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Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Verksamhetsberättelse 2014
I distriktet ingår följande klubbar
Funäsdalsfjällens GK
Hede-Vemdalens GK
Klövsjö-Vemdalens GK
Norderöns GK
Rossöns GK
Sandnäsets GK
Storsjöbygdens GK
Strömsunds GK
Svegs GK
Åre GK
Östersund-Frösö GK

FfjGK
HVGK
KVGK
NoGK
RoGK
SaGK
SbGK
SsGK
SGK
ÅGK
ÖFG

Ovanstående klubbar hade enligt SGF:s medlemsstatistik i oktober tillsammans 7 852
medlemmar, en minskning med 330 medlemmar jämfört med 2013.
JHGDF styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Björn Wibom
Ove Fahlén
Reidun Åkerström
Ove Fahlén
Agnetha Bäckman
Birger Mangs
Staffan Carlsson
Emelie Jibor
Jerker Svensson

Adjungerade till styrelsen inom vissa ansvarområden
Bana/Anläggning
Fredrik Haglund
Banvärdering
Jonas Törngren
Revisor
Revisorsuppleant

Anders Byström
Einar Alke

Valberedning

Bertil Åström (sammankallande)
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Catharina Törngren
Eva Eriksson
Styrelsearbetets genomförande och distriktets utveckling i stort
Styrelsen har sammanträtt nio gånger varav åtta protokollförda. Mötena har
genomförts i hemmet hos sekreterare Reidun Åkerström. Därutöver har genomförts
två ordförandemöten i samband med ordförandeklubban i Strömsund 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 330 st. I
likhet med tidigare år har det främst drabbat klubbar som har en stor andel
distansmedlemmar i sin medlemsstock
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 för säsongen 2013 enligt SGF:s ranking
Bästa Dam
Therése Nerpin SbGK
Bästa Damjunior
Therése Nerpin SbGK
Bästa Herrjunior
Johan Sandin ÖFG
Bästa Herr
Johan Harrysson ÖFG
Bästa klubb
ÖFG
Catharina Törngren, Mats Eriksson, Ulf Omberg och Jenny Eriksson avtackades
vid årsmötet med bollar och presentkort efter deras arbete i JHGDF.
Representation
Representanter ur distriktsstyrelsen har deltagit i huvuddelen av SGF anordnade möten och konferenser under året. Vid Förbundsmötet 2014 deltog förutom distriktsordföranden Björn Wibom även Ove Anderson Hede-Vemdalen GK, som distriktets
ombud.
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. Inom detta område finns förbättringspotential.
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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 2014. 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 endast någon enstaka klubb lämnat in lista.
Det är respektive golfklubb som bestämmer om gästande spelare får nyttja introduktionsspel eller ej.
Utbildning
Under året har flera deltagit i SGF TLR-utbildning. Sålunda har Agnetha Bäckman och
Patrik Gustavsson genomfört SGF TLR 2-utbildning på Bosön. TLR 2 är ju som bekant
en utbildningsnivå som kompetenshöjer domare och tävlingsledare på distriktsnivå.
Agnetha Bäckman och Barbro Gelzén har deltagit i SGF TLR 1-utbildning för damer på
Järva Krog i Stockholm. TLR 1 som ger kompetens att bli tävlingsledare på distriktstävlingar och – efter prov – distriktsdomare.
På försommaren genomfördes utbildning på Norderön för främst domare och tävlingsledare. Utbildningen syftade till att orientera om de kommande förändringarna
av TLR (TLRintro ) samt klargöra innehållet i de olika utbildningsstegen – sammanhanget dem emellan- och kopplingen till SGF krav på tävlingsledare och domare på
skilda nivåer ( de s k domar- resp tävlingsledartrapporna ). Viss regelutbildning genomfördes som inslag i tävling på Norderöns golfbana.
Jerker Svensson och Emelie Jibor deltog i SGF samverkans-/utbildningsträff i Ö-vik.
Jerker deltog också i SGF utbildning i GL 1-praktik i Sundsvall.
Tävling
Tider och arrangörsuppdrag för tävlingar fastställdes tillsammans med klubbarnas
tävlingsansvariga på höst/planeringsmötet.
Söndagen den 25 maj spelades den sedvanliga upptaktstävlingen för tävlingsledare
och domare på Norderöns GK, banan var i bra skick trots den tidiga tävlingspremiären.
DM spelades under två dagar på Storsjöbygens GK den 30-31 augusti, 18 hål för klasserna + fortsättning 36 hål för Stora DM.
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Distriktets klubbar är till stor hjälp genom att gemensamt bidra med förstapriset i
klasserna och med förstapriset i Stora DM.
Det tävlades i nio klasser under lördagen och i Herr och Damklassen under söndagen.
Efter 54 hål stod Åsa Johansson Sandnäsets GK och Urban Backman Funäsdalsfjällens
GK som segrare i respektive klass.
Seriespelet spelades vid ett tillfälle. För division 1, i fyra dagar, ons-lör 16-19 juli. För
division 2, i två dagar, fre-lör 18-19 juli. Seriespelen arrangerades i andra distrikt.
JH Bäst Ladies spelades den 14 juni på Hede/Vemdalens GK och den 13 september på
Storsjöbygdens GK.
Samarbete med Medelpads GDF och Ångermanlands GDF fortsatte för juniorerna
med Skandia Distrikt Future Tour, en variant på Skandia Tour. Det hölls fyra tävlingar i
de tre distrikten, ca 40 deltagare i varje tävling. Två av tävlingarna spelades i länet.
SDFT inleder en ny treårsperiod 2015 vilken JHGDF har beslutat att stödja.
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. Fyra
spelare tog sig vidare till Sverigefinal på Barsebäck, men endast två åkte iväg då
kostnaden för resa, boende och inspel ansågs för dyrt för övriga.
Regler, hcp o domare
Det framkom att ett fåtal klubbar hade genomfört årsrevisionen av hcp på ett tillfredsställande sätt. Visserligen har vissa revisioner gjorts, men med mycket få justeringar. Man har
