Verksamhetsplan 2022
Ändringar 2021-11-07

Allmänt
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds (JHGDF) uppdrag framgår av stadgarna och av
https://golf.se/globalassets/golf-i-sverige/gdfs-roll-och-uppdrag.pdf Inom JHGDF finns 11
golfklubbar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funäsfjällen Golf (FGK) http://www.funasfjallengolf.se/
Hede-Vemdalens Golfklubb (HVGK) https://www.hede-vemdalensgk.se/
Klövsjö-Vemdalens Golfklubb (KVGK) http://www.kvgk.se/
Norderöns GK (NGK) http://norderonsgk.se/
Sandnäset Golf (A1) https://www.sandnasetgolf.se/
Storsjöbygdens Golfklubb (SbGK) https://sbgk.nu/
Strömsunds Golfklubb (SsGK) http://stromsundsgk.se/
Svegs Golfklubb (SvGK) http://www.svegsgk.se/
Rossöns Golfklubb (RGK) http://rossongk.nu/
Åre Golfklubb (ÅGK) https://aregolfklubb.com/
Östersund-Frösö Golfklubb (ÖFG) https://www.ofg.nu/

Majoriteten av klubbarna har deltagit i arbetet med att utforma denna verksamhetsplan.
Under 2022 är den övergripande prioriteringen att bedriva den verksamhet som framgår av denna
plan och att balansera styrelsens uppdrag på en rimlig nivå.

Junior
•
•
•
•

Samordna anmälan och ge bidrag till juniorer som är kvalificerade till SGF:s Supercamp (< hcp 10).
Administrera förmånen ”fritt spel” för distriktets juniorer upp till 17 år (gäller även elitsatsande
juniorer 18–21 år).
Stöd till ÖFG vad gäller junior-läger/-aktivitet
Ledarsatsning/-samordning på rätt nivå

Utbildning
Digitalt prov för distriktsdomare i februari -22 (och förbundsdomare). Stefan Bengtsson,
distriktsdomare, är anmäld till SGF:s Högre Domarfortbildning (genomförs på fem orter i november
2021). SGF:s utbildningar för tävlingsledare, nivå 1 och 2, rekommenderas stark att klubbarna
genomför, se mer här.

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.
Teen Tour
Målgrupp: juniorer födda 2001–2009. Spelas på tre (3) olika nivåer – First, Future och Elite. Nivå
First spelas över sex (6) omgångar från maj till september på cirka 16 platser runt om i landet.
JHGDF delar på omgångarna med Ångermanland GDF och Medelpad GDF - omgång 3, 18 juni på
Storsjöbygdens GK och omgång 6, 11 september på Östersund-Frösö GK. För tävlingen krävs
domarkunskap på distriktsnivå. Arrangerande klubbs ansvar, se ”Juniortävlingar - Golf.se”
(arrangörsstöd enligt SGF).
Teen Cup
Målgrupp: Flickor, respektive pojkar, födda 2006 – 2009. Spelas i fyra (4) steg: Klubbkval –
Gruppkval - Regionkval – Riksfinal i fyra (4) åldersklasser. Respektive klubb som avser arrangera
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klubbkval ska lägga upp och administreras klubbkvalet själva i GIT-Tävling. Klubbkvalet ska
spelas senast den 16 juni. För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. Arrangerande klubbs
ansvar, se ”Juniortävlingar - Golf.se”.
Distriktsmästerskap (DM)
Målgrupp: alla golfare som vill utmana sig själv eller medspelare i en s.k. scratch-tävling
(slagtävling utan handicap). Tävlingen genomförs i vecka 34 varje år (tävlingsfritt på övriga
klubbar är önskvärt). Denna gång 27 – 28 augusti på Storsjöbygdens GK. För tävlingen krävs
domarkunskap på distriktsnivå. Arrangerande klubb ansvarar för förberedelser och genomförande
(distriktsstyrelsens uppdrag är att publicera tävlingsbestämmelser och ersätta arrangerande klubb i
enlighet med årets budget).
Distriktsmästerskap Footgolf (F-DM)
Målgrupp: alla som är aktiva medlemmar i en idrottsförening. Tävlingen arrangeras den 12 juni på
Storsjöbygdens GK?. För tävlingen krävs domarkunskap på distriktsnivå. Arrangerande klubb
ansvarar för tävlingsbestämmelser, förberedelser och genomförande (arrangerande klubb ersätts i
enlighet med årets budget).
J/H Bäst Ladies
Målgrupp: damer inom Jämtland/Härjedalen och närbelägna distrikt. Syftet är att få fler kvinnor att
tävla, utveckla nätverk och gå in i ledande positioner inom golfen. Tävlingen genomförs första
helgen i september varje år. Denna gång 3–4 september på Åre GK (för historik och kommande år
se bilaga 1). För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. Arrangerande klubb ansvarar för
förberedelser och genomförande (distriktsstyrelsens uppdrag är att publicera tävlingsbestämmelser
och ersätta arrangerande klubb i enlighet med årets budget).
JH-touren
Målgrupp: seniorer från 50 år med hcp 36 och lägre, singelspel, slaggolf. Arrangeras av ca 5
klubbar inom distriktet (utses till vårmötet); ett tävlingstillfälle per klubb (en vardag). Varje
arrangerande klubb ansvarar för förberedelser och genomförande (distriktsstyrelsens uppdrag är att
publicera tävlingsbestämmelser). För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå.
Ordförandeklubban
Målgrupp: styrelsemedlemmar i distriktets klubbar. Planeringskonferens och tävling genomförs i
vecka 37 eller 38 varje år och denna gång i samarbete med Klövsjö-Vemdalens GK den 17–18
september. För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. Arrangerande klubb ansvarar för
förberedelser och genomförande (distriktsstyrelsens uppdrag är att publicera tävlingsbestämmelser).

