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Allmänt
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna
klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s
regionala organ, ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska
område – Jämtlands län. Inom ramen för dessa uppgifter skall golfdistriktsförbundet
verka för att beslut som fattas på SGF:s förbundsmöte förverkligas inom området. För
klubbarna gemensamma satsningar skall initieras. Golfdistriktsförbundet skall
representera distriktets klubbar på det nationella planet, svara för tillsynen över
verksamheten i klubbarna samt stödja deras verksamhet.
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Svenska Golfförbundet
Vision
Vi skapar förutsättningar för världens bästa golf
Detta innebär att:
● Vi ska vara bland de världsledande nationerna inom internationell tävlingsgolf
● Alla som vill ska ha en möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar
● Vi ska vara världens bästa centralorganisation för att skapa mervärden för våra medlemmar
Värdegrund
För golfens bästa, i golfens anda
Detta innebär att:
● Vi arbetar mot gemensamma mål och fäster stor vikt vid lyhördhet, delaktighet och
samverkan
● Vi ställer krav på rent spel, i allt från spelet på banan till hur vi driver organisationen
● Vi värnar om golfens traditioner, och utvecklar vårt bemötande så att det passar framtidens
golfspelare
● Vår verksamhet präglas av, en stark och vital demokratisk process, en utvecklad
kommunikation för delaktighet samt en stark genomförandeförmåga
Övergripande mål
Svenska Golfförbundet ska med sund ekonomi och rimligt risktagande driva verksamheten
och utveckla idrotten golf
Förbundsstyrelsen har formulerat ett övergripande mål som styr alla delmål. Det övergripande
målet sätter ramarna för de olika verksamheternas delmål som inte får överskridas.
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Svenska Golfförbundet

Prioriteringar 2013 (fastställda av FS i maj 2012)
Verksamhet för golfen i stort

Verksamhet för GK

Mediesatsning

Behålla & Rekrytera

Idrottsutveckling

Golfen & samhället

Golfanläggningen
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JHGDFs INRIKTNINGSMÅL
Nedanstående inriktningsmål skall ses i tidsperspektivet 3-5 år och skall fungera som
vägledning för alla delar av verksamheten.

Idrottsutveckling


Tävlingar


JHGDF skall tydligt kraftsamla sin
verksamhet till åtgärder som
tillgodoser rekrytering, utbildning
och utveckling av medlemmar såväl
vad avser bredd som elit.




Utbildning

Miljö och bana







Distriktet skall verka för en hög
kvalitet och tillgänglighet på våra
banor
Distriktet skall verka för en
miljöfrämjande banskötsel.
Alla klubbar skall erhålla
miljödiplom
Minst en klubb skall erhålla
miljöcertifikat



Medinflytande





Distriktets tävlingsverksamhet skall
erbjuda ett varierat utbud av tävlingar för
alla kategorier golfare.
Distriktet skall verka för att minst en
större tävling genomförs årligen i JHGDF
Vi skall verka för att alla tävlingar
genomförs på ett högkvalitativt sätt med
välutbildade funktionärer.

Vår utbildningsverksamhet skall hålla
hög kvalitet och stödja alla delar av
verksamheten för ledare, domare,
medlemmar och personal.
Utbildningarna skall vara efterfrågade

