2015-03-22

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. Servicegivare, samordnare, demokratiskt ombud.
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Svenska Golfförbundet
Vision
Världens bästa golf - för alla
Detta innebär att:
• Vi är den största breddidrotten i landet när det gäller attraktionskraft i spelet
och acceptans som folksport, vilket medför möjligheter för integration,
jämställdhet, hälsa och friskvård samt utrymme i samhällsdebatt och media.
• Vi är bland de världsledande nationerna inom internationell tävlingsgolf.
• Vi är världens bästa golfförbund för att skapa mervärden för våra medlemmar
och Sveriges golfspelare.
Värdegrund
För golfens bästa, i tidens anda
Detta innebär att SGF ska:
• Arbeta mot gemensamma mål och fästa stor vikt vid lyhördhet, delaktighet och
samverkan. Vi ska också agera framsynt och proaktivt för att åstadkomma ett
starkt genomförande.
• Verka för jämställdhet, såväl i organisationen som i hur golfspelet utövas.
• Beakta att idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett
barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.
• Ställa krav på rent spel, i allt från spelet på banan till hur organisationen drivs.
• Ta hänsyn till golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten så att
det passar framtidens golfspelare.
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JHGDFs INRIKTNINGSMÅL
Nedanstående inriktningsmål ska ses i tidsperspektivet 3-5 år och ska fungera
som vägledning för alla delar av verksamheten. Samtliga verksamheter skall
samordnas med närliggande distrikt då så är möjligt/effektivt.
Idrottsutveckling


Tävlingar

JHGDF ska tydligt kraftsamla sin
verksamhet till åtgärder som
tillgodoser utbildning och
utveckling av medlemmar såväl vad
avser bredd som elit. Målet är att
bibehålla och helst öka antalet
välutbildade golfspelare, främst
bland kvinnor och ungdomar.



JHGDF ska verka för en hög
kvalitet och tillgänglighet på våra
banor






Medinflytande




JHGDF ska verka för att en större tävling
genomförs årligen i distriktet
JHGDF ska verka för att alla tävlingar
genomförs på ett högkvalitativt sätt med
välutbildade funktionärer.

Utbildning

Miljö och bana




JHGDFs utbildningsverksamhet ska
hålla hög kvalitet och stödja alla delar
av verksamheten för ledare, domare,
medlemmar och personal.
Utbildningarna ska vara efterfrågade
Skall då så är möjligt samordnas med
andra GDF

