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Lördag 21/10
1

Gemensam samling
o NVGFs ordförande Michael Sikström hälsar alla välkomna och öppnar årets
Planeringskurs
o Programförklaring
o Presentation av närvarande representanter för NVGF och SGF
o

Parentation över bortgångne ordföranden i Kalix GK Håkan Hedlund

2

SGFs verksamhetsinriktning m.m.
Genomgång/presentation av denna i enlighet med tidigare utskicka SGF-folder
Kerstin Rydström
SGF/FS
Eva Bergström
SGFGIT-chef
Johanna Eriksson
SGF Juniorer

2.1

SGFs Bankonsulenter
Informerar om sina uppdrag
Kim Sintorn
Peter Edman

3

SGF/AC
SGF/BD

Uppdelning i NVGF-kommittéer för grupparbeten
Separata redovisningar nedan

Bana
Damer
Herrar
Juniorer
Tävling

4

Höstårsmöte
Protokoll publiceras separat

4:1

Indelning för arbeten i Tvärgrupper (5)
Separata redovisningar nedan

Söndag 22/10
5

Fortsatta överläggningar i kommittéer

6

Samling för muntliga och kortfattade redovisningar av grupparbetena

7

Sandra Kågström, SkeGK, berättar om den utbildning hon genomgår på
Golfgymnasiet

8

Avtackningar
Boel S tilldelas ett elektroniskt instrument för avståndsmätning för sina insatser
under anställningsperioden som bankonsulent i SGF
Anders Wallström, USGK, tilldelas NVGFs silvermärke med introduktionskort för
fritt spel under 5 år för några år i NVGFs Valberedning

9

Avslutning med take-away wraps
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REDOVISNING KOMMITTÉER
Enligt utskickade kommittéagendor

ORDFÖRANDEGRUPPEN
Minnesanteckningar
1

Presentation av närvarande Klubbrepresentanter
Anders Kjellander
NmGK
Anna Fahlgren
SkeGK
Fredrik Hedvall
UmGK
Fredrik Larsson
USGK
Göran Rönnbäck
KxGK
Pär Löfbom
SkeGK
Sonja S Lindman
AjrGK
Tommy Fahlén
BdGK
Torbjörn Johansson
SkeGK
Michael Sikström
Bo Elmgren
Ulf Ericsson

NVGF Ordförande
NVGF
NVGF Minnesantecknare

Stefan Westermark
Unni Ericsson

NVGF Valberedning
NVGF Valberedning

Eva Bergström

SGF

2

Verksamhetsinriktningen i NVGF – Prioriteringar
--

3

Handigolf i NVGF
NVGF söker lämplig person att leda handigolfen i Distriktet

4

På gång i Golfsverige,
Rapport från ERFA-träff i Östergötland
Michael Sikström visar presentationsmaterial från Göteborgsdistriktet där man söker
upp politiker mfl för marknadsföring av golfen.
Beslut att NVGF jobbar vidare med frågan för att göra något liknande och att distribuera
materialet

5

Golfens Dag 2018 i NVGF
Visas analys från 2017 som ska bifogas minnesanteckningarna
NVGFs Golfdag 2018 planeras till den gemensamma dagen 26 maj

6

Önskemål till klubbarna från NVGFs styrelse:

6:1

Närvaro vid GDF-möten

6:2

Hcp-kommitté och -ansvarig måste finnas i varje klubb

6:3

GIT-registrering,
Kontrollera uppdatering i GIT vid konstituerande möte
Skicka nya adresser/ändringar av ordförande- och klubbadresser direkt till
nvgf@comhem.se
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6:4

Punkt på dagordningar i klubbarna ”NVGF/SGF”

6:5

Utmärkelser
Se över klubbens medlemskader efter utmärkelsebara ideellt arbetande personer

6:6

Roligare Golf-projektet
Träna mera för att bli bättre
Läs igenom dokumentet om detta

6:7

Greenkeeperhjälp till klubbar som idag saknar Headgreenkeeper

7

Frågor från klubbarna i NVGF
Inga frågor fn

8

NVGFs framtid:
Klubbarnas/Distriktets/SGF:s roll-ansvar?
All NVGF distriktstävling har lagts under TK/TH
Vad händer med NVGFs funktion?
Vad vill klubbarna i organisationen?
Eventuellt flytta Höstårsmötet/Planeringskursen?

9

Rapporter från klubbarna
Några skriftliga inskickade före mötet till nvgf@comhem.se

9:1

Skellefteå GK
Banan
o Säsongstarten blev senare än vanligt pga onormalt mycket isbildning.
o Stora problem med tjälbränna vilket inneburit att det tog lång tid för banan att
nå normalt skick.
o Ombyggnationen av Gul-1 har dessutom, både tack vare den jobbig starten på
säsongen samt även andra faktorer som varit svåra att både kontrollera och
förutse, dragit ut på tiden.
o Alla bolltvättar på banan utbytta.
o Maskin har inköpts för målning av hinderlinjer så att 90-95 % av hinderpinnar
kunnat tas bort.
Klubbhus
o En större renovering av herrarnas omklädningsrum blev mycket uppskattad.
o Återstår att renovera duschutrymmen.
o Restaurangen har fått ett lyft genom inköp av vattenbad, kyldisk och nytt
stekbord.
o Uppfräschning av väggar och inköp av nya stolar till uteserveringen.
Shop
o Mycket bra utveckling och resultat i shopen beroende på bättre inköp samt
strålande insatser av personal.
o Inköp av Flightscope har även haft önskad effekt.
Medlemmar
o Oförändrat medlemsläge men stor omsättning på spelrätter där väldigt få ligger
ute till försäljning. En större insats vad gäller utbildning av nybörjare genom ett
jubileumserbjudande á 995 kr där även ett årskort på Pay- & Playbanan ingått.
o Utbildningen har varit uppdelad så att vi haft 4 helgutbildningar, lördag/söndag
med 5 stationer för den praktiska delen. Teorin har nybörjarna skött genom en
webbutbildning individuellt.
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o
o