Rekrytering


Öka ungdomsinflytandet inom alla
nivåer, klubb, distrikt och förbund
Ett stort klubbinflytande i
beslutsprocessen i distriktet och i
den representativa beslutsprocessen i
SGF.
Ett högt klubbengagemang avseende
verksamheten inom distriktet.
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Distriktet skall arbeta för att stärka och
utveckla golfens attraktionskraft för att
bibehålla eller öka medlemsbasen
Rekryteringsverksamhet inriktas främst
mot ungdomar
Distriktet skall i samråd med klubbar,
SGF, näringsidkare och svensk turism
arbeta för ökade turistinslag i
klubbarnas greenfeeböcker.
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JHGDF:s Prioritering 2013
De senaste åren har golfdistriktet tappat medlemmar långt över vad som långsiktigt är
hälsosamt för golfens utveckling inom distriktet. Hur och vilka åtgärder som krävs för
att vända denna trend kan nog ingen svara på idag. Däremot vet vi att kvalitén på vår
verksamhet är avgörande för att locka nya och att behålla gamla medlemmar. Vi är
övertygade om att det finns utrymme för att höja kvaliteten i verksamheten utan att
höja kostnaderna. För det behövs fler motiverade, utbildade och ideella ledare. Det kan
vi arbeta tillsammans för.
Vår ambition är att tillsammans med golfklubbarna ta fram en verksamhetsplan som
skall stödja klubbarna i Jämtland-Härjedalen med att utveckla sin verksamhet. Under
2013 kommer vi att prioritera:
1. Utbilda fler ledare till golfen.
2. Medverka för utveckling av samarbetet mellan klubbarna för att öka intresset hos
nya och befintliga spelare i alla kategorier och åldrar.

Utbildning
Distriktet avser att
- Genomföra ungdomsledarutbildning ( steg 1 resp 2 ) om sådant behov uppstår.
- Genomföra utbildning av domare och tävlingsfunktionärer enligt SGF:s program
(TLR).
- Delta i av SGF anordnade ERFA möten samt utbildningar.
- I samarbete med SISU genomföra utbildning med utbildningsansvariga i varje
klubb.

Tävlingar
Tider och arrangörsuppdrag för tävlingar fastställs tillsammans med klubbarnas
tävlingsansvariga på höst/planeringsmötet.
Seriespelet fortsätter i samma form som 2012, vid ett tillfälle.
För division 1 blir det spel i fyra dagar, ons-lör 17-20 juli.
För division 2 blir det spel i två dagar, fre-lör 19-20 juli.
Division 2 är den lägsta divisionen. Anmälan senast 15 februari 2013.
Samarbetet med Medelpads och Ångermanlands distrikt kring Skandia Tour fortsätter
som planerat i två år till.
JHGDF fortsätter arbetet med att få ännu bättre status på DM och för att få fler
deltagare med lågt hcp i tävlingarna.
DM 2012 hade 50 deltagare i klasserna Damer juniorer, D40 och D60, Herrar juniorer,
seniorer, H35, H45, H55 och H65. Av de 50 tävlande har 31st singelhcp.
Förstapriserna har varit fritt spel respektive greenfees på distriktets alla klubbar.
Vi ser gärna att klubbarna fortsätter att bistå oss med detta.
DM klasser och Stora DM kommer att ligga innan 12 juli. Handigolf-DM spelas
samtidigt med klasserna. All information om detta och övriga distrikts- och
rikstävlingar kommer att finnas på vår hemsida.
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Regler och handicap
JHGDF 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
bistå vid utbildning, auktorisation och vidareutbildning av distriktets domare,
Tävlingsledare och Hcp-kommittéer

Varje klubb ska ha en grupp på minst tre personer i sin Hcp-kommitté.
2013 sätts EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap på alla personer i
GIT för första gången.
Klubbhandicap införs igen, hcp 37-54
Varje klubb bör ha en grupp med TLR1-utbildning eller liknande för att ansvara för
regler och regeltolkningar vid tävlingar på klubbnivå.
Distriktsdomarutbildningen och ackrediteringen bekostas av JHGDF.
Vid klubb- och distriktstävlingar svarar klubbarna för domarkostnader. Vid regionaloch rikstävlingar svarar JHGDF för domarkostnaderna.

