Verksamhetsberättelse 2016
(Fastställd vid vårmöte 2017-03-12)

Allmänt
Inom Jämtland-Härjedalens Golfdistrikt finns 11 golfklubbar:












Funäsfjällen Golf (FGK) http://www.funasdalengolf.se/
Hede-Vemdalens Golfklubb (HVGK) http://www3.idrottonline.se/Hede-VemdalensGK-Golf/
Klövsjö-Vemdalens Golfklubb (KVGK) http://www.kvgk.se/
Norderöns GK (NGK) http://php.spela-golf.nu/
Sandnäset Golfklubb (SaGK) http://www.sandnasetgolf.se/
Storsjöbygdens Golfklubb (SbGK) http://sbgk.nu/
Strömsunds Golfklubb (StGK) http://www.stromsundsgk.se/
Svegs Golfklubb (SvGK) http://www.svegsgk.se/
Rossöns Golfklubb (RGK) http://rossongk.nu/
Åre Golfklubb (ÅGK) http://aregolfklubb.com/
Östersund-Frösö Golfklubb (ÖFG) http://www.ofg.nu/

Klubbarna hade tillsammans 7 084 medlemmar 2016, enligt SGF:s medlemsstatistik i oktober, vilket
är en minskning med drygt 400 medlemmar jämfört med 2015. För nionde året i rad tappar distriktet
medlemmar. I likhet med tidigare år har det främst drabbat klubbar som har en stor andel distansmedlemmar.
Trots utvecklingen med vikande medlemstal och en ansträngd ekonomi bland ett flertal av distriktets
klubbar kan vi konstatera att bankvalitén varit 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.

Styrning och ledning
Under 2016 har JHGDF:s styrelse varit sammansatt enligt följande:









Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johanna Bruce
Joakim Åberg
Sara Talling
Maria Wiberg
Björn Löjdahl
Jerker Svensson
Staffan Carlsson
Karin Fabricius

Adjungerade till styrelsen inom vissa ansvarområden:




Bana/Anläggning
Juridisk kommitté
HandiGolf

Dennis Sandström
Göran Blänning
Pär Edman

Revisor har varit Stig Lanner och revisorsuppleant Bertil Åström. Valberedning har utgjorts av
Rebecka Nordenman (ordförande), Fredrik Jonsson och Mats Widén. Styrelsen har sammanträtt 9
gånger och alla möten har protokollförts.
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Utmärkelser
Under 2016 har utmärkelser delats ut för säsongen 2015, enligt SGF:s ranking:
Bästa Dam och Bästa Damjunior

Therése Nerpin, ÖFG

Bästa Herr och Bästa Herrjunior

Per-Ola Gradin, Klövsjö-Vemdalen

Bästa klubb

ÖFG

Björn Wibom, Ove Fahlén och Birger Mangs avtackades efter deras arbete inom JHGDF-styrelsen.

Representation
Representanter ur distriktsstyrelsen har deltagit i SGF:s möten och konferenser. Vid Förbundsmötet
2016 deltog förutom distriktsordföranden Johanna Bruce även Rebecka Nordenman, ÖFG.

Distriktsintroduktionskort
Som tidigare år har distriktsstyrelsen tilldelat respektive klubb fem introduktionskort för att utnyttjas
av funktionärer enligt respektive klubbs bestämmande. Kortet har gett innehavaren möjlighet till två
ronder fritt spel på samtliga klubbar inom distriktet under säsongen 2016. Introduktionskort har även
tilldelats ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktsdomare.
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 distriktsstyrelsen för sammanställning. Ingen
sammanställning har gjorts då endast någon enstaka klubb lämnat in lista.
Kortet medför inte automatiskt fritt spel på distriktets golfklubbar, det är upp till varje klubb att
besluta om hur och när introduktionskortet får användas.