Det har varit fullt vid samtliga tillfällen vilket lett till att vi utbildat 160 nybörjare
under sommaren.
Generellt upplevs att stämningen på klubben fått ett rejält lyft.

Golfens Dag
o Golfens Dag arrangerades i Stadsparken i ett strålande vårväder.
o För de yngsta hade vi Golfäventyret och rundtur med golfbil.
o I övrigt satte vi upp ett tält modell större, där man kunde prova att slå mot ett
nät och där även Flightscopet fanns monterat och kopplat till en tvskärm.
o Två inbjudna lokala kändisar tävlade i long-drive mot några av våra lovande
juniorer. Det erbjöds även gratis kaffe, korv och glass i samarbete med lokala
företag.
o Dessutom fanns ett tält där besökarna kunde prova på VR.
o Arrangemanget måste ses som en står succé med fler än 500 besökare.
50-års Jubileet
o Som bekant fyllde Klubben 50-år i år vilket naturligtvis firades med pompa och
ståt den 8 juli i ett stort festivaltält med god mat, dryck, underhållning och musik.
o De drygt 110 gästerna njöt i ett underbart väder till dess att festligheterna
avslutas runt midnatt.
o Dagen inleddes med en 2-manna scramble tävling där ingen mindre än vår egen
Michael Sikström tillsammans med klubbrådgivaren Pelle Sättare, SGF, placerade
sig på en hedervärd andra plats.
o NVGF avslutade helgen med sedvanlig Ordförandegolf.
Övriga Aktiviteter
o Den 5 juli arrangerades Golf Challenge där några av våra lovande ungdomar
ställdes mot världseliten i Discgolf.
o Kvällen inleddes med long-drive tävling för både discgolfare och vanliga golfare.
Kvällen avslutades i klubbhuset med mat och underhållning.
o Den 19 augusti ordnades Öppet Hus på Klubben där man fick prova spel på Pay
& Playbanan och slå på rangen.
o De yngsta kunde prova på Golfäventyret och åka golfbil.
o Det bjöds på kaffe och glass i samarbete med lokala företagare.
o Ca 250 personer slöt upp trots det allt annat än gynnsamma vädret.
o Arbetet med Vision 50/50 går vidare som planerat.
Sammanfattning
Trots en jobbig säsong för banan har säsongen innehållit många positiva och roliga
inslag där Jubileumsarrangemangen, det stora antalet nybörjare, Golfens Dag och
shopens utveckling står ut.
9:2

Bodens GK
o Kort vår
o positiv utveckling
o banan bra
o nöjda medlemmar
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9:3

Bolidens GK
o Tidig start på säsongen
o I stort sett alla greener i toppskick
o Banan mycket bra
o Nöjda besökare
o Delaktighet och stort engagemang från styrelsen och medlemmar vid planerade
arbetskvällar, uppdrag och spontaninsatser
o Besök från NVGF och SGF på en av sommarens finaste dagar med bra möte, god
lunch på gruvstugan och en trevlig golfrunda. Besöket gav energi!
o
o
o
o
o
o

Besök och spel på banan med Skellefteå GK ordförande och klubbdirektör (Pär
och Torbjörn). Idéer finns för ett gemensamt projekt 2018
Tävlingsverksamheten uppskattad av alla!
Tävlingsutmaningarna med Norsjö gk (i början och slutet på säsongen)
Nya lokala medlemmar med inspiration till klubben
Enkäten Players 1 – många positiva svar
Trogna sponsorer (en del skulle kunna sponsra mycket mer)

Säsongens baksida
o Regn- och rusk, regn och rusk
o Tappat medlemmar (40)
o Färre greenfeegäster jmf med förra året
o Ekonomin krackelerar
9:4

Kalix GK
Nöjda medlemmar

9.5

Umeå Sörfors GK
o Nytt klubbhus nästa säsong som ersättning för det nedbrunna
o banan bra
o med i 50/50
o omstart ungdomsverksamheten

9:6

NmGK
o problem med köbildning vid start
o experimenterar med ny bokningsmodell
o utvärdering pågår

9:7

Arvidsjaur GK
o nästan lika många greenfeegäster som -16
o fräschat upp banan
o tappat medlemmar totalt

9:8

Umeå GK
o Golfsäsongen startade 4 juni med NVGFs juniortävling. Banan var då i väldigt
dåligt skick efter den tuffa vintern och våren.
o Vi öppnade alla 27-hål tredje veckan i juni.
o
o