tydligen förlitat sig på automatiken i GIT.
I maj genomfördes en domarträff i Hede i samband med Bäst Ladies. En klubbdomare
(Håkan Olsson, Sandnäset) skrev prov och godkändes. Alla 4 distriktsdomarna fick
förlängd behörighet.
TLR-utbildningarna har inte fungerat i klubbarnas regi. Bara någon klubb har genomfört utbildningen. Några damer från vårt distrikt deltog i SGF:s regelutbildning för
kvinnor.
Junior och ungdom
Denna säsong har genomsyrats av omorganisationer i de flesta klubbar på juniorsidan vilket innebar att det dröjde innan alla klubbar hade junioransvariga klara. Säsongen startade upp för junioransvariga i mars då vi bjöd in till ett uppstartsläger i
Örnsköldsvik för alla juniorer i länet i samarbete med de närliggande distrikten. JH
fick endast en spelare med på detta läger men det kan till största delen bero på att
det inte fanns någon aktivitet i flertalet av våra klubbar och informationen kom därför inte ut till våra juniorer. I samband med detta läger så hade vi junioransvariga ett
möte med andra junioransvariga från närliggande distrikt.
Juniorgolfen har fått en ny golfledarutbildning och den heter GL 1 Praktik och den är
fortsatt under uppbyggnad för ytterligare utbildning för tränare/golfledare genom GL
2. Tanken med utbildningen från SGF är att de har ett utbildarteam som utbildar runt
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om i landet och sedan skall våra egna tränare sprida utbildningen vidare på lokal nivå.
Vi har två tränare i JH (Max och Max) som genomfört denna utbildning i sin PGAutbildning och Göran och Jocke blev inbjudna till utbildningsträff i Sundsvall i Maj
men kunde tyvärr inte delta. JH fick därför endast Jerker Svensson som enda deltagare på denna GL 1 Praktik-utbildning. SGF har dock lovat fler utbildningstillfällen under 2015 genom sitt utbildarteam.
I Skandia Distrikt Future Tour´s fyra deltävlingar stod JH värd för två av deltävlingarna
och det var Östersund/Frösö GK och Storsjöbygdens GK. Vi hade få egna deltagare
med på hemmatävlingarna men några spelare som gick till finalspelet på Hussborg.
Där deltog endast Elvira Abrahamsson som placerade sig på 3:e plats.
I Skandia Cup arrangerades klubbkval runt om i länet och slutligen så hade JH en spelare genom Elvira Abrahamsson med till finalspelet i Stenungsund och placeringen
blev där blev plats 11.
I år var distriktet representerade med 4 st spelare från ÖFG (3 killar/1 tjej) på Skandia
Super Camp 2014 som genomfördes av SGF på Ljungbyhed. Lägret var mycket uppskattat.
Sandnäset åtog sig att bjuda in till höstläger men tyvärr så blev antalet anmälda för få
så inget läger genomfördes därför för länets juniorer denna säsong.
I samband med Höstmötet genomfördes ett uppföljnings- och planeringsmöte med
de klubbar som var representerade med junioransvariga. Hede, Storsjöbygden, Sandnäset, Åre och ÖFG hade en representant var med på mötet. Årets aktiviteter gicks
igenom och en första planering för verksamheten 2015 gjordes. Preliminärt bestämdes att ett vårläger hos Hede/Vemdalens GK skall anordnas den 5-7/6-15 och vi tänker i samband med detta läger ha en gemensamt Skandia Cup klubb-kval för att tävlingen skall kännas större för alla deltagare.
SGF bjöd in till juniorkonferens på Bosön 8-9/11-14 för klubbar och distrikt och där
var det endast distriktstyrelsen som hade deltagare med genom Jerker och Emelie.
En konferens full av inspiration som efteråt har delgivits alla junioransvariga genom
information om konferensen via mejl.
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.
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Under perioden har webbplatsen haft 4 293 unika besökare, vilket är en ökning med
39 % jämfört med motsvarande period förra året. 87 % kommer från Sverige, 4 %
från Norge och resterande från olika håll i världen (t ex Brasilien, USA och Tyskland).
36 % av besökarna använder mobila enheter som t ex mobiltelefon och läsplatta. Besökarna stannar på hemsidan under drygt 2 minuter vilket är en liten ökning. De
mest besökta sidorna är:
1. Startsidan
2. Tävlingskalendern
3. Krokoms
4. Hede
5. Sonfjället
Banvärderingsverksamhet
Under 2014 har Funäsdalens GK genomgått 10-årsrevidering. Sonfjällets 10årsrevidering tidigarelades ett år pga omfattande förändringar och genomfördes
även den under 2014 men av externa banvärderare.
Banvärderingarna har utförts av Anders Sellman, Lena Sollander Lundh, Maria Omberg och Jonas Törngren med stöd av Birger Mangs.
Juridik
Vårt distrikt har nu flera år i rad inte haft ETT ENDA ÄRENDE att handlägga inom
detta vårt ansvarsområde! Alltså – inget ärende avseende fusk – inget ärende avseende farligt spel osv. Inget ärende avseende medlemsfrågor. I år har kommittén inte
ens fått en fråga ”hur göra”! Alltså måste vi ha bra stämning på våra banor, spelare
som visar ”fair play” och klubbar som har bra förhållande till sina medlemmar. Bravo
– klubbar och spelare. Enda nackdelen är att vår juridiska kommitté tappar lite erfarenhet/vana att handlägga dessa alltid så besvärliga ärenden. Men DET gör den
gärna.
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Vinstdisposition
Till årsmötets förfogande står balanserat resultat 149809 kronor samt årets underskott
22197 kronor, tillsammans 127612 kronor.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att disponibla vinstmedel 127612 kronor balanseras till kommande år.

