Verksamhetsplan 2017
Beslutad vid höstmöte 2016-11-20

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.1 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. Inom Jämtland-Härjedalens Golfdistrikt finns 11
golfklubbar:












Funäsfjällens Golfklubb (FfjGK) 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 (NoGK) http://php.spela-golf.nu/
Sandnäset Golfklubb (SGK) 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 (RoGK) http://rossongk.nu/
Åre Golfklubb (ÅGK) http://aregolfklubb.com/
Östersund-Frösö Golfklubb (ÖFG) http://www.ofg.nu/

Samtliga klubbar har deltagit i arbetet med att utforma denna verksamhetsplan. Därtill har SGF:s
verksamhetsinriktning för 2017-20182 bidragit med underlag för JHGDF:s mål.
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Beträffande distriktets uppdrag se vidare http://www.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/gdfs-roll-och-uppdrag.pdf
http://www.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/styrdokument/verksamhetsinriktning-2017-2018.pdf
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JHGDF:s övergripande prioritering för 2017
JHGDF:s verksamhet 2017 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.
I bilaga finns kalendarium över de olika aktiviteterna i verksamhetsplanen.
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 2017.









Genomföra ett försäsongsläger tillsammans i distriktet i ÖP-hallen i Östersund den 8–9/4.
(JHGDF/ÖFG/Storsjöbygden samordnar detta lägret tillsammans med SGF).
I samband med försäsongslägret samla klubbarnas junioransvariga för utbyte av erfarenheter samt
samordna klubbarnas planerade aktiviteter för säsongen. Östersund 8–9/4.
Tidigt på säsongen genomföra ett golfläger för distriktets klubbar den 20–21/5 på Hede/Vemdalens
GK.
Ett höstläger på Östersund/Frösö GK i samband med Skandia Tour Nivå 1 den 9–10/9. (JHGDF/ÖFG
samordnar detta lägret tillsammans med SGF)
Samarbeta med närliggande distrikt kring en lagtävling för juniorer (Distriktscupen). Tävlingen
spelas i slutet av september/början av oktober 2017.
Bevaka och stimulera till representation på SGF:s läger (Regional Supercamp – 8 platser för JH).
Bevaka och följa upp SGF:s nominering till sommarläger för tjejer (de 50 bästa i Sverige).
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.)

Utbildning
JHGDF:s utbildningsverksamhet ska hålla hög kvalitet samt stödja alla delar av verksamheten. Utbildningar
som genomförs ska vara efterfrågade av klubbarna och i möjligaste mån samordnas med andra GDF för att
hålla kostnaderna nere. Under 2017 kommer JHGDF att arrangera följande utbildningar:





Golfens ledarutbildning för ungdomsledare (GL 1 Praktik) i samband med försäsongslägret i ÖPhallen i Östersund den 8–9/4 och i samband med juniorgolflägret 20–21/5 på Hede/Vemdalens GK.
GL 2 Fördjupning kommer att arrangeras så snart distriktet har minst 15 personer som genomgått
GL 1 Praktik och som är intresserade av nästa steg. (Under 2017 erbjuds SGF-arrangerad GL 2utbildning.) http://www.golf.se/utbildning/ledarutbildning/
Utbildning för tävlingsledare (TLR1, huvudsakligen regeldelen) genomförs 27-28 maj i Östersund.
Ambitionen är att distriktet ska ha fler än tre auktoriserade domare och fler tävlingsledare som
genomgått TLR1. http://www.golf.se/regler-och-handicap/regler-och-handicap-for-klubb-ochtavlingsledare/utbildningsmaterial-for-tavlingsledning-och-regler/
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Under 2017 kommer ingen GIT-utbildning att arrangeras av JHGDF3 utan klubbarna hänvisas till de distansutbildningar som SGF tillhandahåller. http://www.golf.se/utbildning/kansli-och-styrelse/
Utöver ovanstående är ambitionen att JHGDF ska etablera ett utbildarteam bestående av en styrelserepresentant, minst en PGA-utbildad Pro samt en ledare som genomfört GL 1-praktik så att teamet kan
erbjuda utbildningar i GL 1-praktik till distriktet klubbar.
Under 2017 kommer representanter från JHGDF:s styrelse att delta i de utbildningar och konferenser som
rör distriktets verksamhet:







SGF:s konferens om handigolf (feb)
SGF:s beredningsmöte (feb)
SGF:s verksamhetsseminarium (mar)
SGF:s förbundsmöte (apr)
Erfarenhetsutbyte mellan golfdistriktsförbund (aug, nov)
SGF:s tävlingskonferens (okt)

Golf för alla
JHGDF ska verka för att golfen görs mer tillgänglig för alla och att nya kategorier av spelare upptäcker
golfen som idrott. Under 2017 ska JHGDF bistå klubbarna när det gäller olika aktiviteter. 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. Under 2016 har ett samarbete inletts mellan
Storsjöbygdens GK och Östersund Frösö GK för att skapa bättre träningsmöjligheter för handigolfare. Detta
samarbete kommer att fortsätta att utvecklas under 2017.
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. De tävlingar som ska samordnas av
JHGDF initieras i samband med SGF:s tävlingskonferens i oktober. Därefter fördelas spelplatser till
beslutade förbunds-, region- och distriktstävlingar - förändringar kan ske en bit in i verksamhetsåret.
Distriktsmästerskap (DM)
Målgrupp: alla golfare som vill utmana sig själv eller medspelare i en s.k. scratch-tävling (slagtävling utan
handicap). Tävlingen genomförs den 26-27 augusti på Klövsjö-Vemdalens GK.
Skandia Tour Nivå 1
Målgrupp: juniorer till och med 21 år. Spelas på nivå 1, 2 och 3. Spelformen är individuell slagtävling scratch
på nivå 1 och 2, samt individuell slaggolf scratch på nivå 1. Spelas över sex (6) omgångar från maj till
september. Nivå 1 genomförs vid två tillfällen (1–2/7 Hede/Vemdalens GK och 9–10/9 Östersund/Frösö GK)
Mellannorrlands Junior Tour
Målgrupp: Flickor, respektive pojkar, upp till och med 21 år i Medelpad, Ångermanland och Jämtland/
Härjedalen. Genomförs i samband med Skandia Tour Nivå 1 (1–2/7 Hede/Vemdalens GK och 9–10/9
Östersund/Frösö GK).
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Sannolikt kommer ÖFG att arrangera en GIT-utbildning som även övriga klubbar är välkomna att delta i.
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Skandia Cup Klubbdag
Målgrupp: Flickor, respektive pojkar, födda 2001 eller senare. Spelas i fyra (4) steg: Klubbkval – Gruppkval Regionkval – Riksfinal i fyra (4) åldersklasser. Spelformen i klubb- och gruppkval är individuell slaggolf
scratch och i regionkval, samt riksfinal, individuell slagtävling scratch. Genomförs 22/6 eller 23/6 på
Östersund/Frösö GK och Funäsfjällens GK.
J/H Bäst ladies
Målgrupp: alla damer inom Jämtland/Härjedalen. JHGDF stödjer tävlingen med syfte att få fler kvinnor att
tävla, utveckla nätverk och gå in i ledande positioner inom golfen. Tävlingen genomförs den 2-3 september
på Åre GK.
Ordförandeklubban
Målgrupp: styrelsemedlemmar i distriktets klubbar. Planeringskonferens och tävling genomförs den 23-24
september i samarbete med ÖFG.
Regler och handicap
Inom JHGDF finns tre distriktsdomare. Vid distriktsmästerskap, regional- och rikstävlingar initierade av
SGF/JHGDF svarar JHGDF för domarkostnaderna. Vid klubbtävlingar kan JHGDF – i mån av tid – bistå med
domare, men då svarar klubben för kostnaderna. Vid tävlingar arrangerade av annat golfdistrikt, ansvarar
detta distrikt för tillsättning och kostnader. Under 2017 beräknas JHGDF att bistå med domare under ca 10
tävlingsdagar.
Beträffande bestraffningsärenden ska JHGDF handlägga inkomna ärenden så skyndsamt som möjligt. För
att göra en korrekt och enad bedömning har distriktet en juridisk kommitté (bestående av minst en jurist)
med syfte att handlägga och fatta beslut i eventuella bestraffningsärenden. Medlemmarna i den juridiska
kommittén deltar i SGF:s konferenser och utbildningar för att upprätthålla kompetens inom området.
Klubbarnas ansvar avseende t ex regler och handicap beskrivs vidare i http://www.golf.se/klubb-ochanlaggning/klubbfragor/#faq-medlemskap-for-golfklubb-regler-avgifter
Banvärdering
Ansvaret för banvärdering har övergått till SGF och har organiserats i regioner. http://www.golf.se/regleroch-handicap/regler-och-handicap-for-klubb-och-tavlingsledare/banvardering/
Vid behov deltar distriktet i arbetet på regionsansvarigs initiativ.4
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,
banvärderare, JHGDF:s styrelse samt de som eventuellt tilldelas guld- eller silvermärke, två avgiftsfria
rundor på alla distriktets golfklubbar. Information om introduktionskorten kommer att distribueras
tillsammans med korten.
Under 2017 kommer styrelsen att se över en effektivare hantering av korten (eventuellt med hjälp av GIT).
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Den plan som togs fram för Jämtland/Härjedalens distrikt för perioden 2014-2020 pekade på att Strömsund GK bör
genomgå en s k 10-årsrevision under 2017.
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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) kommunicerar JHGDF med klubbarna i samband med Vårmöte/
årsmöte, Erfarenhetsutbyte/Ordförandeklubban och Höstmöte. För 2017 gäller nedanstående tidpunkter
för de olika aktiviteterna:
Vad
SGF:s verksamhetsseminarium
Vårmöte
Höstmöte