Junior och Ungdom
Vår mest angelägna uppgift är att fortsatt verka för åtgärder som stimulerar klubbarnas
ungdomsverksamhet. Det gäller rekrytering, utbildning, tävlingsverksamhet och
samverkan mellan klubbarna i syfte att åstadkomma bättre kvalitet i vår
ungdomssatsning och göra golfsporten attraktiv för de yngre.
JHGDF skall i samråd med Juniorkonsulenten tillse att klubbarna får det stöd de
behöver för sin juniorverksamhet.
JHGDF skall tidigt på säsongen samla klubbarnas junioransvariga för utbyte av
erfarenheter samt samordna sommarens aktiviteter.
JHGF skall tillsammans med distriktets klubbar genomföra ett vårläger och ett
höstläger. Höstlägret sker i samband med genomförandet av tävlingen JH Future.
JHGDF skall fortsätta det påbörjade samarbetet med närliggande distrikt vad gäller
lägerverksamhet för ungdomar med hcp 36 eller bättre. (Under 2012 genomfördes ett
gemensamt läger med Medelpads och Ångermanlands distriktsförbund).
JHGDF skall stimulera distriktets klubbar att delta i Skandia Distrikt Future Tour.
Om intresse finns bland klubbarna skall JHGDF undersöka möjligheten till ett
tävlingsutbyte mellan klubbarna i distriktet. Målbilden är att genomföra ett seriespelsliknande upplägg med ungdomar hcp 0-54.
I likhet med föregående år kommer JHGDF att verka för att ungdomar upp till 17 år
ges möjlighet till fritt spel inom distriktet i enlighet med tidigare års bestämmelser.
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Under sommaren kommer SGF att anordna Skandia Super Camp, ett läger för 13-14
åringar. JHGDF kommer att arbeta för att kunna skicka iväg någon eller några pojkar
och flickor till lägret samt någon ledare. Kriterier för uttagning av ungdomarna till
lägret kommer att vara spelstandard, motivation och mognad.

Grönt ljus
Ett av verktygen för en bra juniorverksamhet är Grönt Ljus. JHGDF skall stödja
klubbarna i deras strävan att skapa effektivitet i juniorverksamheten enligt utvecklingsoch organisationsplanen Grönt Ljus.
En av svagheterna med det ideella arbetet är att mycket byggs upp kring en stark
eldsjäl. Om eldsjälen försvinner från klubben faller ofta stora delar av verksamheten.
Att ha en stark organisation med tränare och ledare dämpar förlusten av en eldsjäl och
säkerställer kontinuitet och kvalitet.

RIÖ
RIÖ-golfverksamheten kommer att bedrivas till och med vårterminen 2013. De två
elever, som för närvarande går på RIÖ, går tredje och sista året och slutar alltså till
våren.
Gymnasieskolans nya Nationella Idrotts Utbildning, NIU, har begränsats till ett fåtal
platser i landet. Golfens enda NIU-ort i Norrland är Umeå.
JHGDF kommer, tillsammans med Jämtlands Gymnasieförbund, att arbeta för att få
till stånd en fortsatt möjlighet för ungdomar i vårt distrikt att träna golf i en
”RIÖ-light”-variant. Det är det dock i nuläget osäkert när detta kan starta.

Bana och anläggning
JHGDF skall stödja fortsatt utbyte av kompetens och erfarenheter mellan klubbarna.

Banvärdering
Äldre banor (>10 år) skall genomföra värdering och revision vart 10 år eller när
slopepåverkande förändringar har skett. Nya banor (<10 år) värderas och revideras år
3, 6 och 10. Banor som byggs ut till 18 hål värderas (hela banan) och revideras enligt
ovan.
Under 2013 skall 6-årsrevision enligt plan göras hos Strömsunds GK och Norderöns
GK. 10-års revision skall göras hos Sonfjällets GK och Funäsdalsfjällens GK.
Arbetet med dataöverföring till ny programvara (hål för hål) sker kontinuerligt med
avseende på samtliga banor i distriktet.
En serviceavgift på 2000/3000 kr (9/18 hål) kommer att tas ut av JHGDF från
klubbarna, därutöver tillkommer kostnad till SGF för nya skyltar.

