Verksamhetsplan 2016
Beslutad vid höstmöte 2015-10-17

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 ska
golfdistriktsförbundet verka för att beslut som fattas på SGF:s förbundsmöte förverkligas inom området.
Golfdistriktsförbundet ska representera distriktets klubbar på det nationella planet, svara för viss tillsyn
över verksamheten i klubbarna samt stödja deras verksamhet. JHGDF:s verksamhet styrs med andra ord av
såväl SGF:s som klubbarnas krav och önskemål. På SGF:s hemsida beskrivs verksamhetsplaneringsprocessen
(http://golf.se/SGF/Om-SGF/Verksamhetsplanering/ ). 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 (SsGK) 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/

SGF:s vision: ”Världens bästa golf – för alla”
• Golf 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.
• Sverige är bland de världsledande nationerna inom internationell tävlingsgolf.
• SGF är världens bästa golfförbund för att skapa mervärden för våra medlemmar och Sveriges golfspelare.
SGF:s värdegrund: ”För golfens bästa, i tidens anda”
• 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.
•SGF ska verka för jämställdhet, såväl i organisationen som i hur golfspelet utövas.
• SGF ska beakta att idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och
följa FN:s barnkonvention.
• SGF ska ställa krav på rent spel, i allt från spelet på banan till hur organisationen drivs.
• SGF ska ta hänsyn till golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten så att det passar
framtidens golfspelare.
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JHGDF:s inriktningsmål (vägledning, på 3-5 års sikt)
Idrottsutveckling
JHGDF ska kraftsamla sin verksamhet till åtgärder som tillgodoser utbildning och utveckling av medlemmar,
såväl vad avser bredd som elit. Målet är att bibehålla eller öka antalet välutbildade golfspelare.
Utbildning
JHGDF:s utbildningsverksamhet ska hålla hög kvalitet samt stödja alla delar av verksamheten för ledare,
domare, medlemmar och personal. Utbildningar som genomförs ska vara efterfrågade av klubbarna och i
möjligaste mån samordnas med andra GDF för att hålla kostnaderna nere.
Tävlingar
JHGDF ska verka för att minst en större tävling genomförs årligen i distriktet och för att alla tävlingar
genomförs på ett högkvalitativt sätt med välutbildade funktionärer.
Medinflytande
JHGDF ska skapa förutsättningar för att öka ungdomsinflytandet inom alla nivåer (klubb, distrikt och
förbund) samt verka för ett stort klubbinflytande i distriktets och SGF:s beslutsprocesser.
Rekrytering
JHGDF ska arbeta för att golfens attraktionskraft stärks för att öka medlemsbasen hos klubbarna genom
bland annat samverkan med klubbarna, SGF, näringsidkare och svensk turism. Samhällsnyttan av golf bör
alltid framhållas.
Golf för alla
JHGDF ska verka för att golfen görs mer tillgänglig för alla och att nya kategorier av spelare upptäcker
golfen som idrott.
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JHGDF:s övergripande prioritering för 2016
JHGDF:s verksamhet 2016 ska fokusera på att driva distriktets gemensamma frågor gentemot SGF, att bidra
till ökad samverkan mellan distriktets klubbar samt att samordna verksamheter av gemensamt intresse för
klubbarna.

Verksamhet och mål
Golf för alla
Under 2016 ska JHGDF bistå klubbarna när det gäller olika åtgärder för att göra golfen mer tillgänglig för
alla. Det kan t ex handla om att anpassa banor och övriga delar av anläggningarna till funktionshindrade, att
samordna initiativ till tränings- och tävlingsmöjligheter för nyanlända, nysvenskar och funktionshindrade
samt att arrangera tränarutbildning med inriktning på minoriteter inom golfen.
Junior och Ungdom
Vår mest angelägna uppgift är att 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. Mer specifikt ska
nedanstående aktiviteter genomföras under 2016:










Inför/ tidigt på säsongen samla klubbarnas junioransvariga för utbyte av erfarenheter samt
samordna klubbarnas planerade aktiviteter för säsongen.
Inför/ tidigt på säsongen genomföra ett juniorläger tillsammans med distriktets klubbar (anordnas
därefter årsvis av olika klubbar, genom rullande schema). Genomförs 17-19/6 eller 3-5/6 på
Sandnäsets GK.
Upprätthålla det påbörjade samarbetet med närliggande distrikt vad gäller lägerverksamhet/lagtävlingar för ungdomar.
I samråd med klubbarna och i likhet med tidigare år, ge distriktets juniorer upp till 17 år möjlighet
till fritt spel på alla banor inom distriktet. (Gäller även elitspelande äldre juniorer 19-21 år som
satsar på golf).
Marknadsföra och stimulera/bidra till representation från distriktet i SGF:s sommarläger för tjejer.
Marknadsföra och stimulera/bidra till representation från distriktet i de minicamps som genomförs
regionalt (fd. Skandia supercamp).
Undersöka möjligheten och vara drivande tillsammans med distriktets klubbar att arrangera en
aktivitet för barn- och ungdomar med speciellt inbjuden idrotts- eller kulturprofil.

