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Allmänt	
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds (JHGDF) uppdrag framgår av stadgarna och av 
Golfdistriktsförbundens roll och uppdrag. Inom JHGDF finns 11 golfklubbar:  

• Funäs&ällen Golf (FG) h0p://www.funas&allengolf.se/ 

• Hede-Vemdalens Gol=lubb (HVGK) h0ps://www.hede-vemdalensgk.se/ 

• Klövsjö-Vemdalens Gol=lubb (KVGK) h0p://www.kvgk.se/ 

• Norderöns GK (NGK) h0p://norderonsgk.se/ 

• Sandnäset Golf (A1) h0ps://www.sandnasetgolf.se/   

• Storsjöbygdens Gol=lubb (SbGK) h0ps://sbgk.nu/  

• Strömsunds Gol=lubb (SsGK) h0p://stromsundsgk.se/ 

• Svegs Gol=lubb (SvGK) h0p://www.svegsgk.se/ 

• Rossöns Gol=lubb (RGK) h0p://rossongk.nu/ 

• Åre Gol=lubb (ÅGK) h0ps://aregol=lubb.com/ 

• Östersund-Frösö Gol=lubb (ÖFG) h0ps://www.ofg.nu/ 

Majoriteten av klubbarna har deltagit i arbetet med att utforma denna verksamhetsplan.  

Under 2023 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 Qll juniorer som är kvalificerade Qll Swedish Golf Team Supercamp 

(< hcp 10) 
• Administrera förmånen ”fri0 spel” för distriktets juniorer upp Qll 17 år (gäller även elitsatsande 

juniorer 18–21 år) 
• Stöd Qll Storsjöbygdens GK och Östersund-Frösö GK för genomförande av 2 läger på Storsjöbygden 

för distriktets alla juniorer 
• Ledarsatsning/-samordning på rä0 nivå, GL-utbildning 
• Simulatorgolf, hålla samman och ihop juniorverksamheten över vinterhalvåret 

Utbildning		
Digitalt prov för distriktsdomare i februari - maj 2023 (och förbundsdomare). 

SGF:s utbildningar för tävlingsledningen – Nivå 1 (vanliga klubbtävlingar) och Nivå 2 (större 
breddtävlingar eller elittävlingar), rekommenderas stark, läs mer om respektive utbildning här. 

SGF:s regelutbildningar för medlemmar, tävlingsledning, regel ansvariga och funktionärer, läs mer 
om respektive utbildning här. 

Planerade utbildningar: 
• Grundläggande ledarutbildning, GL 1, genomförs under våren handledd av SGF 
• Regelutbildning nivå 1 och 2 planeras för rekrytering av distriktsdomare och bredda antalet 

regelkunniga i klubbarna 

Tävlingar		
De förbundstävlingar som ska samordnas av JHGDF initieras i samband med SGF:s 
tävlingskonferens i oktober. Där fördelas spelplatser till beslutade förbunds-, region- och 
distriktstävlingar - förändringar kan ske.  

Svenska Juniortouren 
Målgrupp: juniorer födda 2002–2010. Touren spelas på fyra (4) olika nivåer – Division 3, Division 
2, Division 1 och Elite. Svenska Juniortouren spelas över sex (6) omgångar från maj till september. 
JHGDF delar på omgångarna i division 3 med Ångermanland GDF och Medelpad GDF - omgång 
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3, 18 juni på Storsjöbygdens GK och omgång 4, 6 augusti på Östersund-Frösö GK För tävlingen 
krävs domarkunskap på distriktsnivå. Arrangerande klubb ansvarar för tävlingen, läs mer om att 
arrangera tävling här (arrangörsstöd enligt SGF). 

Teen Cup 
Målgrupp: Flickor, respektive pojkar, födda 2007 – 2010. Spelas i fyra (4) steg: Klubbkval – 
Gruppkval - Regionkval – Riksfinal i fyra (4) åldersklasser. Respektive klubb som avser arrangera 
klubbkval ska lägga upp och administreras tävlingen själva i GIT-Tävling. Klubbkvalet ska spelas 
senast den 15 juni och för tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. Gruppkval spelas 1 juli på 
Östersund-Frösö GK och för tävlingen krävs domarkunskap på distriktsnivå. Arrangerande klubb 
ansvarar för tävlingen, läs mer om att arrangera tävling här (arrangörsstöd enligt SGF). 

Mellannorrländska juniorserien 
Målgrupp: Juniorer 10–21 år (yngre får deltaga, max 36 i hcp). Spelas i Jämtland/Härjedalen, 
Ångermanland och Medelpad med en (1) tävling i respektive distrikt. Spelas i A, B och C klass och 
en scratchklass. För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. Junioransvarig beslutar och 
kommer överens om spelplats i respektive distrikt. 

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), 26 – 27 augusti på Hede-Vemdalens GK. För tävlingen krävs domarkunskap 
på distriktsnivå. Arrangerande klubb ansvarar för förberedelser och genomförande av tävling 
(arrangörsstöd i enlighet med årets budget, distriktsstyrelsens publicerar tävlingsbestämmelser). 

