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Värmlands Golfförbund
kallar härmed till höstårsmöte
torsdag 19 november, kl. 18.00
Plats: Digitalt möte
Respektive klubb utser samt inger fullmakt för två ombud. I fullmakten anges vem av
ombuden som skall utöva klubbens rösträtt (se §10 i VGDF:s stadgar).

Hjärtligt välkomna
Styrelsen
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Föredragningslista
1.

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den
av FS upprättade röstlängden.

2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.

Fastställande av föredragningslista

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet

6.

Stadgeändring enligt FS beslut.

7.

Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhets- och räkenskapsår

8.

Fastställande av:
a) antalet ledamöter i GDF-styrelsen
b) antalet ledamöter i Juridiska kommittén

9.

Val
a)
b)
c)
d)
e)

10.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende
distriktets verksamhet

11.

12.

av:
ordförande i GDF-styrelsen för en tid av ett år
halva antalet övriga ledamöter i GDF-styrelsen för en tid av två år
1-2 suppleanter för en tid av ett år
ordförande i Juridiska kommittén för en tid av ett år
halva antalet övriga ledamöter i Juridiska kommittén för en tid av två år och
halva för en tid av 1 år
f) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
g) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande

Övriga frågor
o Avtackningar
o Utmärkelser
o Årets junior
Mötet avslutas
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Verksamhetsplan för Värmlands Golfförbund år 2021
Övergripande målsättning
-

Verka för att golfen inom distriktet utvecklas enligt Svenska Golfförbundets
Intentioner utifrån Distriktets förutsättningar.
Handha idrotten golf med stadgar och regler.
Tillvarata Golfens intressen inom Värmlands län.

Verksamhetsområden
Vara klubbarna behjälpliga utifrån deras behov.
Genom olika sektioner inom VGDF samordna och utveckla:
-

Samarbetet mellan klubbarna
Samarbetet med andra Distriktsförbund
Spel och Tävlingsverksamhet
Utbildning av ledare, domare och övriga funktionärer
Juniorverksamhet
Samarbetet med SGF

Prioriterade verksamhetsområden 2021
-

Juniorverksamhet
Utbildning
Tävlingsverksamhet
Ordförandeträffar

Arrangemang 2021
I verksamhetsplanen för respektive sektion finns en närmare beskrivning av arrangemang och
aktiviteter.
Styrelsen ansvarar även för:
-

Utmärkelser
Golfmässa
Marknadsföring
Info via e-post och hemsida/Facebook
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Budget 2021 <skickas ut separat>
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Verksamhetsplan regler/domare 2021
I januari/februari kommer en fördjupningskurs att hållas främst inriktad för distriktsdomarna,
tävlingskommittéerna men även andra som anmält intresse
DD prov kommer att genomföras centralt av SGF.
Sektionen kommer även kunna medverka i klubbarnas utbildningar och översyn av banornas
utmärkning.

Sektionen kommer att tillsätta domare på de tävlingar där det behövs.
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Verksamhetsplan 2021 för VGDF senior, Damsektion D50
Övergripande plan:
Under säsongen 2021 har VGDF:s damsektion som mål att få fler damer 50 år och äldre att fortsätta
tävla och delta i D50:s seriespel samt att ta hänsyn till det smittläge som är aktuellt vad det gäller
Covid-19.

Vad ska/kan vi göra:
-

Genomföra D50 tävlingar på 15 av Värmlands golfklubbar.

-

Få fler klubbar att ha start från tee 1 och tee 10 eller shotgun start för att skapa möjlighet till
mer samvaro efter tävlingarna om det tillåts igen efter Covid-19 restriktionerna.

-

Få ut information om D50 bättre till klubbarna, t ex på dam- och seniorupptakterna i
klubbarna, inlägg på ”Vi som spelar golf i Värmland”, anslag på klubbarna, skicka ut
information via GIT och göra inlägg på VGDF:s hemsida.

-

Kontaktpersonerna kan göra ”reklam” för D50-tävlingarna på sin hemmaklubb.

-

Fortsätta att peppa damerna med ”Flitiga Lisor”-pris för de som deltagit i alla deltävlingarna.

-

Klubbarna kan äska pengar från VGDF för att anordna något i samband med tävlingarna.

Mål:
-

Att ha i snitt 60 deltagande D50-damer/tävling.