Utbildning
Varje distrikt ska ha en ansvarig utbildningsledare (ULD) som ansvarar och samordnar utbildningsverksamheten. Under 2016 kommer JHGDF att arrangera följande utbildningar (med stöd från SGF):




Golfens ledarutbildning (GL) för distriktets ungdomsledare/Pro (GL 1 Praktik och GL 2 Fördjupning).
Ambitionen är att varje klubb ska ha minst en utbildad ungdomsledare.
Fördjupning av kunskaper och tillämpningen av Nya GITtävling (fortsättning på utbildning som
genomörts 2015). Ambitionen är att varje klubb ska ha minst en utbildad tävlingsledare.
Utbildning TLR1 (huvudsakligen regeldelen) http://www.golf.se/SGF/Utbildning/Ideella-ledare-ochfunktionarer/Tavlingsledare-och-Regler-steg-1/Steg-1/ Innehåller även genomförande/genomgång
av prov som möjliggör auktorisation som domare respektive tävlingsledare på distriktstävlingar.
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De sistnämnda aktiviteterna genomförs under mars-maj. GIT-utbilningen samordnas med distriktets
årsmöte.
Utöver ovanstående ska JHGDF etablera ett utbildarteam bestående av en styrelserepresentant, minst en
PGA-utbildad Pro samt en ledare som genomfört GL 1-praktik. Målsättningen är att teamet ska kunna
erbjuda och genomföra utbildningar i GL 1-praktik till distriktet klubbar.
Under 2016 kommer representanter från JHGDF:s styrelse att delta i de utbildningar och konferenser som
rör distriktets verksamhet:



SGF:s verksamhets- och styrelseseminarier
SGF:s utbildning för juridiska kommittéer