Distriktsmästerskap Footgolf (F-DM)  
Målgrupp: alla som är aktiva medlemmar i en idrottsförening. Tävlingen arrangeras 2:a i helgen i 
juni på Storsjöbygdens GK. För tävlingen krävs domarkunskap på distriktsnivå. Arrangerande 
klubb ansvarar för tävlingsbestämmelser, förberedelser och genomförande av tävling (arrangörsstöd 
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 2–3 september på Storsjöbygdens GK. För tävlingen krävs 
domarkunskap på klubbnivå. Arrangerande klubb ansvarar för förberedelser och genomförande av 
tävling (arrangörsstöd i enlighet med årets budget, distriktsstyrelsens publicerar 
tävlingsbestämmelser). 

JH-touren 
Målgrupp: alla golfare som vill utmana sig själv i singelspel, 22 år och uppåt, i dels en öppen 
scratchklas (slagtävling), dels i hcp-klasser (max 36, slaggolf). Arrangeras av 5 klubbar inom 
distriktet (förslag 2023:, Klövsjö/Vemdalen, Sandnäset, Storsjöbygden, Åre och Östersund/Frösön), 
ett tävlingstillfälle per klubb på en vardag. För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. 
Arrangerande klubb ansvarar för förberedelser och genomförande av tävlingen (distriktsstyrelsens 
publicerar tävlingsbestämmelser).  

Ordförandeklubban  
Målgrupp: styrelsemedlemmar i distriktets klubbar. Planeringskonferens och tävling genomförs 
vecka 37 eller 38 varje år och denna gång i samarbete med Norderöns GK den 16–17/el. 23–24 
september. För tävlingen krävs domarkunskap på klubbnivå. Arrangerande klubb ansvarar för 
förberedelser och genomförande av tävling (distriktsstyrelsens publicerar tävlingsbestämmelser). 
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Simulatorgolf		
Golfspel i simulatormiljö är nu en del av SGF. Arbete pågår med att se över bland annat regler och 
tävlingsbestämmelser för spel i simulatormiljö. 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. 

Regler,	handicap	
Uppdaterade regler för golfspel 2023. Nytt utbildningsmaterial i februari. Klubbarnas ansvar 
avseende regler och handicap beskrivs vidare i Regler & Handicap på golf.se 

JHGDF bör ha 3 distriktsdomare för att möta behovet. Ett domaruppdrag ersätts med ett dags 
arvode, resa med egen bil, samt distriktets introduktionskort. Vid tävlingar initierade av SGF och 
GDF svarar JHGDF för bemanning av domare och kostnader. Vid klubbtävlingar kan JHGDF – i 
mån av tillgång – bistå med domare, men då står klubben för kostnaderna. Vid tävlingar arrangerade 
av annat golfdistrikt, ansvarar detta distrikt för tillsättning och kostnader. 

Juridiska	kommittén	
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 
information om bestraffningsärenden som rör exempelvis fusk, farligt spel, uteslutning av medlem 
och överklagande av årsmötesbeslut finns på SGF Juridiska nämnden.  

Banverksamhet	
SGF ansvarar för banvärdering och för stöd till klubbarna vad gäller banutveckling etc., läs mer om 
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 
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 2023 gäller följande tidpunkter för kommunikation med klubbarna: 

Vad: När: Deltagare/primär målgrupp:

Vårmöte (digitalt) 19 mar Ordföranden, styrelseledamöter och övriga nyckelroller/-
funktioner

Ordförandeklubban 16–17 sept Ordföranden och styrelseledamöter

Höstmöte 19 nov Ordföranden, styrelseledamöter och övriga nyckelroller/-
funktioner för att t.ex. passa olika ärenden
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Generell information om JHGDF:s verksamhet tillhandahålls genom JHGDF hemsida. Specifik 
information om distriktets klubbar ska visas på respektive klubbs hemsida och endast kortfattat på 
distriktets. Hemsidan bygger nu på en modern plattform som skapar nya förutsättningar för 
funktioner. Under kommande år kommer fortsatt arbete med att förvalta och utveckla hemsidan 
göras; bland annat fortsätta strukturera och utveckla innehåll, ökad säkerhet och förvaltningsbarhet, 
sökträffar, besök etc. 

Under 2023 genomförs 8 styrelsemöten. Protokollen tillgängliggörs på JHGDF hemsida.   

På nationell nivå kommer distriktsstyrelsen delta i:  
• SGF:s Beredningsmöte (feb) 
• SGF:s Verksamhetsseminarium/motsvarande (feb) 
• SGF:s Förbundsmöte (apr) 
• Eventuellt GDF Erfa-möte och Höstmöte/GDF-konferens (aug, nov) 
• SGF:s Tävlingskonferens (okt) 

Hållbarhetsarbetet	
Fortsatt arbete med att bredda kunskap och kontaktytor om golfens potential ur ett 
hållbarhetsperspektiv utifrån initiativ från klubbarnas och deras förutsättningar. 
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Budget			2023 