Regler, handicap och juridiska kommittén
JHGDF bör ha 3 distriktsdomare för att möta ovanstående behov. Ett domaruppdrag ersätts med ett
dagsarvode, resa med egen bil, samt distriktets introduktionskort. Vid distriktsmästerskap, regionaloch 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.
Disciplinärenden ska handläggas 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 JHGDF Juridisk kommitté. Mer
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information om bestraffningsärenden som rör exempelvis fusk, farligt spel, uteslutning av medlem
och överklagande av årsmötesbeslut finns på SGF Juridiska nämnden.
Klubbarnas ansvar avseende regler och handicap beskrivs vidare i Regler & Handicap på golf.se
Se förslag till beslut, bilaga, angående ersättning.

Banverksamhet
SGF ansvarar för banvärdering och för stöd till klubbarna vad gäller banutveckling, se banskötsel
på golf.se

Distriktsintroduktionskort
Administrera s.k introduktionskort till de funktionärer som klubbarna nominerar (max fem per
klubb). Funktionärerna erbjuds, tillsammans med distriktsdomare, JHGDF:s styrelse samt de som
eventuellt tilldelas guld- eller silvermärke, två avgiftsfria rundor på alla distriktets golfklubbar.
Information om introduktionskorten finns på JHGDF Introduktionskort. Korten registreras i GIT
och gäller säsongsvis fr.o.m. 1 april – 31 mars.