När
13/3 dagtid
12/3 kl.17-19
19/11

Deltagare/primär målgrupp
Alla ideella och anställda
Ordföranden
Ordföranden, junior- och tävlingsansvariga

Generell information om JHGDF:s verksamhet tillhandahålls genom http://www.jhgolf.se/. Informationen
ska hållas enkel, tydlig och uppdaterad. Specifik information om distriktets klubbar ska i första hand visas
på respektive klubbs hemsida och endast kortfattat på distriktets.
Under 2017 genomförs 6 ordinarie styrelsemöten, varav de flesta på distans (Skype/Lync). Protokoll från
JHGDF:s styrelsemöten finns tillgängliga på http://www.jhgolf.se/styrelsen/
Rekrytering
JHGDF ska arbeta för att öka medlemsbasen hos klubbarna genom bland annat samverkan med SGF,
näringsidkare och svensk turism. Samhällsnyttan av golf bör alltid framhållas. Under 2017 ska JHGDF bistå
klubbarna i arrangemanget av golfens dag den 20 maj (en plan presenteras i samband med vårmötet).
Stödet kommer att baseras på klubbarnas initiativ och utgå ifrån SGF:s inriktning för aktiviteten.
http://www.golf.se/spelet/golfensdag/
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Budget
2017

Prognos-16

Budget-16

Medlemsavgift

99

95

102

Landstingsanslag

18

20

17

Utbildning

0

4

10

Ungdomsläger mm

0

1

6

Övriga intäkter

0

9

0

Summa intäkter

117

129

135

Kostnader

**

Styrelsemöte/aktiviteter

11

12

11

Konferenser

48

33

40

Domarvht

5

2

10

Utbildning

15

11

30

Ungdomsläger mm

20

15

20

Tävling

12

11

17

Banvärdering

0

0

0

Administration

10

14

16

Jhgolf.se

4

2

4

25-års jubiléet

0

27

25*

Golfens dag

5

0

0

Summa kostnader

130

127

173

Resultat

-13

+2

-38

Intäkter
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Från och med verksamhetsår 2017 kommer ekonomin att presenteras genom en aktivitetsbaserad budget,
vilken förväntas underlätta ekonomisk uppföljning och prognos samt ge klubbarna en bättre bild av hur
kostnader är kopplade till olika aktiviteter.
Aktiviteter
Netto (tkr)
Junioraktiviteter/-läger
20
GL1 Praktik (SISU)
5
TLR1
5
Verksamhetsseminarium
5
Domaruppdrag
5
DM
7
Bäst ladies
5
Beredningsmöten
5
Förbundsmöte
3
Golfdistrikts erfarenhetsutbyte
4
Tävlingskonferens
4
Handigolfkonferens
3
Vår-/årsmöte
8
Avtackning & utmärkelser
3
Höstmöte
8
Ordförandeklubban
10
Hemsida jhgolf.se
4
Styrelsemöten
6
Övrigt (porto, tele mm)
15
Golfens dag
5
Summa nettokostnader
130
Finansiering
Medlemsavgifter
99
Region-/landstingsanslag
18
117
Budgeterat resultat
-13

Beslut
Höstmötet 2016-11-20 beslutade om denna verksamhetsplan med tillhörande budget samt om att avgiften
från klubbarna till Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund för år 2017 ska vara 14 kronor per aktiv
medlem.
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