Utbildning
Under 19-20 mars arrangerade JHGDF en utbildning i GIT Tävling. Utbildningen genomfördes av
Christoffer Hedlund från SGF. Det var 9 klubbar anmälda och totalt deltog 22 golffunktionärer. Vi
hade även planerat in en utbildning i TLR1, den regelpraktiska delen, men blev tvungen att ställa in
på grund av för få anmälningar (3st). JHGDF har även deltagit i J/H Idrottsförbunds och SISU
idrottsutbildarnas distriktsstämmor den 27 april på Frösö park och Inspirationsdag om
utbildningsmaterialet Handigolf, som Helena Brobeck från SGF anordnade på ÖFG den 27 april.

Tävling
Tider och arrangörsuppdrag för tävlingar fastställdes tillsammans med klubbarnas tävlingsansvarig
vid höst/planeringsmötet.
DM spelades under två dagar på Hede-Vemdalens GK den 27-28 augusti. 18 hål för klasserna under
lördagen och fortsättning 36 hål på söndagen för Stora DM i Herr och Damklassen. Distriktets klubbar
är verkligen till stor hjälp genom att bidra med förstapriset i klasserna och med förstapriset i Stora
DM. Efter 54 hål stod Åsa Johansson Storsjöbygdens GK och Daniel Westberg Klövsjö-Vemdalens GK
som segrare och distriktsmästare 2016.
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JH Bäst Ladies spelades den 3-4 september på Funäsfjällens Golfklubb. Från hela länet kom 11
fyrmannalag och tävlade i foursome och bästboll under lördagen, singel på söndagen, Av de 44
damerna lyckades Årefjällornas (Åre GK) fyra damer vinna med ett slag före
Fjällflickorna (Funäsfjällens GK). Singeltävlingen vanns av hemmaklubbens Unni Prestvold.
Tillsammans med Medelpads GDF och Ångermanlands GDF fortsatte samarbetet för juniorer med
Mellannorrlands Junior Tour, ett komplement till Skandia Tour. Det hölls fem tävlingar i de tre
distrikten, varav en tävling spelades i länet på Östersund-Frösö GK, där Elvira Abrahamsson
(Östersund-Frösö GK) vann flickklassen, medan Lucas Allder (Sundsvalls GK) vann pojkklassen.

Regler och handicap
JHGDF:s regel- och handicapkommitté ansvarar för att:





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

Eftersom distriktet bara tilldelades ett fåtal regiontävlingar, har inte domarna haft alltför många
uppdrag. Domarna har istället dömt i mindre tävlingar och bistått vid regelproblem.
Klubbarnas handicaprevisioner har övervakats i enlighet med uppdraget.

Junior och ungdom
Säsongen startade för distriktets del med ett juniorläger på Sandnästs GK den 6-8 juni. De juniorer
som var representerade kom från Funäsfjällens GK, Hede/Vemdalens GK och Sandnäsets GK.
I Skandia Distrikt Future Tour stod ÖFG värd för en av deltävlingarna den 8 juli. Distriktet hade få
egna deltagare med på tävlingen. Nytt för i år vara att JHGDF hade en egen tävling parallellt med
Skandia Distrikt Future Tour och det var en tävling över 36 hål för att göra den rankinggrundande. I
Skandia Cup arrangerades klubbkval runt om i länet och ÖFG fick arrangera gruppkvalet den 9 juli
med deltagare från kringliggande distrikt. Elvira Abrahamsson och Klas Österlind från ÖFG lyckades
återigen ta sig till riksfinal under deras sista år i Skandia Cup. JHGDF hade som mål att delta på
Distriktscupen (en lagtävling med kringliggande distrikt), men tyvärr lyckades vi inte få till ett lag.
Kraven för att delta är höga då det är en tävling för juniorer med lågt handikapp
SGF har tagit ett nytt grepp med Skandia Super Camp och ersatt det med ett antal mindre läger som
kallas Super Camp Regional. För de norra distrikten så genomfördes det den 21-23 oktober i Umeå
med focus på vinterträning. Distriktet hade 8 platser och lyckades fylla två platser genom Isak
Olausson och Filip Holmstrand från ÖFG. Varje år bjuder SGF in ett antal lovande golftjejer på läger
och för distriktets del så var det återigen Elvira Abrahamsson (ÖFG) som fick denna möjlighet.
I samband med Höstmötet genomfördes ett uppföljnings- och planeringsmöte med de klubbar som
var representerade. Klövsjö GK, Storsjöbygdens GK, Strömsunds GK, Sandnäsets GK och ÖFGK hade
en representant var med på mötet och vi gästades också av juniorkonsulent Mikael Lundén. Årets
aktiviteter gicks igenom och verksamhetsplanen för 2017 sattes med fler läger och utbildningar
inplanerade för kommande säsong.
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Banvärderingsverksamhet
Inför 2016 övergick ansvaret för banvärdering till SGF som under året genomförde ”6-årsrevision” av
Sandnäsets GK.

