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1. Inledning 
Syftet med distriktets introduktionskort är att de ska användas i tjänste- och studiesyfte för att 
öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på 
klubbarna och i distriktet. 
 
Kortet medför inte automatiskt fritt spel på distriktets golfklubbar, det är upp till varje klubb 
att besluta om hur och när introduktionskortet får användas. En klubb eller anläggning kan 
välja att stå utanför utbytet och anmäler då detta till distriktets styrelse. En klubb som väljer 
att stå utanför utbytet erhåller då inga kort. Denna policy överensstämmer med SGFs policy 
för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010 
 
Introduktionskort tilldelas de funktionärer som klubbarna nominerar (max fem (5) per klubb). 
Funktionärerna erbjuds, tillsammans med distriktsdomare, banvärderare, distriktets styrelse 
samt de som erhåller förtjänsttecken i guld och silver, två (2) avgiftsfria rundor per år, alla 
dagar, hos deltagande klubbar. Generellt gäller kortet under följande år (1 april – 31 mars), 
med undantag för innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver, gäller under fem (5) år och 
innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld, livslångt. 
 
Inga fysiska kort utdelas, samtliga innehavare av distriktets introduktionskort registreras i 
GIT. Distriktets avser hålla en sammanställning på namnen som innehar introduktionskort på 
hemsidan. 

2. Handledning i GIT till JHGDF 
Årligen så samlar Sekreteraren i distriktsstyrelsen in samtliga personer som tilldelats 
distriktets introduktionskort. Personer skall sedan registreras i GIT (Ordförande, Sekreterare 
och TKO har behörighet för att registrera i GIT).  
 
Gör följande: 

1. ”Logga in” i klubben ”GDF-Introduktionskort Jämtland-Härjedalen”  
 

2. Registreras personen som ”medlem” i klubben ”GDF-
Introduktionskort Jämtland-Härjedalen”  

 
 

3. Samt registrera ”Medlemstyp” till ”Innehavare av GDF Introkort” med ett giltigt 
t.o.m.-datum (vanligtvis till 31 mars kommande år). Viktigt att komma ihåg att 
personen bara ska vara medlem i denna GDF-Intro.klubb och att inte sätta den som 
hemmaklubb. 
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3. Handledning i GIT till respektive klubb i distriktet 

3.1 Ny klubbgrupp 
Respektive klubb i distriktet och som är med i JHGDF-överenskommelsen om 
introduktionskort behöver lägga upp en ny klubbgrupp med klubben ”GDF-Introduktionskort 
Jämtland-Härjedalen” och ange alla aktiv i medlemstatus. 
 
Gör följande: 

1. Skapa en ny klubbgrupp 
2. Döp den till ”Intro JHGDF” 
3. Ange ”Aktiv” i Medlemsstatus, kom ihåg att ta med alla aktiva 
4. Sök upp klubb och välj klubben ”GDF-Introduktionskort Jämtland-Härjedalen” 

 

 
 

3.2 Lägg upp en ny greenfee 
Respektive klubb behöver sedan lägga upp ett antal parametrar, t.ex. giltighetstid 1 år, antal 
maxronder under säsongen som har beslutas i distriktet skall gälla, dvs. två (2) avgiftsfria 
rundor per år, alla dagar, samt vad som ska hända då innehavaren spelar den 3:e gången på 
klubben. 
 
Gör följande: 

1. Skapa en ny artikel med artikeltyp ”greenfee” och döp den till t.ex. 
”IntrokortJHGDF” 
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2. Ange en avgift för artikeln ”IntrokortJHGDF” (se inställningar i bilden nedan) 
• Sätt ”Aktiv” och ”Ej systemval”, ”Giltighetstid” = 1 år, ”grundavgift” = 0: - 

kr. 
 

 
 

• Gå in under fliken ”spelrättighet / avgift / egenskaper” och sätt regler för när 
kortet ska gälla  (se bild nedan) 

• Sätt datum och tid efter hur ert starttidschema är upplagt (se bild nedan) 
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• Sätt ”Periodmax” enligt överenskommelse, 2 ggr, dvs. hur många gånger er 
klubb tillåter att nyttja intro.kortet till ett pris av noll (0) kr 
 

 
 

3.3 Bokande system 
För att styra vilka olika vägar (olika datasystem) man skall kunna använda för att boka tider 
används regler för bokande system 
 
Gör följande: 

1. Välj / bocka i endast GIT (se bild nedan) 
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4. Handledning Innehavare och respektive klubbs Reception 

4.1 Innehavare av JHGDF Introduktionskort  
Syftet med distriktets introduktionskort är att de ska användas i tjänste- och studiesyfte för att 
öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på 
klubbarna och i distriktet.  
 
Kortet medför inte automatiskt fritt spel på distriktets golfklubbar, det är upp till varje klubb 
att besluta om hur och när introduktionskortet får användas. Därför bör ni i förväg ta kontakt 
med den klubb ni önskar besöka, för att säkerställa vilka regler som gäller för gästspel och om 
ni har möjlighet att spela. 
 
När man kommer till klubben skall man meddela incheckning, vilket ger receptionen 
information om hur ankomstregistreringen görs, samt presenterar er. Efter avslutad rond är det 
alltid trevligt att ni, på något sätt, kontaktar klubben och tackar för att ni fick använda ert 
Introduktionskort. 
 
Introduktionskortet är personligt, gäller generellt inte vid tävling och begränsas till två (2) 
avgiftsfria rundor per år. Missbruk av kortet beivras. 
 
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds hoppas att ni får ett mycket gott bemötande från 
alla klubbar ni besöker, likväl som att er hemmaklubb ger gästande personer med 
Introduktionskort ett generöst bemötande. Innehavaren är en god vän och viktig medarbetare i 
golfrörelsen! 

4.2 Receptionen 
Viktigt att respektive klubbs receptionspersonal är informerad om vilka regler som gäller för 
JHGDF Introduktionskort. 
 

• Kortet gäller vid två (2) besök till ett pris av noll (0) kr 
• Vid första besöket måste en handpåläggning göras under ”AVGIFT eget val”, välj 

där ”IntrokortJHGDF” 0: - kr 
• Därefter bokar ni in och ankomstregistrerar 
• Vid andra besöket så väljer systemet rätt för den personen som varit hos er tidigare 
• Vid tredje besöket, när innehavaren ankomstregistreras, så ger systemet det pris som 

satts i avgiftsregler för t.ex. läns-greenfee 