Bana
Skicket på banan var dåligt ända fram till ca 15 juli men den repade sig och
avslutningen på året har varit bra.
Under hösten har vi lagt stort fokus på hur vi ska vinterställa banan. Vi har ett
åtgärdsprogram som startade sista veckan i september för att ge banan bästa
möjliga förutsättningar även om vintern och våren blir tuff.
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o
o

o

o

o

o
9:9

10

Utbildning
Under säsongen utbildades 174 nya golfare i vår gröna kort-verksamhet.
Kurserna har varit fulla och efterfrågan hög.
På juniorsidan märker vi av en minskning av deltagare. Analys på det är att under
våren besökte vi inte skolor i samma utsträckning som tidigare och bjöd in till
vår verksamhet, utan vårens fokus var att komma igång med den nya
organisationen. Detta tar vi lärdom av och kommer under våren att vara mer
aktiva att bjuda in.
Tävling elit
Årets stora händelse var förstås seriespelet där damerna spelade riktigt bra i div
II Norra och slutade på en delad tredjeplats, en självklar målsättning nästa år är
avancemang till div I.
Herrarna, som spelade Lag-SM för första gången sedan 1997, kämpade hårt,
men det räckte tyvärr inte längre än till en 17:e plats av 18 lag. Det saknades
26 slag till den 13:e plats som krävdes för att hänga kvar.
Klubb/marknad
Under 2017 har vi haft 52 tävlingar. Deltagandet har varit stort. Vi har jobbat
med att försöka hitta en balans mellan klubbrelaterade tävlingar och
marknadstävlingar vilket har varit viktigt för att behålla tillgängligheten på
banan. Vi har under denna säsong samma antal tävlingar som 2016 men bättre
spridning vilket varit bra.
Seniortävlingarna på tisdagar är fortfarande väldigt populära.

LseGK
o Bra ekonomi
o Klubben mår bra
o 30-tal tävlingar/år
Valberedning NVGF och SGF
NVGFs sittande Valberedning aviserade att de inte ställer upp för omval.
Sonja S Lindman AjrGK och Anders Kjellander NmGK har uppdraget
från Ordförandeträffen 2017 att föreslå nya ledamöter till Valberedningen.
Leif Burwall presenterade sedvanlig redovisning av status i SGFs Valberedning

11

Rapport Klubbesöken 2017
Bra gensvar, så NVGF fortsätter eventuellt med ett klubbesök/sommar efter
kostnadsanalys för 2017

12

Medlemssituationen NVGF
Utskick senaste statistiken följer

13

Information från NVGFs Kommittéer:
Enligt särskilda redovisningar

14

Aktuell Information från SGF
Övriga frågor
Jarl Klang, Björklidens GK, presenterar projektet med BjöGK/SGF/NVGF
Guy Eriksson; ”BjöGK har historia i distriktet”
NVGF-styrelsen ser bara positiva aspekter och välkomnar Björklidens GK om den
återkommer som medlem i Distriktet

15
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMITTÉERNA
BANKOMMITTÉN
o

En punkt som fick hög prioritet var säkerhet på golfbanan för banpersonalen

o

Detta har tillsammans med lagning av nerslagsmärken och uppslagen torv blivit sämre

o

Speciellt allvarligt när det när spelare inte respekterar säkerheten för banarbetarna.

o

Svårt att rekrytera bra banpersonal många klubbar får tag på har ej relevant utbildning
och är ibland ej heller speciellt intresserade av jobbet.

o

Banorna är mer och mer beroende av ideella krafter (viktigt att tänka på ansvar,
försäkringar, arbetsgivarens skyldigheter mm)

o

Ordna en ERFA träff i vår (alternativt en resa) våren 2018 och se på intressanta
objekt söderut om intresse finns.
Eventuellt ERFA-träff (och introduktionskurs?) i Piteå under april

o

Gruppen som representerade banorna tyckte i dagsläget att man kunde ha direkt kontakt
med SGF bankonsulenter och att man kan avvakta med en banansvarig i distriktet. Dock
bra att ha en typ kontaktperson i distriktet som har lite koll på vad som händer på ban –
och miljöområdet.

o

Faddersystem med kunskap och hjälp angående bl a. banskötsel mellan banor i området
var man positiv till som företeelse, men man behöver hitta former hur det skall drivas.

o

SGF tillsammans med banpersonal i distriktet skall försöka att genomföra
Introduktionskurs (förberedande kurs för ny banpersonal) under våren 2018. Platser mm
får bestämmas senare. Ett förslag är Piteå.
Peter Edman Bankonsulent SGF
Kim Sintorn Bankonsulent SGF
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DAMKOMMITTÉN
Eva Enbuske Tapani visar film om 50/50 från SGF/SISU
Visar damernas verksamhetsplan för 2018
Sex klubbar är med i 50/50
Ordförande: Eva Enbuske Tapani, NVGF
Närvarande:
Eva Enbuske Tapani
Gunilla Nilsson
Irma Spårman
Katarina Wikberg
Monica Lindehag
Karin Brändström
Ulrika Hallnor
Lena Borgart
Birgitta Wilhelmsson

USGK
NmGK,
KxGK,
PGK,
BdGK,
USGK,
AjrGK,
NmGK (tidvis)
NVGF (tidvis)

EET
GN
IS
KW
ML
KB
UH
LB
BW

1

Presentation samt val av ordförande och sekreterare
Eva hälsar alla välkomna till årets planeringskurs och vi gör en presentationsrunda.
Eva Enbuske Tapani väljs till mötets ordförande och Ulrika Hallnor till sekreterare.