Rekrytering

JHGDF skall skapa förutsättningar
för att öka ungdomsinflytandet inom
alla nivåer, klubb, distrikt och
förbund
JHGDF skall verka för ett stort
klubbinflytande i beslutsprocessen i
distriktet och i den representativa
beslutsprocessen i SGF vilket
förutsätter ett högt klubbengagemang.
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JHGDF ska arbeta för att stärka och
utveckla golfens attraktionskraft för att
öka medlemsbasen hos klubbarna.
Rekryteringsverksamhet inriktas främst
mot ungdomar och kvinnor.
Distriktet ska i samråd med klubbar,
SGF, näringsidkare och svensk turism
arbeta för ett ökat antal gäster i
klubbarnas greenfeeböcker.
Samhällsnyttan av golf bör alltid
framhållas
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JHGDF:s Prioritering 2015
De senaste åren har golfdistriktet tappat medlemmar långt över vad som
långsiktigt är hälsosamt för golfens utveckling. 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 2015 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
- samordna den nya ungdomsledarutbildningen. Se vidare under avsnittet
junior/ungdom
- genomföra utbildning av domare och tävlingsfunktionärer enligt SGF:s
program (TLR)
- med stöd av SGF samordna utbildning av klubbarnas funktionärer i Nya GIT
Tävling den 21 och 22 mars i Östersund
- Utbildningen TLR Intro kommer att anordnas under våren 2015.
Utbildningen avser tävlingsledare i klubbarna och utgår ifrån tillämpning av
Nya GIT Tävling.
- Om intresse finns kan TLR1 speciellt för kvinnor anordnas (jmf SGF
satsning)
- delta i av SGF anordnade ERFA möten samt utbildningar
- samarbeta med SISU i utbildningsfrågor
Tävlingar
Tider och arrangörsuppdrag för tävlingar fastställs tillsammans med klubbarnas
tävlingsansvariga vid höst-/planeringsmötet.
Seriespelet fortsätter i samma form som 2014 och spelas vid ett tillfälle.
För division 1 blir det spel i fyra dagar, ons-lör 15-18 juli.
För division 2 blir det spel i två dagar, fre-lör 17-18 juli. Nytt för division 2 är
ett alternativt speldatum tis-ons 23-24 juni och då efter SGF godkännande.
Division 2 är den lägsta divisionen. Anmälan till seriespel görs via
www.golf.se/Tavla/Nationella-tavlingar/Nationella-seriespelet senast 12
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februari 2015. Slutlig gruppindelning för seriespelet meddelas senast 9 mars
2015 då antalet deltagande klubbar är känt.
Skandia Cup Gruppkval arrangeras den 10 juli. Skandia Cup Regionkval
arrangeras den 11 augusti. Arrangerande klubbar i distriktet fastställs i samband
med Höstmötet.
Samarbetet med Medelpads och Ångermanlands distrikt kring Skandia Distrikt
Future Tour fortsätter i tre år till.
JHGDF fortsätter samarbetet med distriktets klubbar kring DM 2015.
DM klasser och Stora DM 2015 arrangeras av Östersund-Frösö GK. DM klasser
18 hål spelas lördagen den 29 augusti och Stora DM 36 hål för herrar och damer
söndagen den 30 augusti.
Handigolf-DM spelas samtidigt med klasserna. All information om detta och
övriga distrikts- och rikstävlingar kommer att finnas på vår hemsida.
J/H Bäst Ladies kommer att stödjas av distriktet. Tävlingen syftar till att få fler
kvinnor att tävla, utveckla nätverk och få kvinnor att kliva in på ledande
positioner inom golfen. Tävlingen genomförs på Sandnäsets GK 12-13
september.
Utbildning TLR Intro (Tävlingsledare klubb) kommer att anordnas under våren
2015. TLR-1 kommer att genomföras under hösten. De som gått den, samt alla
distriktsdomarna, genomför TLR-2 under hösten. Med stöd av SGF samordnas
utbildning av klubbarnas funktionärer i Nya GIT Tävling den 21 och 22 mars i
Östersund.
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.
- GDF har ambitionen att bistå klubbarna för genomförande av SGF:s
Tävlingsledar- och regelutbildningar (TLR). Vidare kommer befintliga
domare att vidareutbildas genom egen försorg och via det årliga
domarprovet.
- befintliga domare tilldelas tävlingsuppdrag. De ska också bistå vid TLRutbildningar på klubbarna. Under försommaren genomförs en
domarkonferens med regelprov. Vår ambition är att få fler intresserade av
regelfrågor och domarverksamhet.
- en domarkonferens kommer att hållas i Samband med Bäst Ladies på
Sandnäsets GK
Distriktsdomarutbildningen och ackrediteringen bekostas av JHGDF.
Vid klubb- och distriktstävlingar svarar klubbarna för domarkostnader. Vid
regional- och rikstävlingar svarar JHGDF för domarkostnaderna.
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Varje klubb ska ha en grupp på minst tre personer i sin hcp-kommitté för att
kunna administrera EGA Handicapregler.
Varje klubb ska ha en grupp med TLR1-utbildning och utbildning i nGIT för att
ansvara för att regler och regeltolkningar blir rätt vid tävlingar på klubbnivå.
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 tidigt på säsongen samla klubbarnas junioransvariga för utbyte av
erfarenheter samt samordna säsongens aktiviteter.
JHGDF skall tillsammans med distriktets klubbar genomföra ett vårläger som
anordnas på det olika klubbar genom rullande schema. Vårlägret sker i samband
med genomförandet av tävlingen JH Future.
JHGDF skall fortsätta det påbörjade samarbetet med närliggande distrikt vad
gäller lägerverksamhet för ungdomar.
JHGDF skall stimulera distriktets klubbar att delta i Skandia Distrikt Future
Tour.
Under sommaren kommer SGF att anordna och bjuda in till ett speciellt
tjejläger. JHGDF skall uppmuntra tjejer ur distriktet som ges möjlighet att delta.
Om intresse finns bland klubbarna skall JHGDF undersöka möjligheten till ett
tävlingsutbyte mellan klubbarna i distriktet.
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.
GL 1-Praktik
JHGDF skall hjälpa och stötta klubbarna i distriktet att komma igång med GL 1praktik.
JHGDF skall bilda ett utbildarteam som ska bestå av minst en PGA utbildad Pro
samt en ledare som genomfört GL 1-praktik. Målsättningen är att utbildarteamet
ska kunna erbjuda och genomföra utbildningar i GL 1-praktik till distriktet
klubbar.
Budget
Juniorläger Vår
Utbildning GL 1-Praktik
Juniorkonferens
Vårträff junioransvariga distrikt
SGF träff

10.000 Kr
5.000 Kr
2.000 Kr
1.000 Kr
2.000 kr
SUMMA: 20.000 kr
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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.
Revisionsplan finns på jhgolf.se
Arbetet med dataöverföring till ny programvara (hål för hål)
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 upp de ärenden som delges distriktet genom SGF:s försorg.
Vidare deltar representanter ur disciplinnämnden i SGF:s utbildningar.
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 2015. 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.
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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 och roll i samhället.
- aktivt deltagande i centrala och regionala aktiviteter där golfen utvecklas och
marknadsförs. T ex SGF golfting och erfarenhetsdagar samt på regional nivå
verksamheter i samverkan med J/H idrottsförbund
Styrelsens förslag
Distriktsstyrelsen föreslår höstmötet fastställa denna verksamhetsplan med
tillhörande budget till huvudsaklig efterrättelse samt besluta att avgiften från
klubbarna till Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund för år 2015 skall vara
12 kronor per aktiv medlem. Avsikten är att därefter under kommande tre år
höja avgiften med 1 kr per år och medlem. Slutligt fastställande av
verksamhetsplanen sker vid vårmötet 2015
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Budget 2015
Budget 2015

Prognos 2014

Budget 2014

Intäkter
Medlemsavgifter

93

90

89

Landstingsanslag

18

13

11

Utbildning

16

0

Ungdomsläger mm

10

0

10

Övriga intäkter

0

3

5

Summa intäkter

127

106

125

Kostnader
Styrelsemöten

10

9

10

Konferenser

36

33

35

Domarverksamhet

10

5

10

Utbildning

30

36

30

Ungdomsläger mm

20

Skandia Super Camp
Tävling

30
12

20

26

20

Banvärdering

0

9

5

Administration

15

11

15

1

2

2

Summa kostnader

142

143

157

RESULTAT

-15

-37

-32

Jhgolf.se
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