Kommunikation och information
För 2021 gäller följande tidpunkter för kommunikation med klubbarna.
Vad:
När:
Deltagare/primär målgrupp:
Vårmöte
20 Mar
Ordföranden, styrelseledamöter och övriga nyckelroller/funktioner
Ordförandeklubban 17–-18 sep Ordföranden och styrelseledamöter
Höstmöte
20 nov
Ordföranden, styrelseledamöter och övriga nyckelroller/funktioner för att passa olika syften
Generell information om JHGDF:s verksamhet tillhandahålls genom http://www.jhgolf.se. Specifik
information om distriktets klubbar ska i första hand visas på respektive klubbs hemsida och endast
kortfattat på distriktets.
En översyn av distriktets hemsida, plattform och administration mm är påbörjad under 2021. Ett
antal grundaktiviteter/mål har identifierats; bl.a. uppgradering av plattform för att vara
mobilanpassad (anpassar sig till valt media), få fler sökträffar, strukturera och utveckla innehåll
(t.ex. information om beslutad verksamhet, planer, protokoll, tävlingar, regler, juniorverksamhet
etc.), ökad säkerhet och förvaltningsbarhet etc. En modern plattform skapar även nya
förutsättningar för funktioner som t.ex. inloggning, automatiserade nyhetsflöden mm. men även
ökad möjlighet till att flera i styrelsen kan administrera och underhåll innehållet. Översynen
innehåller även att undersöka vad SGF kan bidra med. En uppdaterad första version av ny hemsida
planeras finnas på plats till distriktets vårmöte. Löpande information om genomförandet kommer
ske.
Under 2022 genomförs 5 styrelsemöten. Protokollen tillgängliggörs på
http://www.jhgolf.se/styrelsen/.
På nationell nivå kommer distriktsstyrelsen delta i:
•
•
•
•
•

SGF:s beredningsmöte (febr)
SGFs verksamhetsseminarium (febr)
SGF:s förbundsmöte (apr)
Eventuellt erfarenhetsutbyte mellan golfdistriktsförbund (aug, nov)
SGF:s tävlingskonferens (okt)
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Hållbarhetsarbetet – projektledare Johanna Bruce
Fortsätta på inslagen väg med att bredda kunskap och kontaktytor om golfens potential ur ett
hållbarhetsperspektiv.
• Tillsammans med SGF och JHIF/SISU skapa ”studiecirkel” för att lära mer om GEO On course (i
samband med höstmötet inventera intresse och konkretisera deltagande klubbar)
• Tillsammans med SGF och JHIF/SISU sammanställa information om ”hållbarhetsbidrag”, söka
medlemskap i Svenskt friluftsliv samt stötta klubbar som vill ansöka om bidragsfinansiering
• Tillsammans med SGF och Länsstyrelsen arrangera ytterligare två banvandringar (Härjedalen +
en). Kostnad ca 10tkr
• Etablera kontakt med kommunerna (ev. även Naturskyddsföreningen) samt teckna
avsiktsförklaringar om deltagande i Miljö- och klimatrådets samordnade arbete
• På initiativ från respektive klubb, ”distansinformera” om golfens hållbarhetspotential
(kvantifierbara och kvalitativa värden)
• I samband med höstmötet genomföra ett event för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte
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Budget
Aktiviteter

Budget
2022
Junioraktiviteter/-läger
10
Ledarutbildning (GL1 och GL2)
5
Domaruppdrag (inkl disciplin)
5
DM
15
Bäst Ladies
15
Vår-/årsmöte
8
Höstmöte
8
Avtackning & utmärkelser
2
Ordförandeklubban
17
Hemsida jhgolf.se
25
Styrelsemöten
3
Övrigt (porto, tele, bank mm.
10
Golfnyttan Hållbarhet
20
Verksamhetsseminarium
0
SGF beredningsmöte
5
TKO Tävlingskonferens
5
Juniorkonferens vart annat år
0
Summa nettokostnader
153
Finansiering
Medlemsavgifter á 16:91
SDF Anslag
11
Övrigt
Summa nettointäkter
102
Resultat

-51

Utfall
2021
0
0
9
11
5
0
8
2
14?
2
0
21
16
0
5
4
5
102

Budget
2021
15
5
5
10
5
8
8
2
17
3
3
10
10
4
5
5
5
120

94
15
10
119

94
6
0
100

+17

-20

* Ingår bidrag från SGF

Beslut
Höstmötet 2021-11-21 föreslås besluta om denna verksamhetsplan med tillhörande budget samt om
att avgiften från klubbarna för år 2022 ska vara 16 kronor per aktiv medlem (från 13 år och uppåt).
Återstående underskott föreslås finansieras av JHGDFs likvida medel.
Se förslag till beslut, bilaga, angående arrangörsersättning
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Bilaga 1 – Ansvarsfördelning
Valberedning
Enligt tidigare beslut ska valberedningen bemannas genom ett rullande schema. Inför 2022 är det
Åre GK (sammankallande), ÖFGK och Hede-Vemdalen GK som utgör valberedning. Uppdraget
är kopplat till ordföranderollen i klubben, om inte annat beslutas av JHGDF:s höstmöte, på initiativ
från respektive klubb.