Disciplinärenden
JHGDF skall handlägga inkomna anmälningar så skyndsamt som möjligt. För att göra
en så korrekt och enad bedömning som möjligt av inkomna ärenden följer ansvariga
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upp de ärenden som delges distriktet genom SGF försorg . Vidare deltar representanter
ur disciplinnämnden i SGF:s utbildningar.

Miljöarbetet
Inom distriktet har klubbarna Sonfjället (2000), Storsjöbygden (2002) samt ÖFG
(2004) erhållit miljödiplom.
JHGDF skall om möjligt delta i SGF-aktiviteter som rör åtgärder inom miljöområdet.
Vidare skall JHGDF intensifiera arbetet med att bistå klubbarna med erforderligt stöd
för att erhålla SGF:s miljödiplom. Målet är att huvuddelen av klubbarna bör ha fått
detta under den närmaste 3-årsperioden.

Distriktsintroduktionskort funktionärer
Introduktionskorten tilldelas ledamöter i distriktsstyrelsen, kommittéordföranden,
distriktsdomare och banvärderare.
Distriktsstyrelsen tilldelar respektive klubb fem introduktionskort. Kortet ger
innehavaren möjlighet till två ronder fritt spel på samtliga klubbar inom distriktet
under säsongen 2013. Det är respektive klubb som beslutar och lämnar underlag till
distriktsstyrelsen vilka av dess funktionärer som skall tilldelas introduktionskortet.
Med ett telefonsamtal eller ett mail meddelar man den klubb man bokat speltid hos att
man avser att använda sitt introduktionskort.

Distriktsintroduktionskort juniorer
Ungdomar t o m 17 år och som är ”fullvärdiga” medlemmar i någon av distriktets
klubbar spelar fritt inom distriktet. För att vara fullvärdig medlem krävs att man är
medlem i den klubb vars bana man avser att spela flertalet av sina rundor på.
Juniorer 18-21 år som seriöst satsar på golf, skall listas av respektive klubb som sänder
listan till distriktet för sammanställning. Därefter tillsändes klubbarna namn på
samtliga som är berättigade för fritt spel.
Det är respektive golfklubb som bestämmer om gästande spelare får nyttja
introduktionsspel eller ej. Den som avser att använda sitt introduktionskort skall i
förväg vara i kontakt med den klubb man avser att spela hos för att få klart om det är
okej.

Rekrytering
Rekrytering av nya medlemmar är en huvudfråga för de flesta klubbar. JHGDF
kommer att bidra i detta arbete genom:
- informativa åtgärder som rör golfens möjligheter etc.
- aktivt deltagande i regionala aktiviteter där golfen har en ”plats”
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Ekonomi
Budget 2013
Budget 2013

Prognos 2012

Budget 2012

Intäkter
Medlemsavgifter
Landstingsanslag
RIÖ
Utbildning
Ungdomsläger
jhgolf.se
Övriga intäkter
Summa intäkter

100
10
13
10
10
22
5
170

113
14
26
9
10
22
0
194

112
10
30
15
25
26
5
223

Kostnader
Styrelsemöten
Konferenser
Domarverksamhet
Utbildning
Ungdomsläger
Tävlingar
Handigolf, miljö
Banvärdering
Marknadsaktiviteter
Administration
RIÖ
Hemsidan jhgolf.se
Summa kostnader

10
35
20
15
30
12
--10
20
20
13
2
187

5
30
15
10
25
10
12
4
20
26
1
158

10
40
20
20
50
12
10
2
25
20
30
6
245

RESULTAT

-17

36

-22

Styrelsens förslag
Distriktstyrelsen föreslår höstmötet fastställa denna verksamhetsplan med
tillhörande budget till huvudsaklig efterrättelse samt besluta att avgiften till
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund för 2013 skall utgöra 11 kronor per
aktiv medlem.
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