2

Dagordningen fastställs

3

Rapportering/Utvärdering säsongen 2017

•

Damslaget: Under året har sex tävlingar spelats. Gällivare-Malmbergets GK blev årets
vinnare av lagtävlingen. Det har varit något färre deltagare på årets tävlingar än
föregående år.
År

Antal tävlande

2017
2016

242
319

2015

334

2014

409

2013

327

Utvärderingarna visar att deltagande klubbar tycker att tävlingarna har varit bra och att
man vill att Damslaget ska fortsätta under kommande säsong.
•

NVGFs matchspel: Norrbotten spelade sina matcher i Boden 22-24 juli. Deltagande
klubbar var Boden, Luleå och Gällivare, Kalix lämnade WO. Västerbottens matchspel
spelades under kvällar i juni. Fyra klubbar deltog. Matcherna spelades på tre banor och
den fjärde klubben ordnade avslutningsmiddagen. Deltagande klubbar har varit nöjda
med upplägget

9
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•

Länskampen: Länskampen spelas varannan gång i Norrbotten respektive Västerbotten
med en neutral bana för finalspelet.
I år spelades finalen på Piteå GK mellan Umeå GK och Luleå GK.
Umeå GK vann Länskampen.
NVGF stod för Tävlingsgreenfee till banan.

•

DM 2017: Årets DM gick av stapeln på Luleå GK. Antalet tävlande damer uppgick i år
till 6 jämfört med 8 vid fjolårets DM.

•

Reseutjämningsbidrag – Eva presenterade sammanställningen av
reseutjämningsbidraget för året. Kostnaderna har delvis skjutit i höjden och drygt 10
tkr ska utbetalas i reseutjämning. Ersättning tur och retur till varje ort vid
flerdagarstävling trots att bara en resa genomförts gör att kostnaderna drar iväg. Men
samma regler gäller både för damerna och herrarna.
Eva berättar att budgeten för NVGFs damverksamhet inte går ihop.
Reseutjämningsbidraget diskuterades och mötet föreslog att lyfta frågan till
ordförandegruppen. Vårt förslag från dam är och ändra stadgarna så att reseersättning
utgår när avståndet mellan klubben och resmålet överstiger 15 mil istället för dagens
10 mil.

4

NVGFs Damslag seriespel 2018
Statuterna gås igenom med följande revideringar:

•
•

Ålderskrav på 18 år tas bort.
Tävlingsavgiften ändras till 350 kr från tidigare 300 kr. Från avgiften ska 20 kr gå till
NVGFs damkommitté för finansiering av priserna för seriespelet.

•

Då det kommer att genomföras 9 tävlingar 2018 ändras texten ”Av sommarens sex (6)
tillfällen räknas klubbens (4) bästa resultat som utgör klubbens totala serieresultat” till
”Av sommarens nio (9) tillfällen räknas klubbens (4) bästa resultat som utgör klubbens
totala serieresultat”

•

Följande tillägg i kursiv text under stycket PRISER. ”Minst 3 nettopriser/klass därutöver
ytterligare priser i respektive klass bestäms av arrangerande klubb med hänsyn till
klassernas storlek.
Följande tävlingsdatum för Damslaget 2018 beslutades av Tävlingskommittén:
Datum
28 juni
5 juli
6 juli
26 juli
27 juli
28 juli
1 aug
2 aug
11 aug

5

Spelplats
Piteå GK
Norrmjöle GK
Bjurholms GK
Bodens GK
Luleå GK
Arvidsjaur GK
Robertsfors GK
Skellefteå GK
Gällivare-Malmberget GK

NVGFs Matchspel 2018 i Norrbotten och Västerbotten
Eva Enbuske Tapani och Sofie ansvarar för att få igång matchspelet för Västerbotten
2018.
Marja-Leena Komulainen ansvarar för att få igång matchspelet för Norrbotten 2018.

10

NORR-

OCH

VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND

PLANERINGSKURS 2017-10-21/22
Medlefors FHS i Skellefteå

6

Länskamp mellan Norr- och Västerbotten 2018
Mötet föreslog att ta bort åldersgrupper. Nästa år är Västerbotten värd för Länskampen.
Mötet beslutade att prispengarna från matchspelet ska gå till betalning av greenfee till
länskampsfinalen som ska avgöras på en neutral bana.

7

Vision 50/50
Fem klubbar i distriktet har antagits till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50
under perioden 2017–2018. Klubbarna är Bodens GK, Luleå GK, Norrmjöle GK,
Skellefteå GK och Umeå- Sörfors GK. Erfarenhet från Vision 50/50 har även Piteå GK
som var en av pilotklubbarna.
Eva berättar om utvecklingsprogrammet och de olika ronderna som klubbarna går
igenom. Den första ronden som jobbas igenom är ”Utan spaning- ingen aning”
Eva Enbuske Tapani är ansvarig för Vision 50/50 inom NVGF.