Norr/Väst

2019
Strömsund

2020
Strömsund

2021
Åre

2022
Åre

2023
Rossön

2024
Rossön

2025
Strömsund

Mellan

Norderön

Sandnäset

Sandnäset

ÖFG

ÖFG

Storsjöbygden

Storsjöbygden

Funäsfjällen

Funäsfjällen

HedeVemdalen

HedeVemdalen

KlövsjöVemdalen

KlövsjöVemdalen

Sveg

Syd

Ordförandeklubban
2027 Åre GK
2026 Hede-Vemdalens GK
2025 Svegs GK
2024 Strömsunds GK
2023 Norderöns GK
2022 Klövsjö-Vemdalens GK
2021 Sandnäsets GK
2020 Rossöns GK
2019 Storsjöbygdens GK
2018 Funäsfjällens GK
2017 Östersund-Frösö GK
2016 Åre GK
2015 Hede-Vemdalens GK

Bäst ladies
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Norr/Väster
Åre GK

Mellan

Söder

Sandnäsets GK
Klövsjö/Vemdalen GK
Östersund/Frösö GK
Funäsfjällens GK
Storsjöbygdens GK
Åre GK
Hede/Vemdalens GK
Klövsjö/Vemdalen GK
Storsjöbygdens GK
Östersund/Frösö GK
Åre GK
Funäsfjällens GK

Åre GK (höst)

Sandnäset GK
Storsjöbygden GK (höst)
Norderön GK (vår)
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Hede/Vemdalen GK (vår)

Distriktsmästerskap
Norr/Väster
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Mellan
Östersund/Frösö GK

