Verksamhetsplan 2019
Beslutad 2018-11-18

Allmänt
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds (JHGDF) 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. JHGDFs verksamhet styrs med andra ord av
såväl SGF:s som klubbarnas krav och önskemål. Inom Jämtland-Härjedalens Golfdistrikt finns 11
golfklubbar:












Funäsfjällen Golf (FGK) http://www.funasfjallengolf.se/
Hede-Vemdalens Golfklubb (HVGK) http://www.hede-vemdalensgk.se/
Klövsjö-Vemdalens Golfklubb (KVGK) http://www.kvgk.se/
Norderöns GK (NGK) http://norderonsgk.se/
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/

Majoriteten av klubbarna har deltagit i arbetet med att utforma denna verksamhetsplan. Därtill har SGFs
verksamhetsinriktning för 2019-2020 bidragit med underlag för JHGDFs mål.
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JHGDF:s övergripande prioritering för 2019
JHGDF:s verksamhet 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. 2019 har distriktets juniorverksamhet och utbildningar inom det nya regelsystemet högst
prioritet.

Junior
Vår mest angelägna uppgift är att verka för åtgärder som stimulerar klubbarnas juniorverksamhet. Det
gäller rekrytering, utbildning, tävlingsverksamhet och samverkan mellan klubbarna i syfte att åstadkomma
bättre kvalitet i vår juniorsatsning och göra golfsporten attraktiv för de yngre. JHGDF planerar för följande
aktiviteter under 2019:
•

•

•
•
•

Anordna läger med inriktning på 10-15-åringar; Storsjöbygdens GK (25-26/5) respektive
Funäsfjällens/Hede-V GK (24-25/8) samt i samband med detta samla klubbarnas junioransvariga för
planering och utbyte av erfarenheter.
Organisera J/H-ligan som innefattar spel och tävlingstrappan för att stimulera unga nya golfare att
komma igång och utveckla sitt golfspel; Åre/Sandnäset (15-16/6), Hede-Vemdalens GK (29/6),
Funäsfjällens/Hede-V GK (24-25/8) och Östersund-Frösö GK (8/9). Mari stämmer av med klubbarna.
Anordna ”Off course” junioraktivitet under vinterhalvåret.
Bevaka och stimulera till representation på SGF:s Supercamp.
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 juniorer 17–21 år som satsar på
golf tex spelar Teen Tour).

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
kunna hålla kostnaderna nere. 1 januari 2019 kommer nya regler för golfen att börja gälla och ett helt nytt
TLR-material kommer att tas fram grundat på de regeländringar som kommer gälla. Utbildningsverksamheten kommer därför fokusera på distriktsdomar- och tävlingsledarutbildningar samt på
vidareutbildning av juniorledare. Utbildningsplanen ser ut enligt följande:




Golfens ledarutbildning för ungdomsledare (GL 2 Fördjupning) i Hussborg i samverkan med
Medelpad (15-16/6) https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=5bc6da5d-6c9a42f9-8a1c-e4fbc9dee9eb
Vidareutbildning i de nya reglerna (mål: minst tre distriktsdomare) 11-12/5

De aktiviteter på nationell nivå som distriktsstyrelsen kommer att delta i är:





SGF:s beredningsmöte (feb)
SGF:s förbundsmöte (27-28 april)
Erfarenhetsutbyte mellan golfdistriktsförbund (aug, nov)
SGF:s tävlingskonferens (okt)
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Tävlingar
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.
JH-touren
Målgrupp: seniorer från 22 år, med hcp 36 och lägre, singelspel, slaggolf. Arrangeras av 4 klubbar (Åre,
Storsjöbygden, Sandnäset och Klövsjö-Vemdalen) inom distriktet; ett tävlingstillfälle per klubb (en vardag i
juni, juli, aug resp. sept). Varje klubb ansvarar för att deltävling genomförs i enlighet med spel- och
tävlingshandboken samt för administration och prisutdelning. Inför det första speltillfället 2019 utformar de
arrangerande klubbarna ett gemensamt PM som beskriver upplägg och genomförande mer i detalj. För
tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. Björn skriver ihop ett förslag och bollar med klubbarna.
Teen Tour First
Målgrupp: juniorer till och med 21 år. Spelas på tre (3) olika nivåer. Spelformen är individuell slagtävling
scratch på Future och Elite, samt individuell slaggolf scratch på First. Touren spelas över sex (6) omgångar
från maj till september. JHGDF delar på omgångarna med Ångermanland GDF och Medelpad GDF.
Omgångerna genomförs på Hede-Vemdalens GK (29/6) och på Östersund-Frösö GK (8/9). För tävlingen
krävs domarkunskap på distriktsnivå.
Teen Cup
Målgrupp: Flickor, respektive pojkar, födda 2003 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. Respektive klubb som avser arrangera
klubbkval ska läggas upp och administreras den själv i GIT-Tävling och klubbkvalet ska spelas senast den 26
juni. Regionkval genomförs den 7/8 på Östersund-Frösö GK (läggs upp av SGF och genomförs SGF
Juniortävlingars klubb i GIT Tävling). För tävlingen krävs domarkunskap på distriktsnivå.
Distriktsmästerskap (DM)
Målgrupp: alla golfare som vill utmana sig själv eller medspelare i en s.k. scratch-tävling (slagtävling utan
handicap). Tävlingen arrangeras den 17-18/8 på Åre/ÖFG GK resp. 24-25/8 på Funäsfjällens/Hede-V GK. För
tävlingen krävs domarkunskap på distriktsnivå. (Enligt SGFs tävlingsinformation för 2019 finns inga
rekommendationer om lämplig DM-helg.) Björn resp Mari kollar med klubbarna.
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 31/8-1/9 på
Storsjöbygdens GK. För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå.
Ordförandeklubban
Målgrupp: styrelsemedlemmar i distriktets klubbar. Planeringskonferens och tävling genomförs den 1415/9 i samarbete med Storsjöbygdens GK. För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå.