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Landstingsanslag
RIÖ
Utbildning
Ungdomsläger
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Styrelsemöten
Årsmöten, konferenser
Domarverksamhet
Utbildning
Ungdomsläger
Tävlingar
Banvärdering
Administration
RIÖ
Hemsidan
Summa kostnader
RESULTAT

Utfall
2014

Budget
2014

90 002
13 058
0
0
0
13 319
116 379

89 000
11 000
0
10 000
10 000
5 000
125 000

6 680
31 402
4 954
35 761
11 900
21 186
8 522
15 881
0
2 290
138 576
-22 197

10 000
35 000
10 000
30 000
30 000
20 000
5 000
15 000
0
2
157 000
-32000

BALANSRÄKNING
2014-12-31
Tillgångar
Kassa och bank
127 612
Summa tillgångar
127 612
Eget kapital o skulder
Eget kapital
Balanserad vinst
149 809
Årets resultat
- 22 197
Summa eget kapital
127 612
Skulder
ERFA-möte – utb
0
Övr interimsskulder
0
Summa skulder
0
Summa eg kapital o skulder 127 612

Utfall
2013
82 610
11 238
12 900
0
5 600
5 000
117 348
8 552
31 151
4 675
0
16 413
18 848
0
14 204
26 358
285
120 486
-3 138

2013-12-31
167 466
167 466

152 947
- 3 138
149 809
7 925
9 732
17 657
167 466
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Östersund januari 2015

Björn Wibom, ordf

Agnetha Bäckman

Birger Mangs

Staffan Carlsson

Jerker Svensson

Emelie Jibor

Ove Fahlén

Reidun Åkerström
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