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   Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 

 

Minnesanteckningar	Ordförandeklubban	
Klövsjö-Vemdalens	GK	
 
Datum:   2022-09-24 
 
Plats:    Hotell Klövsjöfjäll, Klövsjö 
 
Närvarande:  Fredrik Jonsson och Henrik Sponton Strömsunds GK, Björn Hemmingsson 

Östersund-Frösö GK, Klas Sundbaum Hede-Vemdalens GK, Kevin Nilsson 
och Kenny Näsberg Sandnäset golf, Hasse Wall Funäsfjällens GK, Lennart 
Ögren Rossöns GK, Fredrik Wallin Storsjöbygdens GK, Stig Holm och 
Örjan Engström Klövsjö-Vemdalens GK, Thomas Jonsson  JHGDF, Jan 
Mårtensson JHGDF, Maria Nilsén JHGDF, Björn Löjdahl JHGDF 

 
De klubbar som inte fanns representerade var: Åre GK, Norderöns GK och 
Svegs GK 
 
Introduktion 
Alla deltagare presenterade sig och sitt uppdrag. Några saker var gemensamma i 
klubbarna när den gångna sommaren beskrevs; 

- Fina banor 
- Tappat medlemmar 
- Greenfee som tidigare, eller något lägre 

 
Kommentarer  

- Hede, ordf måste ”jaga på” kommittémedlemmar för att det ska hända 
något. Idé, anlita en pro söderifrån 2 veckor/månad juni, juli och augusti. 
Gärna i samarbete med Funäsfjällen och Klövsjö 

- Funäsfjällen, banan har genom ägaren kvalitetsmässigt lyfts rejält, och 
finns plan för åtgärder framåt 

- Storsjöbygden, de medlemmar vi tappar, vart tar de vägen? 4-klöver 
spelrätterna på en rimlig nivå 

- ÖFG, nytt gäng som tycker det är roligt och som lett till en tydlig 
kvalitetshöjning av banan 

- Rossön, engagemanget från ideella är en utmaning. I juni hölls gratiskurs 
(24 deltagare) med pro från Ö-vik. 50% beräknas vara medlemmar året 
därpå 

- Sandnäset golf, bemanningen på banan har varit en stor utmaning, där 
fokus har varit greenerna, framför förbättringar 
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Ordförande Thomas redogjorde för det sk ERFA mötet som distriktsordföranden 
inom SGF haft i distriktet Bohuslän-Dal. Den bild klubbarna i distriktet målat 
upp, stämmer väl med övriga landet. Möjligen med skillnaden att banorna i 
Mälardalen och östra Svealand, inklusive Stockholmsområdet, hade i många fall 
omfattande vinterskador – isbränna, som kraftigt påverkade kvaliteten på 
banorna i uppstarten av säsongen. 
 
Thomas underströk att distriktets aktiviteter utgår från klubbarnas intresse, 
engagemang och prioriteringar. Generellt inom golfsverige har frågan om att 
rekrytera golfare, men framför allt behålla dem, högst prioritet. 
 
JHGDF:s klubbar hade 2019-08-15, 5.689 medlemmar, att jämföra med  
2022-08-15, 5.131 personer. 
 
Players 1:st 
Klubbarna uttryckte stort värde av undersökningen. Framkom synpunkter på att 
den av vissa medlemmar uppfattas som väl omfattande. Thomas informerade om 
möjligheten att anpassa frågorna efter kontakt med SGF. 
 
Hemsidan jhgolf.se 
Den uppdaterade hemsidan är på plats. Avsikten har varit att ha en sida som är 
mer lättnavigerad. Innehållet kommer att utvecklas, men det är viktigt att 
klubbarna vid uppdatering av info meddelar Björn L o/e Rulle.  
E-posthanteringen kommer att förfinas när kontakt ska tas med distriktet. 
 
GDF kortet - Introduktionskortet 
Påminnelse till klubbarna att ”läsa på” regelverket som klubbarna kommit 
överens om tidigare, hur korten kan fördelas och tillämpas vid besök på 
distriktets klubbar. OBS förväxla inte med SGF kortet! (2 kort/klubb). 
Se hanteringen här, https://www.jhgolf.se/om-jhgdf/overenskommelser/  
 
Distriktsgreenfee – golfhäftet 
Resonemang fördes kring olika former av rabatter. Flera uttryckte försiktighet 
med rabatteringar. Den överenskommelse som finns mellan distriktets klubbar 
ska finnas kvar, nivån på rabatten är principiellt upp till respektive klubb att 
bestämma. Se ovanstående länk angående överenskommelser för information. 
 
