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JHGDF Höstmöte

Frösö Park Hotell

20 november
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JHGDF Höstmöte – Tävlingar

Juniortävlingar

Förslag till beslut:
• 18 juni Storsjöbygden GK
• 6 augusti Östersund Frösö GK

• 1 juli Östersund Frösö GK

MJT: Junioransvarig beslutar och 
kommer överens om spelplats i 
respektive distrikt
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• Distriktsmästerskap (DM)
– Förslag till beslut: 26 – 27 augusti på Hede-Vemdalens GK 

(enligt plan för fördelning)

• J/H Bäst Ladies
– Förslag till beslut: 2–3 september på Storsjöbygdens GK 

(enligt plan för fördelning)

• Ordförandeklubban
– Förslag till beslut: 16–17 el. 23–24 september Norderöns GK 

(enligt plan för fördelning) 

• Distriktsmästerskap Footgolf (F-DM) 
– Förslag till beslut: 11 el. 12 juni på Storsjöbygdens GK           

– om det finns intresse, ev. annat datum?

JHGDF Höstmöte – Tävlingar

Övriga distriktstävlingar
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• JH-touren
• Målgrupp: 22 år och uppåt i öppen scratchklas H/D 

(slagtävling), samt seniorer H/D 50, 60 och 70 år och uppåt 
med hcp 36 (slaggolf)

• Ett förslag skulle kunna se ut enligt följande:
– V26 Sandnäset GK
– V27 Storsjöbygden GK
– V28 Östersund Frösö GK
– V32 Åre GK
– V33 Klövsjö/Vemdalen GK
– V34 DM Hede Vemdalen GK

JHGDF Höstmöte – Tävlingar

Övriga tävlingar

Förslag till beslut:
• Distriktsstyrelsens publicerar tävlingsbestämmelser 

vilket bereds med klubbarna
• Arrangerande klubbar kommer överens om 

spelplats, spelordning och ansvarar för 
förberedelser och genomförande av tävlingen

idén är att vi försöker komma ”komma igång” i år så får vi utvärdera och ”skruva till det” när så behövs …
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• Simulatorgolf 
– Golfspel i simulatormiljö är nu en del av SGF. För 

distriktet finns ingen planerad verksamhet för kommande 
år

• Paragolf
– SGF ska bedriva verksamhet inom paragolf för både 

bredd och elit, där träning och tävling ska anpassas till 
olika målgrupper och deras ambitioner. För distriktet 
finns ingen planerad verksamhet för kommande år.

JHGDF Höstmöte – Tävlingar

Paragolf och Simulatorgolf
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JHGDF Vårmöte – Övrigt

Övrigt…

• Tyck till om remissförslag kring arrangörsansvar. Efter ett beslut på 
förbundsmötet 2022 har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på stimulerande 
och bestraffande åtgärder för att få fler att ta sitt solidariska ansvar: 

• höjd arrangörsersättning, mer publicitet, kompetensutveckling och goda 
exempel som inspirerar – och böter för de som trots allt inte ställer upp.

https://golf.se/for-klubben/tavling/arrangera-tavling/

• SGF Juniortävlingar utkast till tävlingsbestämmelser 2023
• Utkast Svenska Juniortouren
• Utkast Teen Cup
• Utkast JSM Klubblag
• Utkast övriga SGF Juniortävlingar

https://golf.se/for-klubben/tavling/arrangera-tavling/
https://golf.se/globalassets/tavling/arrangera-tavling/08.-utkast-svenska-juniortouren.pdf
https://golf.se/globalassets/tavling/arrangera-tavling/09.-utkast-teen-cup.pdf
https://golf.se/globalassets/tavling/arrangera-tavling/10.-utkast-jsm-klubblag.pdf
https://golf.se/globalassets/tavling/arrangera-tavling/11.-utkast-ovriga-sgf-juniortavlingar.pdf

