”klarats ut” under spelet. Det är självfallet det bästa för alla parter.

Vinstdisposition
Till årsmötets förfogande står balanserat resultat 152 947 kronor samt årets underskott
3 138 kronor, tillsammans 149 809 kronor.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att disponibla vinstmedel 149 809 kronor balanseras till
kommande år.

Verksamhetsberättelse 2013

5(7)

Utfall
2013

Budget
2013

Utfall
2012

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

82 610
11 238
12 900
0
5 600
0
5 000

100 000
10 000
13 000
10 000
10 000
0
5 000

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

Summa intäkter

117 348

148 000

199 391

8 552
31 151
4 675
0
16 413
18 848
0
14 204
26 358
0
285

10 000
25 000
20 000
15 000
30 000
12 000
10 000
20 000
30 000
13 000
2 000

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

120 486

187 000

144 934

-3 138

-39 000

54 457

Resultaträkning
Intäkter

Kostnader
Styrelsemöten
Årsmöten, konferenser
Domarverksamhet
Utbildning
Ungdomsläger
Tävlingar
Banvärdering
Administration
RIÖ-verksamhet
Marknadsaktiviteter
Hemsidan jhgolf.se

Summa kostnader

Årets resultat
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Balansräkning

2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Kassa och bank

Summa tillgångar

167 466

164 872

167 466

164 872

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

152 947
- 3 138

98 490
54 457

149 809

152 947

7 925
9 732

7 925
4 000

17 657

11 925

167 466

164 872

Östersund januari 2014
___________________________
Catharina Törngren Ordf

_____________________________
Jenny Ericson

_____________________________
Mats Eriksson

_____________________________
Agnetha Bäckman

_____________________________
Ulf Omberg

_____________________________
Reidun Åkerström
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