Damsektionen D50 2021
Ordförande: Monica Solberg
Ledamöter: Anna-Karin Jurefalk, Margareta Kortfält
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Verksamhetsplan 2021 för VGDF senior, Herrsektion H50
Övergripande plan
Vi vet ju inte hur Covid-19 påverkar oss framöver. Men vi kommer att följa de bestämmelser som
myndigheterna beslutar.
Under säsongen 2021 skall VGDF:s herrsektion se över gränsen för klasserna för att justera för
deltagandet föregående säsong i de två klasserna.

Vad ska/kan vi göra:
•

Arbetet genomföres dels i VGDF:s seniorsektion tillsammans med representanter för damerna.

•

Vi genomför två möten för H50 med representanter för klubbarna.

•

På vårmötet fastställs tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser samt tävlingsavgift.

•

Genomföra H50 tävlingar på 15 av Värmlands golfklubbar.

•

Spela med A- och B-klass.

•

I Order of Merit räknas de åtta bästa nettoresultaten.

•

Anna-Karin Jurefalk för in resultaten i OoM.

•

Finalen spelas på Sunne GK med shotgun-start.

•

Klubbarna kan äska pengar från VGDF för att anordna något i samband med tävlingarna.

Mål:
•

Skapa så jämnstora klasser, som möjligt, i A och B.

•

Bedriva verksamheten på ett sådant sätt att många lockas att delta.

•

Pusha för att få 100 deltagare på alla klubbar.

•

Främja social trivsel och gemenskap.

Herrsektionen H50 2021
Ordförande: Torsten Norén
Ledamöter: Claes Kemvall och Carl-Lennart Gävert
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Verksamhetsplan Junior 2021

VGDFs juniorsektion vill….
-

bjuda in samtliga klubbar i Värmland till möten via Teams för att alla ska kunna bidra till
utveckling av Värmländsk Juniorgolf
i samarbete med distriktets klubbar verka för att fortsätta vara ett aktivt juniordistrikt
vara en länk mellan klubbarna i distriktet och Svenska Golfförbundet, till exempel vid
nationella läger och projekt
skapa inspirerande mötesplatser för juniorer och ledare som komplement till klubbarnas
egna aktiviteter för att så många som möjligt så länge som möjligt fortsätter spela golf
vara ett stöd till klubbarna i deras juniorsatsningar
utveckla och utbilda distriktets ledare genom att bland annat genomföra Golfens
Ledarutbildning 1 och att verka för att så mång som möjligt går steg 2.

Vision

I Värmland kan golfjuniorer må bra och nå toppen
Glädje, Gemenskap och Utveckling är ledorden
och vi jobbar utifrån SGF:s spelarhjul.