Disciplinfrågor
Under 2016 har distriktets disciplinkommitté haft två ärenden att hantera. Ett där spelare åsidosatt
säkerheten vid golfspel. Inför varje slag ska en golfspelare alltid försäkra sig om att ingen står på en
plats där vederbörande kan träffas av bollen. Utifrån disciplinkommitténs utredning framgick att de
spelare som anmälts hade agerat grovt oaktsamt och att de får discplinpåföljd enligt 14 kap. 2§ 14 p
RF:s stadgar, vilket även fastslogs av SGF Juridiska Nämnd.
Det andra ärendet handlade om ett eventuellt handicapsfusk i samband med att medlem från en av
distriktets klubbar varit markör. I övrigt har disciplinkommittén kompetensutvecklat sig genom att ta
del av de disciplinärenden som hanterats av SGF.

JHGDF 25 år
I samband med vårmötet fick styrelsen i uppdrag att uppmärksamma distriktets 25-årsjubileum. Den
18 juni arrangerades en jubileumstävling med efterföljande middag i samarbete med KlövsjöVemdalens GK. Arrangemanget var öppet för alla golfare, med en särskild inbjudan till ordföranden i
distriktet, f d ordföranden i JHGDF och innehavare distriktets utmärkelser. Totalt deltog 50 personer i
firandet och tävlingen vanns av Gunnar Nyström från Strömsunds GK. Till jubiléet togs även en skrift
fram med information och anekdoter från åren som gått.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning

Utfall 2016

Budget 2016

Utfall 2015

Medlemsavgifter

94 926

102 000

94 224

Landstingsanslag

20 102

17 000

16 740

Utbildning

4 200

10 000

5 000

Ungdomsläger m m

1 389

6 000

4 200

Övriga intäkter

8 300

0

0

Summa intäkter

128 917

135 000

120 164

Styrelsemöten

10 990

11 000

9 729

Årsmöten, konferenser

33 651

40 000

37 127

Domarverksamhet

1 791

10 000

6 148

Utbildning

11 310

30 000

22 894

Ungdomsläger-/verksamhet

15 730

20 000

18 954

Tävlingar

10 420

17 000

13 481

Banvärdering

0

0

0

Administration

15 202

16 000

16 831

Hemsidan/IT

1 340

4 000

7 239

25-års jubileum

27 352

25 000

Summa kostnader

127 786

173 000

132 403

Årets resultat

1 131

-38 000

12 239

Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

Kassa och bank

113 898

115 373

Interimsfodran

2 606

Summa tillgångar

116 504

115 373

Balanserad vinst

115 373

127 612

Årets resultat

+ 1 131

-12 239

Summa eget kapital

116 504

115 373

Skulder

0

0

Intäkter

Kostnader

Tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Summa eget kap. och skulder 116 504

115 373
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Vinstdisposition
Till årsmötets förfogande står balanserat resultat 115 373 kronor samt årets överskott 1 131 kronor,
tillsammans 116 504 kronor. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att disponibla vinstmedel 116 504
kronor balanseras till kommande år.

Östersund februari 2017

___________________________
Johanna Bruce, ordförande

_____________________________
Joakim Åberg

___________________________
Karin Fabricius

_____________________________
Jerker Svensson

___________________________
Maria Wiberg

_____________________________
Björn Löjdahl

___________________________
Staffan Carlsson

_____________________________
Sara Talling, sekreterare
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