8

Verksamhetsplan 2018
Eva Enbuske Tapani presenterar ett förslag på Verksamhetsplan 2018 för NVGF
Dam 50/50.
Mötet bifaller förslaget till Verksamhetsplan.
Övriga frågor
Norrmjöle GK lyfter frågan om att genomföra Ryder Cup för damer.
Mötet beslutar att Lena Bogart Norrmjöle GK ansvarar för att ta tag i att dra igång
Ryder Cup även för damerna i distriktet.
Gunilla Nilsson från Norrmjöle GK berättar om deras väldigt lyckade damläger som har
genomförts två år i rad. Lägret kommer även genomföras nästa säsong den första
helgen i juni.
Eva avslutar mötet och tackar för mycket gott och kreativt arbete.
Sandra Kågström, SkeGK, berättar om den utbildning hon genomgår fn på
Golfgymnasiet
Eva Enbuske Tapani
NVGF Damkommitté
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HERRKOMMITTÉN
Matchspel
o

Samma statuter enligt tidigare

o

Anmälan 1000 kr lag

o

Ingen greenfee klubb mot klubb

o

Deltagare enligt tidigare anpassat efter minibuss

o

Eventuellt två lag Umeå

o

AC enkelserie, BD dubbelserie

Tourspel
o

Görs om till order of merit

o

Samma spelform

o

Räknas 4 bästa, med DM 5 bästa

o

Resultat netto och brutto

o

Eventuellt FedEx-avslut

o

DM profil tävling ger mer poäng

o

6–8 tävlingar

o

Tävlingsplatser: Norrmjöle, Arvidsjaur, Lycksele, Piteå, Luleå, Kalix, Skellefteå DM,
eventuellt Umeå GK, Boden GK

o

Tävlingen byggs i GIT vilket innebär att alla kan se resultat ”på min sida”

o

Avgift?
Idag 300kr 200kr mat och priser + 150 kr Tävlingsgreenfee
Tony Gustafsson
NVGFs Herrkommitté
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JUNIORKOMMITTÉN
Juniorprojektet
Utvärdering 2017
o
o
o

Vi har jobbat på som vanligt under året med 6st tävlingar på Junior Touren samt en final
i Boden.
Vi har genomfört utvecklingsläger där det ena var tillsammans med Supercampgruppen.
Tjejlägret i Norrmjöle genomfördes enligt plan med 12st deltagare dock fick vi ställa in
lägret i Luleå där vi tyvärr var för få deltagare.

Planering 2018
Hur får vi med alla klubbar?
Hur utvecklar vi vår verksamhet?
o

Här ska vi göra en rad försök att få med även de yngre i vår NVGF-tour där vi ska jobba
för att få till knatteverksamhet med på två tävlingar Norrmjöle och Luleå. Här är det av
yttersta vikt att få med föräldrar som ledare. Använda golfäventyret som guide. Johanna
kollar stöd från SGF. Ta fram listor för utskick tidigt 3-4mån innan.

o

Vi kommer också att ändra upplägget av utvecklingsläger där vi försöker få till ett
storläger ca 50pers 7–10/5 med en storbuss från Luleå och neråt mot uppsalatrakten
Jakob tar den pucken. Vi ska också köra ett till läger i början på juli med inbjudan till alla
men prio på dem som inte är med i supercamp. Glöm inte bort alla klubbar i inlandet!
Johanna kan hjälpa till med lista.

o

Jakob ska också ta pucken om att inventera behovet av att utbilda ledare på klubben.

Spetsgrupp?
Se ovan
Tjejverksamhet
Ja, vi kommer att försöka få till ett läger igen men det är också viktigt att pusha på tjejerna
att åka på andra läger.
Vi kommer också att köra tjejträffar i samband med NVGF Juniortour helger.
Tävling
Utvärdering /statuter /spelprogram /deltagare
NVGF Juniortour
Vi jobbar vidare med touren som tidigare samt att vi försöker få in golfäventyret i det. Vi
kommer att ändra lite saker i statuter; 1,5x poängen i finalen, samt att vissa tävlingar
kommer att ha lite andra starttider.
Dock är det mycket viktigt att informera om detta i tid, då det kan vara långa resvägar.
Länsmatchen
Absolut att vi kör vidare med detta. Vi ska försöka få B-klassen att gå ut först istället så ligger
pressen mer på duktiga A-klassare i singelspelet.
Distriktscupen
Jakob G tar kontakt med omkringliggande distrikt för att få till en ny distriktcup. Kommer att
ske på Supercamp 2 i januari då nästan alla distriktsansvariga finns på plats
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Skandia Tour/Cup
Skandia har dragit sig ur och det kommer att heta SGF Tour/Cup istället.
Vi kommer precis som ifjol att köra Future på Umeå GK sista helgen i Juli.
Samarbete med SGF och närliggande distrikt
Samarbetsprojekt övriga;
NVGF Junior stipendium 2017
Delades ut i samband med länsmatchen i Skellefteå och i år gick det till Wilma Sundström
från Bodens golfklubb med följande motivering:
”För att ha visat stor mognad på banan och utanför. Alltid ett leende att bjuda på och är en
mycket bra kompis, oavsett ålder eller kön på medspelare/lagkamrat. Har under året växlat
upp sin träning både individuellt och i grupp vilket också resulterat i sänkt hcp och flera vinster
nu senast NVGF Juniortour A36 Flickor.”
Juniorkonsulentens verksamhet 2018
Kommer ändras lite där de kommer att jobba lite mer centralt med att stötta och hjälpa till.
Pusha mycket för NIU i Umeå är viktigt och att vi ser det som ett komplement till klubbarnas
verksamhet och utnyttjar den kompetens som finns kring NIU.
Johanna finns på plats på SGF och alla klubbar är välkomna att kontakta henne om man
behöver hjälp, stöd tips eller råd.
Jakob Granström
NVGF Juniorkommitté
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TÄVLINGSKOMMITTÉN
Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes: Tommy Hannu och till sekreterare Annika Rothoff
1 Fastställande dagordning
Dagordningen fastställdes
2