Söder
Klövsjö/Vemdalens GK

Storsjöbygdens GK
Åre GK
Sandnäsets GK
Hede/Vemdalens GK
Storsjöbygdens GK
Östersund-Frösö GK
Funäsfjällens GK
Åre GK
Sandnäset GK
Klövsjö/Vemdalen GK
Hede/Vemdalen GK
Östersund/Frösö GK
Storsjöbygden GK
Klövsjö/Vemdalen GK
Östersund/Frösö GK
Storsjöbygden GK
Sonfjällets GK
Östersund/Frösö GK
Storsjöbygden GK
Sonfjällets GK
Åre GK
Östersund/Frösö GK
Klövsjö/Vemdalen GK
Funäsdalsfjällens GK
Storsjöbygden GK
Sveg GK + Sonfjällets GK
Klövsjö/Vemdalen GK
Åre GK
Storsjöbygden GK
Östersund/Frösö GK
Funäsdalsfjällens GK
Sonfjällets GK
Åre GK
Klövsjö/Vemdalen GK
Storsjöbygden GK
Funäsdalsfjällens GK
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Bilaga – Förslag Arrangörsersättning
Arrangörsersättning DM och JH Bäst Laides
Arrangörsersättningen var 10 000 kr för DM 2015, det var den summan som var tänkt för DM
kommande år. Det är sannolikt vid den tidpunkten som distriktet införde arrangörsersättning för
tävlingar, DM. Senare kom förslag på att även ersätta JH Bäst Ladies (kan eventuellt ha varit att
höja ersättningen), som ledde till att det beslutades att DM och JH BL skulle dela på de 10 000 kr
som var avsatta till arrangörsersättning, dvs. 5 000 kr var.
JHGDF:s styrelse anser/föreslår att det är dags att revidera dessa ersättningar och sätta den till 10
000 kr per tävlingstillfälle och att de ska gälla fr.om. 2022 och framöver. Detta bl.a. med tanke på
att arrangerade klubb upplåter banan för tävlingsdagarna, plus inspeldagen gällande DM då de även
är beslutat att fritt inspel gäller (endast dag före första tävlingsdag). Startavgift för juniorer på DM
föreslås även tas bort för att bl.a. locka juniorerna att delta.
Golfklubb har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet arrangera förbundstävlingar genom
SGF:s stadgar 3 kap. 3:e paragrafen 2p, övriga bestämmelser. Golfbolag har förbundit sig att i sin
idrottsliga verksamhet arrangera förbundstävlingar genom associationsavtalet med SGF och
hänvisning till dessa bestämmelser. Arrangörsskyldigheten är också en obligatorisk bestämmelse i
SGF:s förslag till nyttjanderättsavtal mellan klubb och banägare. DM t.ex. är en förbundstävling på
nivå C. Golfspelet är grunden till vår existens och vi bör värna om de tävlingarna vi har.
Till detta föreslår styrelsen också en extra ersättning till JH Bäst Ladies 2022 på 5 000 kr då det är
10 års jubileum, så att arrangerande Åre GK kan göra något ”litet extra”. Det är en tävling vi ska
”hålla vid liv” och som har blivit populär (60 damer tävlade senast på Hede-Vemdalens GK).
Distriktet ersätter även ”Footgolf” DM med 2 000 kr fr.o.m. 2018.
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Bilaga - Ersättning domare och tävlingsledare (i förekommande fall)
Ersättning till domare (DO) och tävlingsledare (TL)
Ersättning till DO, men även klargöra att de gäller TL vid enstaka tillfällen då klubbar efterfrågat
detta vid distriktsmästerskap (gäller tävlingar som ska samordnas av JHGDF eller initierats i
samband med SGF:s tävlingskonferens). Allmänt uttryck handlar det om ersättning till
tävlingsfunktionärer då behov föreligger.
För att få en framtidssäker ersättningsnivå föreslås att vi utgår från prisbasbeloppet (vilket det finns
exempel på från att andra distrikt, t.ex. Skåne, Stockholm …) och då erbjuda ett arvode
motsvarande 2% av gällande prisbasbelopp, vilket 2021 är 47 600 kr, Det skulle motsvara ett helt
arvode på 952 kronor (och ½ arvode på 476 kronor), och det skulle då även inkluderar
matersättning. Utgående från ett prisbasbelopp medför det en naturlig uppräkning framöver,
framtids säkrat. Reseersättningen, vid resa med egen bil, är milersättningen á 18.50 kr per mil
(2021) och är den vanligaste ersättningsnivån (vilket distriktet tillämpar sedan tidigare),
motsvarande den skattefria ersättningen. Enligt Skatteverket betraktas DO och TL (alla
tävlingsfunktionärer) som idrottsutövare och dess regler.
https://skatteverket.se/foreningar/driva/ideellforening/redovisaidrottsersattning.4.6f9866931215a60
7a4f80009169.html?q=redovisa+idrottsers%C3%A4ttning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Förlag uppdaterade text till hemsida – uppdateras utifrån 2022 prisbasbelopp etc.

TD/TL och Domaruppdrag
Ersättningsbestämmelser 2021
Dagarvode - Ett arvode per dag utgår för antalet tävlingsdagar som en tävling omfattar plus en
eller flera förberedelsedagar, beroende på uppdragets omfattning efter överenskommelse med
ansvarig för domare, respektive tävling inom JHGDF.
Ett arvode är 952 kronor och ½ arvode är 476 kronor (motsvarar 2% av gällande prisbasbelopp 47
600 kr).
Reseersättning - Vid resa med egen bil är milersättningen 18.50 kr per mil.
Traktamente och/eller måltidsersättning - utgår ej.
Arvodesrapport - Arvodesrapport ska skickas så snart som möjligt efter utfört uppdrag och alltid
inom aktuellt räkenskapsår. Senast datum för utbetalning av arvodesrapport är 30 nov 2021.
Originalkvitton på biljetter, kostnader för övernattning och eventuellt andra godkända utgifter som
styrker beloppet ska medsändas reseräkningen för att ersättning ska kunna medges. Rapporten skall
skickas in påskriven.
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