Beslut  

Ak#viteter Budget 
2023

U2all 
2022

Budget 
2022

JuniorakQviteter/-läger (inkl. supercamp) 50 26 10*

Ledarutbildning (GL1 och GL2) 10 0 5

Domaruppdrag (inkl. juridiska kommi0én) 5 2 5

Regelutbildning (nivå 1 och 2) 5

DM (inkl. Footgolf och mästerskapstecken) 15 12 15

Bäst Ladies 10 15 15

Simulatorgolf 0

Paragolf 0

Vår-/årsmöte  (digitalt fr.o.m. 2023 8 2 8

Höstmöte 8 8* 8

Avtackning & utmärkelser 2 1* 2

Ordförandeklubban 17 19 17

IT (hemsida jhgolf.se, webbhotell, drinavtal etc.) 10 33 25

Styrelsemöten 0 0 3

Övrigt (porto, tele, bank mm.) 10 8 10

Golfny0an Hållbarhet 5 2* 20

SGF Beredningsmöte 0

SGF Verksamhetsseminarium 0 0 0

SGF Förbundsmöte 0

GDF Erfa-möte och Höstmöte/GDF-konferens 7 11 5

SGF Tävlingskonferens (TKO) 5 4 5

SGF Juridiska Nämnd konferens (vart tredje år) 0 0 0

SGF Juniorkonferens (vart annat år) 5 0 0

Summa ne8okostnader 172 143 153

Finansiering

Medlemsavginer 2023 (5286 á 18:-) 95 91 91

SDF Anslag 13 13 11

Övrigt

Summa ne8ointäkter 108 104 102

Resultat −64 -39 -51
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Höstmötet 2022-11-20 föreslås besluta om denna verksamhetsplan med tillhörande budget samt om 
att avgiften från klubbarna för år 2023 ska vara 18 kronor per aktiv medlem (från 13 år och uppåt). 
Återstående underskott föreslås finansieras av JHGDFs likvida medel. 
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Bilaga	1	–	Ansvarsfördelning	
Valberedning	
Enligt tidigare beslut ska valberedningen bemannas genom ett rullande schema. Inför 2024 är det 
ÖFGK (sammankallande), Rossön och Klövsjö-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. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Norr/Väst Strömsund Strömsund Åre Åre Rossön Rossön Strömsund

Mellan Norderön Sandnäset Sandnäset ÖFG ÖFG Storsjöbygden Storsjöbygde
n

Syd Funäsfjällen Funäsfjällen Hede-
Vemdalen

Hede-
Vemdalen

Klövsjö-
Vemdalen

Klövsjö-
Vemdalen

Sveg
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Ordförandeklubban	

J/H	Bäst	Ladies	

Arrangör  Arrangör

2028 Östersund-Frösö GK 2021  Sandnäsets GK

2027 Åre GK 2020  Rossöns GK

2026 Hede-Vemdalens GK 2019  Storsjöbygdens GK

2025 Svegs GK 2018  Funäsfjällens GK

2024 Strömsunds GK 2017  Östersund-Frösö GK

2023 Norderöns GK 2016  Åre GK

2022 Klövsjö-Vemdalens GK 2015  Hede- Vemdalens GK

Norr/Väster Mellan Söder

2028 Åre GK

2027 Sandnäsets GK

2026 Klövsjö/Vemdalen GK 

2025 Östersund/Frösö GK

2024 Funäsfjällens GK

2023 Storsjöbygdens GK

2022   Åre GK

2021 Hede/Vemdalens GK

2020 Klövsjö/Vemdalen GK 

2019 Storsjöbygdens GK

2018 Östersund/Frösö GK

2017 Åre GK

2016 Funäsfjällens GK

2015 Sandnäset GK

2014 Storsjöbygden GK (höst) Hede/Vemdalen GK (vår)

2013 Åre GK (höst) Norderön GK (vår)
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Distriktsmästerskap	

Norr/Väster Mellan Söder

2028 Östersund/Frösö GK

2027 Klövsjö/Vemdalens GK

2026 Storsjöbygdens GK

2025 Åre GK

2024 Sandnäsets GK

2023 Hede/Vemdalens GK

2022 Storsjöbygdens GK

2021 Östersund-Frösö GK

2020 Funäsfjällens GK 

2019 Åre GK

2018 Sandnäset GK

2017 Klövsjö/Vemdalen GK

2016 Hede/Vemdalen GK

2015 Östersund/Frösö GK

2014 Storsjöbygden GK

2013 Klövsjö/Vemdalen GK

2012 Östersund/Frösö GK

2011 Storsjöbygden GK

2010 Sonfjällets GK 

2009 Östersund/Frösö GK

2008 Storsjöbygden GK

2007 Sonfjällets GK

2006 Åre GK

2005 Östersund/Frösö GK

2004 Klövsjö/Vemdalen GK

2003 Funäsdalsfjällens GK

2002 Storsjöbygden GK

2001 Sveg GK + Sonfjällets GK

2000 Klövsjö/Vemdalen GK

1999 Åre GK
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1998 Storsjöbygden GK

1997 Östersund/Frösö GK

1996 Funäsdalsfjällens GK

1995 Sonfjällets GK

1994 Åre GK

1993 Klövsjö/Vemdalen GK

1992 Storsjöbygden GK

1991 Funäsdalsfjällens GK
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