Kort rapport från klubbarna

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Följande klubbar rapporterade
Piteå GK
Kent Andersson
Bodens GK
Annika Rothoff, Kerstin Sjöholm, Britt-Marie Ögren
Umeå GK
Maria svärdsudd
Norrmjöle GK
Janne Lie
Luleå GK
Roger Håkansson
Boliden GK
Anders Vanhala
Skellefteå GK
Jonny Larsson & Mattias Lundmark
Umeå Sörfors GK
Lars Gunnarsson
Bjurholm GK
Thorbjörn Sunden

Ej representerade
Arvidsjaur
Granöbygden
Gunnarn
Gällivare
Haparanda
Kalix
Kiruna

Lycksele
Norsjö
Porjus
Robertsfors
Tureholm
Åsele

3

Rapport från SGF TKO möte
Tommy rapporterade om nyheter och förändringar inom;

o
o
o

Kategorier för tävlingar a, b, c och i vilken ordning de ska prioriteras
Vad gäller för Arrangemang av förbundstävlingar
Skandia Tour blir SGF Junior Tour 2018

SM Veckan
o
o
o
o
o
o
o
o

Mötet tycker att SM-veckan ska upp till vår region, så vi bör ansöka nu.
Vad som gäller för tävlingar med prispengar och Riksomfattande tävlingar
Statistik
Idrottsliga framgångar
Nya regler 2019
Utbildning, TLR ersätta av ett R&A upplägg
Nya hcp systemet från 2018
Införande av ett enklare rankingsystem
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4

NVGF Tävlingsprogram 2018

o
o
o
o
o
o
o

Alla från samtliga grupper deltog och gjorde planeringen tillsammans.
Bra lösning att göra det tillsammans
Mötet beslutade att avgiften för Damslaget och Senior Touren enligt:
Anmälningsavgift 200kr där lunchen ingår + Greenfee 150:- kr avgift.
Upp till hemmaklubben att besluta om hemmaspelarna ska betala greenfee
avgiften eller inte.
Tony pratade om upplägg för herrarnas matchspel; Ska titta på en eventuell lösning
med att lägga till en division serie.

5

Övriga frågor

50/50
o
Eva Enbuske Tapani pratade och visade en film om 50/50 projektet
Genomgång Statuter DM
Gruppen gick igenom stadgarna och gjorde förändringar som Tommy noterade.
Kort sammanfattning av ändringarna
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tillägg av H21/D22 DM Åldersklasser
Ändring till H70 och H80 som spelar från Röd tee istället för H70, H75, H80
Borttag hcp klass
Ändring av anmälningsavgifter
Tillägg av DM 2 generationer
Borttag av seedning rond 2 åldersklasser
Information om flaggplacering valfritt
Tävlingsprogram för 2018 spikat och presenterades
Inga protester mot detta
Tommy Hannu,
NVGFs Tävlingskommitté
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REDOVISNING TVÄRGRUPPER
Enligt agendor efter SGFs verksamhetsinriktning
TVÄRGRUPP 1 GOLFKLUBBEN
Moderator Birgitta Wilhelmsson
Gruppdiskussioner kring SGFs Verksamhetsinriktning 2017-2018 enligt bifogad folder
och NVGFs anpassning till denna;
Har ni tagit del av SGFs Verksamhetsinriktning? De flesta har sett den, men få har
arbetat med den. Den är för abstrakt för klubbarna.
1.1
1.2
1.3

Klubbrådgivning och utveckling
-Rådgivning i föreningsrätt, juridik m.m.
-Golfens IT-system (GIT) och Min Golf
Golfen behöver bli bättre på digital medvetenhet/digitalisering.
Vad menas med att bli bättre på digital medvetenhet/digitalisering?
Hur kvantifierar vi och mäter detta mål?
Klubbarna bör prioritera utbildning av GIT, så vi kan nyttja verktyget bättre.
Det finns många olika funktioner som sällan eller aldrig används av klubbarna.
Utbildningsinsatser, utveckling av material bör ske via SGF.
Dessutom bör SGF undersöka vad klubbarna har behov av utveckling när det gäller
verktyget GIT.

1.4

Golfens jämställdhetsfråga
Gruppen menar att rubriken bör ändras till: 50/50 Golfens jämställdhetsarbete

1.5

Rådgivning banskötsel
-Miljöarbete
Vad menas med kompletteringarna under målet 1.6 Miljöarbete?
GEO borde breddas?
Gruppen menar att målet bör ändras;
Mål: 100 klubbar har registrerat sig för GEO certifiering och 2025 har 100 klubbar
GEO certifierat sig
SGF bör också informera om effekterna av en registrering/certifiering vilket är att
medvetandegöra i första hand ansvariga på golfklubbarna om certifieringens effekter
– spara pengar och ha full kontroll på klubbens verksamhet.