Tävlingar
De tävlingar som ska samordnas av JHGDF initieras i samband med den s k TKO-konferensen i oktober, inför
kommande sommarsäsong. Därefter genomförs diskussioner med arrangerande klubb, vilket gör att
förändringar kan ske en bit in i verksamhets-/kalenderåret.
Distriktsmästerskap
Målgrupp: alla golfare som vill utmana sig själv eller medspelare i en s k scratch-tävling.
Tävlingen genomförs på Hede-Vemdalens GK 27-28 augusti (klassindelningen förändras 2016 för att
stämma överens med EGA). Handigolf-DM arrangeras samtidigt.
Seriespel
Målgrupp: elitspelare och elitsatsande spelare (juniorer och seniorer), sammansatta i ett klubblag.
http://www.golf.se/tavling/masterskap/#faq-sm-klubblag-nytt-namn-for-nationella-seriespelet
JHGDF ska undersöka möjligheten att anmäla distriktsgemensamma lag till division II Norra (damer resp.
herrar).
Skandia distrikt och future tour
Målgrupp: alla juniorer upp till 21 år (Medelpad, Ångermanland och Jämtland/Härjedalen).
http://www.jhgolf.se/wp-content/uploads/2010/05/Tävlingsbestämmelser-2015-Skandia-Distrikt-ochFuture-Tour.pdf
Upprätthålla påbörjat samarbete med Medelpad och Ångermanland genom att arrangera tävling liksom
tidigare år.
Skandia cup
Målgrupp: alla juniorer till och med 16 år, även de som är ovana vid att spela tävling.
http://www.golf.se/Tavla/juniortavlingar/Skandia-Cup/
Gruppkval genomförs den 8 juli på Östersund-Frösö Golfklubb.
Övrigt
J/H Bäst ladies kommer att stödjas av distriktet, med syfte att få fler kvinnor att tävla, utveckla nätverk och
få kvinnor att gå in i ledande positioner inom golfen. Tävlingen genomförs på Funäsfjällens GK 3-4
september.
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Regler och handicap
JHGDF:s regel- och handicapkommitté kommer att bestå av tre distriktsdomare. Kommittéen 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 hcpkommittéer.
- verka för att rekrytera nya domaraspiranter.
Vid distriktsmästerskap, regional- och rikstävlingar svarar JHGDF för domarkostnaderna. Vid klubb- och
distriktstävlingar svarar klubbarna för domarkostnader. Under 2016 uppskattas JHGDF att bistå med
domare under ca 10 tävlingsdagar.
Varje klubb ska ha en grupp bestående av minst tre personer för att kunna administrera EGA
Handicapregler (”handicapkommitté”). Varje klubb som arrangerar tävlingar ska ha en grupp bestående av
minst tre personer för att säkerställa regler och regeltolkningar (”regelkommitté”). De personer som ska
ingå i dessa grupper ska ha genomgått utbildningarna TLR1 och GIT (se ovan).
Banvärdering
Enligt USGA (United States Golf Association) ska banvärdering ske regelbundet och på fastställt sätt
http://www.golf.se/SGF/Regler-HCP/Banvardering-enligt-USGA/ Varje distrikt ska ha en banvärderingsansvarig som planerar och genomför banvärdering på banorna inom distriktet. Äldre banor (>10 år) ska
genomföra värdering och revision var 10:e år eller när slope¬påverkande 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.
2016 ska Sandnäset och Klövsjö-Vemdalen värderas enligt den revisionsplan som finns på hemsidan:
http://www.jhgolf.se/wp-content/uploads/2010/11/Revisionsplan-banvärdering-2014-2024.pdf
Ansvaret för banvärdering är under översyn och kommer sannolikt att flyttas från distrikts till förbundsnivå
under 2016.
Disciplinärenden
JHGDF ska handlägga inkomna ärenden så skyndsamt som möjligt. För att göra en korrekt och enad
bedömning följer ansvariga upp de ärenden som delges distriktet genom SGF försorg. Distriktet deltar
regelmässigt i SGF konferenser/utbildningar som rör disciplinfrågor. För 2016 avser distriktet låta minst två
ur kommittén delta i SGF utbildning.
Distriktsintroduktionskort
I enlighet med JHGDF:s övergripande prioritering att bidra till ökad samverkan mellan distriktets klubbar
kommer distriktet, liksom tidigare år, att administrera s k introduktionskort till de funktionärer som
klubbarna nominerar (max fem per klubb). Funktionärerna erbjuds, tillsammans med distriktsdomare,
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banvärderare, JHGDF:s styrelse samt de som eventuellt tilldelas guld- eller silvermärke, två avgiftsfria
rundor på alla distriktets golfklubbar.
Kommunikation och information
Kommunikationen med distriktets klubbar är en central del av JHGDF:s verksamhet för att säkerställa god
insikt i alla klubbars verksamhet, förutsättningar och utmaningar. Utöver regelbundna kontakter via e-post
eller telefon (främst med klubbordförande) ska en eller flera representanter för JHGDF besöka samtliga
klubbar åtminstone en gång per säsong. Därutöver kommunicerar JHGDF med klubbarna i samband med
Vårmöte/årsmöte, Erfarenhetsutbyte/Ordförandeklubban och Höstmöte.
Generell information om JHGDF:s verksamhet tillhandahålls genom distriktets hemsida. Informationen ska
hållas enkel, tydlig och uppdaterad. Under 2016 kommer representanter från JHGDF:s styrelse att genomgå
en utbildning i webbpubliceringsverktyget för att förbättra informationshanteringen på hemsidan.
Specifik information om distriktets klubbar ska i första hand tillhandahållas via respektive klubbs hemsida
och endast kortfattat via http://www.jhgolf.se/.
JHGDF 25 år
Golfdistriktsförbundet fyller 25 år 2016, vilket styrelsen ämnar uppmärksamma genom en eller flera
aktiviteter. T ex ska en distriktsgemensam jubileumstävling anordnas i samband med det ordförandemöte
som brukar hålls i september. JHGDF ska även undersöka möjligheten att på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt upprätta en beskrivning av verksamheten under åren som gått.
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Budget
Budget Prognos Budget
2016
2015
2015
Intäkter
Medlemsavg
Regionsanslag
Utbildning
Ungdläger m m
Övr intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Styrelsemöte/akt
Konferenser
Domarvht
Utbildning
Ungdläger m m
Tävling
Banv
Adm
Jhgolf.se
Summa kostn
Resultat

102
17
10
6
0
135

94
17
5
4
0
120

93
18
16
10
0
137

11
40
10
30
20
17
0
16
4
148
-13

11
29
4
24
14
17
0
16
6
121
-1

10
36
10
30
20
20
0
15
1
142
-15

Beslut
Höstmötet 2015-10-17 beslutade om denna verksamhetsplan med tillhörande budget till huvudsaklig
efterrättelse samt om att avgiften från klubbarna till Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund för år 2016
ska vara 13 kronor per aktiv medlem. Avsikten är att fullfölja 2014 års inriktningsbeslut att även för 2017
höja avgiften med 1 kr per år och medlem.
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