De klubbar som är anslutna till golfhäftet ser ett värde av ”turnerande” golfare, 
många i husbilar, som spelar på reducerad greenfee. Däremot följer klubbarna 
utvecklingen väl så att förhållandet mellan antal spelare och reducerad greenfee 
ändå ger ett rimligt netto. 
 
Juniorer – Supercamp 
Uppmärksammades möjligheten för juniorer, 13 – 15 år, med hcp <10 att anmäla 
sig till SGF:s Supercamp. I distriktet kommer Fred Abrahamsson ÖFG, att 
anmälas. Info https://golf.se/for-spelaren/landslag/vagen-till-landslaget/  
 
Juniorer – lägret Storsjöbygden augusti – framåt 
Fredrik Wallin och Stefan Nerpin Storsjöbygdens GK bjöd i augusti in till ett 3 
dagars läger för distriktets junior. Lägret genomfördes med 18 deltagare från 
Storsjöbygdens GK, Funäsfjällens GK och Östersund-Frösö GK. Mycket 
uppskattat med teknikträning, nattgolf med lysbollar, ”one club challenge” 
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regelgenomgång, banvandring med banarbetarna. En häftig detalj, under 
lägerdagarna tömde ungdomarna bollautomaten 8 gånger utöver det program 
som genomfördes! Lägret får bidrag från SGF och GDF. Tankarna till nästa år är 
att fortsätta med 18–20 deltagare, erbjuda 2 tillfällen, ett ”basläger” och ett 
”utvecklingsläger”, samarbetet är etablerat mellan Storsjöbygdens GK och ÖFG, 
men platsen, Storsjöbygdens GK, är mycket lämplig ur boendemöjligheter, 
övningsområden mm.  Preliminär budget från distriktets sida till 
juniorverksamheten är 50 tkr, varav 10 tkr till mellannorrländska. 
 
Distriktsdomare 
Jan Mårtensson och Stefan Bengtsson är distriktsdomare och genomförde provet 
under våren. Vid Teen Tourtävlingarna har Stefan eller Jan funnits på plats. Vid 
DM har domare funnits tillgängliga via telefon. 
 
Distriktets juridiska kommitté 
Ingen anmälan har inkommit till kommittén under året 
 
Tävling 

- DM på Storsjöbygdens GK genomfördes sista helgen i augusti med 33 
deltagare. Vinnare i seniorklasserna blev Åsa Johansson, Storsjöbygdens 
GK och Albin Stark Åre GK 

- Bäst ladies på Åre GK hade 44 deltagare (11 lag) 
- Ordförandeklubban spelas dagen efter mötet, 25/9. Sedermera segrade 

Storsjöbygdens GK 
- Teen cup spelades endast på ÖFG 
- Teen Tour First spelades 18/6 på Storsjöbygdens GK och 11/9 ÖFG 
- Footgolf DM genomfördes inte. DM verkar inte erfordras som 

kvalificeringstävling till SM 
- JH-touren har inte genomförts i år. Förhoppningen är att nästa år 

genomförs touren på intresserade klubbar (bör vara 4-5 stycken) 
- Mellannorrländska juniorserien kommer att utvärderas, men kommer att 

genomföras även kommande år. Spelplats i distriktet kommer att vara 
ÖFG 

 
Hållbarhetsarbetet 
I och med olyckliga omständigheter har arbetet inom distriktet pausats. Ingen av 
distriktets klubbar har ännu praktiskt startat arbetet med GEO on course, men 
intressanta banvandringar har genomförts. Avsikten och förhoppningen är att 
arbetet ska tas upp i början av 2023. https://www.jhgolf.se/golfnyttan-i-
samhallet/miljo/  
 
Utbildning – samverkan med SGF och RF/Sisu 
Grundläggande ledarutbildning, GL1, kommer att genomföras under våren av 
SGF:s Ulrika Jorsell 
 
Intresse finns för anordnande av regelutbildning nivå 1 och 2, för att rekrytera 
distriktsdomare och regelkunniga i klubbarna. Distriktet ser över möjligheten via 
SGF. Fredrik Wallin anmälde sig som intresserad av distriktsdomarrollen. 
 
Hur kan SGF/RF-SISU stötta klubbarna i arbetet att rekrytera/behålla, genom 
samverkan? 
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Övrigt – höstmötet 
JHGDF:s höstmöte hålls 20/11 där en SGF specialist på GIT föreslås inbjuden. 
Plats mm meddelas senare. 
 
 
Vid pennan Jan Mårtensson, Maria Wiberg och Björn Löjdahl 
 