1.6

2

NVGF förändringar (egen punkt utanför ordinarie agenda)
Förslag till mål för 2018: NVGF har gemensamt förtydligat en rad frågor när det gäller
klubbarnas introduktioner av nya medlemmar som t.ex. hur vi använder Grönt kort,
hur kommunikationen kan ske till golfspelare, hur fadderverksamhet kan se ut och
hur nybörjare kan introduceras i klubben. Dessa frågor listas, kommuniceras och
erfarenhetsutbyte sker mellan klubbarna inom NVGF.
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Gruppen anser att distrikten behöver en samordning av sina hemsidor. Kanske ska
distrikten ha en och samma sida men varje distrikt fyller respektive sida med det
som är angeläget för just det egna distriktet.
Detta ärende skickar gruppen med Michael Sikström till kommande SGF-konferens.
NVGFs hemsida behöver en översyn.
Klubbarna efterlyser ett nyhetsbrev om aktuella händelser kopplat till sociala
medier
________________________________________________________________
TVÄRGRUPP 2 GOLFSPELET
Moderator Sonja S Lindman
Har SGFs verksamhetsbeskrivning diskuterats vid klubbars styrelsemöten?
Nej, ingen av klubbarna har använt materialet i styrelse/kommittéarbeten.
Flera klubbar hade ingen vetskap om att det fanns.
Golf.se har 460 goda exempel som vi kan/ska nyttja (uppfinn inte hjulet igen)
Denna bank fylls ständigt på
2

Golfspelet
Distriktets förslag att 60 % av klubbarna ska ha ökat antalet tees (forward)
Idag har 9 av 22 klubbar forward tee.
Gruppen föreslår att Distriktets förslag ändras till 100 %.

2.1

Golfens regelverk och banvärdering
-Tävlingsstrategi
-Banutveckling
Idag har få klubbar någon korthålsbana. 30-50-100
Kortare banor= snabbare spel, kortare ronder och bra träning inför närspel.

2.2
2.3

Många spela från fel tee
Nybörjare har förbrukat sina slag innan de nått halvvägs ibland.
Hinder måste placeras så de inte försvårar för nybörjare/kortslående spelare.
Det ska vara lätt att slå andraslaget och inte vara svår ruff nära tee utan klippt gräs.
Slopen för Damer och Herrar skiljer sej så till vida att Damerna har färre procent
spelare som spelar ett par 4-hål på green i andra slaget.
Tee forward är en attitydfråga som vi måste hjälpas åt att stävja.
Mobbing pga att någon väljer att spela från forward tee
komma/accepteras.

får inte före-

GIT-aktiva val av tee på sällskapsrundor saknas. Det är förvalt t ex 47/57 och många
vet inte att man kan välja.
Bygg riktiga teen!
Klubbarna och banpersonalen har ett stort ansvar att placera tee rätt samt se till att
de är bra även om det är på en klippt yta.
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2.4

Bättre golfupplevelse
Hur blir golf attraktivare för alla? -Bättre golfupplevelse.
Ge nybörjare en positiv upplevelse – lätta lägen – slå inte från svåra.
Placera bollen där det är roligt att slå från.

2.5

Förslag till kompletteringar (punkt utanför ordinarie agenda)
6/12-hålsronder. Kommuniceras ut att man kan bryta t ex efter 6/12 hål utan att
störa beroende på banans förutsättningar.
Anpassa greenfee efter antal hål.
Via Players 1:st kan man få ut kategoriserade resultat. Fritt enkätverktyg.
Distriktet bör uppmuntra klubbarna att använda verktyget för att utveckla
verksamheten.
Tävlingsverksamheten; upp till 13 år ska inte ha resultatredovisning
3-manna scramble med en tredje spelare som inte är medlem eller har spelat
tidigare.
Säkerhet för banpersonal; spelare inväntar signal
Familjemedlemskap. Många olika varianter på medlemskap finns.
Fler familjer = fler golfare. (Familjebilden förändras)
Studentmedlemskap; vår/höst terminsspel
Hur bedöms slopen?
Olika tolkningar av hur bedömning ska ske
Många slopningar kan ske i dator. T ex forward tee.
_________________________________________________________
TVÄRGRUPP 3 GOLFSPELAREN
Moderator Michael Sikström
Tagit del av verksamhetsinriktningen 2017–2018?
De som sitter i styrelse, vi övriga svarade enhälligt NEJ!
Hur har diskussionerna gått kring Verksamhetsinriktningen?
Inte varit några.

3.1

Idrottslyftet och juniorverksamheten
Alla klubbar har inte samma förutsättningar till juniorverksamhet. En del klubbar har
inte ens en PRO. Se till att utbilda föräldrar/äldre juniorer till golfledare som ett
komplement till PRO.
NVGF
Ta fram en utbildningsplan för Golfledare
Introduktionskorten bör ges till minst 2 tjejer per klubb

3.2

Rekrytera och behålla
Målet borde vara att alla klubbar ska ha en plan (nolltolerans)
Använd rådgivarna till att stötta och hjälpa klubbarna med verktyg och mallar för
utskick/frågor och att analysera svaren.
Ställ frågan; -Varför blev du inte medlem efter att du avslutat nybörjarkursen?
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NVGF
Ta fram en mall med frågebatteri och rätt formulerade frågor (som du frågar får du
svar)
3.3

Handigolf bredd och elit
Målet känns inte relevant. Fundera istället på antalet utövare och antal klubbar som
kan erbjuda HandiGolf.
Varje region kan ha ett antal klubbar som har kan erbjuda Handigolf och alla
klubbarna i regionen samarbetar/hjälps åt att underhålla utveckla funktionen på de
klubbar som har HandiGolf.
Kartlägga vilket underlag som finns för Handigolf. SGF bör kontakta Paraidrotten och
starta ett samarbete med dem
NVGF
Kontakta Handigolf i regionen och presentera att det finns Handigolf.
Bjud in till Umeå GK för att demonstrera vad de har.
Bjud in till träff med Helena Broberg

3.4

Golf och studier
Höj statusen på NIU visa att det är ett minst lika bra alternativ till RIG för att fånga
mellanskiktet. Vi ska erbjuda golf i kombination med studier med kvalitet.
NVGF
Värna om NIU i Umeå. Berätta om möjligheten för våra juniorer som är på NVGF
Touren t.ex.