Regler och handicap
JHGDF bör ha 6 distriktsdomare för att möta ovanstående behov (under 2019 bör varje tävling bemannas
med två domare för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling). Ett domaruppdrag ersätts med rese- och
måltidsersättning samt distriktets introduktionskort.
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Vid distriktsmästerskap, regional- och rikstävlingar initierade av SGF svarar JHGDF för bemanning av
domare och kostnader därför. 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.
Beträffande disciplinärenden 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 disciplinärenden. Medlemmarna i den juridiska kommittén
deltar i SGF:s konferenser och utbildningar för att upprätthålla kompetens inom området. Handläggning av
disciplinärenden inom JHGDF finns beskrivet på http://www.jhgolf.se/regler-handicap-och-domare/juridiskkommitte/. Mer om bestraffnings- och klubbärenden som rör exempelvis fusk, farligt spel, uteslutning av
medlem och överklagande av årsmötesbeslut. finns att läsa på http://www.golf.se/klubb-ochanlaggning/bestraffningsarenden/
Klubbarnas ansvar avseende t ex regler och handicap beskrivs vidare i http://www.golf.se/regler-ochhandicap/.

Banverksamhet
Ansvaret för banvärdering har övergått till SGF och har organiserats i regioner. http://www.golf.se/regleroch-handicap/banvardering-enligt-slopesystemet/sveriges-banvarderare/
Erfarenhetsutbyte och annan kompetensutveckling för de resurser som jobbar med klubbarnas
banverksamhet arrangeras av SGFs bankonsulent. https://golf.se/klubb-ochanlaggning/banskotsel/nyhetsbrev-fran-banskotsel/ny-bankonsulent-i-norrland/

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.

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 2019 gäller nedanstående tidpunkter
för de olika aktiviteterna:
Vad:
SGF:s verksamhetsseminarium
Vårmöte
Ordförandeklubban
Höstmöte

När:
28 februari
24 mars
14-15 september
17 november

Deltagare/primär målgrupp:
Alla ideella och anställda
Ordföranden
Ordföranden
Ordföranden, ban-, junior- och
tävlingsansvariga
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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 2019 genomförs 7 ordinarie styrelsemöten, varav de flesta på distans (Skype/Lync). Protokoll från
JHGDF:s styrelsemöten finns tillgängliga på http://www.jhgolf.se/styrelsen/.

Rekrytera och behålla
JHGDF ska verka för att öka medlemsbasen hos klubbarna. Distriktets verksamhet prioriterar att bidra till
rekrytering utifrån de aktiviteter som anges i VP (juniorverksamhet och tävlingar). JHGDF kommer att stötta
klubbarna i spridning av information kring Golfens dag den 25 maj 2019. https://golf.se/golfens-dag/

Budget
För ovanstående målsättning krävs följande budget:
Aktiviteter
Junioraktiviteter/-läger
Ledarutbildning (GL1 och GL2)
Regelutbildning nivå 1 (17-18/11)
Regelutbildning nivå 2 (distrikt)
Verksamhetsseminarium
Domaruppdrag
DM
Bäst Ladies
Beredningsmöten
Förbundsmöte
GDF-erfarenhetsutbyte
Tävlingskonferens TKO
Vår-/årsmöte
Avtackning & utmärkelser
Höstmöte
Ordförandeklubban
Hemsida jhgolf.se
Styrelsemöten
Övrigt (porto, tele, bank mm.)
Golfens Dag
Juniorkonferens vart annat år
Summa nettokostnader
Finansiering
Medlemsavgifter á 15:SDF Anslag
Summa nettointäkter
Resultat

Budget 2019
20*
10*
0
8
4
3
7
5
4
1
5
4
8
2
8
15
3
3
10
0*
0
120

Prognos 2018
3*
3*
25
0
3
0
7
5
3
1
4
4
8
2
8
14
3
2
8
0*
4
107

Budget 2018
27
5
25
0
3
3
7
5
4
0
5
5
6
3
8
10
3
5
10
0
3
137

89
12
101

95
12
107

95
17
112

-19

0

-25

* Ingår bidrag från SGF.

Beslut
Höstmötet 2018-11-18 fastställde plan och budget för 2019 samt att verksamheten ska delfinansieras med
en avgift på 15 kronor per aktiv medlem (från 13 år och uppåt) från distriktets klubbar.
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