3.5

Elitverksamhet
Antalet inte intressant
NVGF
Stötta ekonomiskt och ge möjlighet till att ta sig från distrikt till t.ex.
Sverige Touren
________________________________________________________

TVÄRGRUPP 4 GOLFLEDAREN
Moderator Stefan Westermark
De flesta klubbarna har tagit del av SGFs Verksamhetsinriktning, men ännu inte
fördjupat sig i dessa. Lite svårt att applicera till de mindre klubbarna
4.1

Ideell ledarutbildning
Konkreta beskrivningar behövs för ideella uppdrag, för ökad aktivitet
Mallar behövs för en långsiktig hållbar ideell organisation

4.2

Kvinnliga ledare inom golfen
--

4.3

Seminarier för golfledare
Behövs ökad tydlighet i hur många ledare/roller som behövs i en klubb beroende på
klubbens storlek.
Alla klubbstyrelser (nya ledamöter) ska erbjudas en introduktionskurs.
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4.4

Planeringsprocessen i Golfsverige
En översyn av framtidens tränarförsörjning inom svens golf behövs.
Överlämnanden mellan gamla och nya styrelser är viktigt.
o Allmän styrelseutbildning
o Utbildningspaket

4.5

Yrkesutbildningar

4.6

Unga ledare

--____________________________________________________________
TVÄRGRUPP 5 GOLFEN OCH SAMHÄLLET
Moderator Eva Enbuske Tapani
5.1
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

5.2
o
o
o
o
o
o
o

Projekt Golfnyttan i samhället
Boden – Genomgång tillsammans med klubbrådgivaren
SkeGK tillsammans med Pelle gått igenom detta med bl.a mål/vision
Hur kommunicerar vi idag? Sociala medier?
Stora skillnader från klubb till klubb med vilken kontakt man har och vilka strategier
som används.
Golfnyttan i samhället och koppling till de kommunala organisationerna?
Hur pass mycket kan vi påvisa hur pass självdrivande golfklubbarna är jämfört med
andra idrotter. Vi finansierar våra anläggningar oftast själva – men kan i vissa få
driftbidrag från kommunen.
Klubbrådgivarna ser vi alla bidrar till en positiv utveckling i dessa frågor. Klubben får
en tydligare syn på vilket sätt vi bidrar till samhällsutvecklingen.
På vilket sätt kan vi få samhället/politiken att hjälpa oss att fortsätta utveckling av
golfen och bidraga positivt till kommunen/invånarna? Busslinjer som tillfälligt dras
om under golfsäsongen?
Deltaga i frukostmöten tillsammans med politiker och företagare eller i andra nätverk
som finns i samhället.
Fotgolf kan vara en ingång för de individer som aldrig haft kontakt med golf tidigare.
Det kan vara ett enklare sätt för nyanlända och människor som kommit till Sverige
senaste åren att få en introduktion till anläggningarna.
Golf i media
Det tryckta mediet börjar bli förlegat – vi behöver anpassa oss till de nya snabba
medierna
Snabba nyheter skickas i snabba medier
Vad använder vi våra hemsidor till?
Mediaplan/strategi?
Min Golf är en stor portal för information till den befintliga golfspelaren
Golf är allmänt mera ” i ropet” på flera olika typer av medier.
Youtube-kanaler med olika typer av kategorier av golfinslag – det som sticker ut
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5.3
o
o
o
o
o
5.4
o
o
5.5
o
o
o

Friskvårdsavdraget
Vad händer?
Inget har just nu förändrats, frågan kommer lyftas återkommande från SGF till de
styrande myndigheter och politiker
SGF är med på flera tillställningar där beslutshavarna befinner sig, Almedalen m.fl
LOK-stödet kanske ska även omfatta alla människor med tanke på att vi vet att
idrotten gör nytta för måendet
Debatten dyker upp då och då i olika mediekanaler7
Forskning via Sterf
Golfmedlemmarna lägger ca 5 kr/medlem till detta projekt för att säkerställa våra
grönyteområdet uppfyller de miljökrav som ställs nu och kommer gälla i framtiden.
Bli bättre på att informera om att vi är i framkant inom detta område, en
golfanläggning är i mångt och mycket helt fri från giftiga och onödiga ämnen.
Affärsverksamhet
Idag är det svårare både för SGF och golfklubbarna att hitta nya sponsorer och
samarbetspartners.
Hur kan vi utveckla synen på vad affärsverksamheten ska innehålla?
Vad har vi för produkter eller intressanta tjänster att erbjuda?

Totalsammanställare
Ulf Ericsson
NVGF Sekreterare
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