Värdegrund
Vi jobbar efter SGF:s värdegrund Silen
-

Hälsa
Glädje
Ansvar
Ärlighet
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Mål 2021
Att ha ett bra underlag av värmländska juniorer som söker till Nationell IdrottsUtbildning Golf genom
att:
- ha juniorer som kvalificerar sig till SGF:s SuperCamp 2020/2021
- genomföra tillsammans med klubbarna Värmlandserien
- genomföra tillsammans med klubbarna Teen Tour (First, Future och Elite)
- genomför 2 miniläger för juniorer i Värmland både tjejer och killar.
- genomföra med klubbar och tränare 4 endagarsläger som avslutas med spel i distriktet
- genomföra en bussresa till en nationell golftävling
- genomföra aktiviteter för Golftjejer och Golfkillar i Värmland
- genomföra ett eller flera Camp NIU
- genomföra en landskamp mellan Värmland, Västergötland och Östergötland
- att varje klubb ska ha utsett en kontaktperson för VGDF junior.
- att det vi genomför följer regler som sätts av SGF, RF och Myndigheter (Corona)
Strategier
Skapa kompisgäng
I de gemensamma aktiviteterna ligger fokus på att ha roligt och att skapa en härlig gemenskap.
Deltagarna ska känna utveckling och vilja se fram emot nya möten och mer golf tillsammans .
Utveckling
Deltagarna ska känna att de utvecklas och når en ny nivå i sitt golfspel utifrån var de befinner sig
idag. PGA-tränare engageras i verksamheten. Juniorkärra från SGF finns för klubbarna att använda
med träningsredskap för utveckling. Att spela för Värmland i Värmland ska vara kul.
Tävlingar – på barns villor – se vad det innebär enligt RF och barnkonventionen.
Att tävla är en naturlig del av golfspelet. Genom att skapa trygghet i tävlingssituationen kan
juniorerna lotsas till att upptäcka glädjen och spänningen i att tävla.
Du måste vara 13 år för att få vara med i tävlingar som ger rankingpoäng. Det gör att du kan spela
enskilda tävlingar i Värmlandsserien men du kommer inte tilldelas ranking poäng eller vara med i
rankinglistor. I samband med Teen Tour First erbjuder vi två extra klasser för våra juniorer. En Bklass som 18 hål och en C-klass 9 hål. Ingen Caddie är tillåten om inte särskilt undantag medgivits
innan tävlingen. C-klassen räknas inte slag ut att delta är det viktiga.
Kommunikation
Möten genomförs live och via Teams.
Anmäl dig för att få information direkt från VGDF:s hemsida.
Klubbarna hämta information från VGDFs hemsida och SGF Juniornytt.
VGDF junior använder sig även av laget.se
Ledare
Klubbars ledare bjuds in till ledarutbildningar och ERFA-träffar under okt-april samt i samband med
läger. Utbildningar ska genomföras till självkostnad för att så många ska vilja vara med.
Föräldrar
I samband med läger genomförs föräldrar möten.
Anmäl dig via VGDF junior för att få info.
SGF Junior ger bra infor under hela året via Facebook.
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Informationsmöten kommer även hållas via teams.
Det är vi som gör VGDF Junior till vad vi är.
Tränare
En god kommunikation för att kunna genomföra bra utbildningar av ledare, träningar av junior och
stötta juniorer att ta nya steg i sin utvecklingstrappa och nominera spelare till olika läger.
Uppmuntra till spel i Teen Tour First, Future och Elite.
VGDFs utbildnings- och utvecklingsgrupper
Alla juniorer i Värmland är välkomna att vara med på allt, vissa läger och träffar enstaka tävlingar
eller anmäla intresse till de grupper som kommer att finnas under 2021.
Målet är att skapa en gemenskap oavsett dina målsättningar och oavsett om du är tjej eller kille.
Golftjej kommer finnas kvar men målsättningen är att ha aktiviteter som är öppna för alla.
-

-

-

-

-

VGDF junior – träna för att tävla, öppen för alla och omfattar alla det vi gör.
Värmlandsserien, Teen Tour First-, Future- eller Elite. Fokus ligger på att lära tävla vilket gör
att träffarna främst innehåller träning, spel och tävling på olika banor i Värmland.
Målsättning skapa glädje och förståelse för din egen utveckling.
Golftjej Värmland – lära träna och tävla
Flickor 10-cirka 16 år, hcp 54 och lägre som vill lära träna och tävla, vill spela eller spelar
Värmlandsserien, Teen Tour First-, Future- eller Elite. Golftjej Värmland ingår i den nationella
satsningen Golftjej Sverige.
Camp NIU – utveckling mot golfgymnasium
Flickor och pojkar 13-15 år, hcp riktmärke flickor 25 och pojkar 15, bjuds in från klubbarna.
Fokus på att fånga upp juniorer som är intresserade av att söka till golfgymnasium. Detta är
också en bra plattform för att rekrytera juniorer till SGFs SuperCamp.
Team Värmland – distriktets representationslag
Flickor och pojkar 13-19 år, till laget blir man uttagen för att representera Värmland vid
Länskampen mellan Värmland, Östergötland och Västergötland. Uttagning sker via SGFranking, tävlingsflit, intresse, ålder och hcp.
SuperCamp Värmland - 13-15 år
SGF ställer upp krav på vad som krävs för att få delta och Värmland tar ut spelarna med fokus
att man vill utvecklas, har som mål att gå på NIU, väljer att spela på så utmanande nivå som
möjligt och har vana av att vara på golfläger och är en del i den värmländska juniorgolfen.

Aktiviteter 2021
Under året vill vi skapa roliga och bra mötesplatser för träning, tävling och sociala aktiviteter.
Grunden för alla aktiviteterna är glädje, hälsa, ansvar, ärlighet som bidrar till en kul gemenskap och
egen utveckling.
- Tränings- och temadagar 4-6 st
- Ryder Cup/Solheim Cup med Golfkille och Golftjej
- Värmlandsserien, 6 omgångar en final.
- Bussresa till en Nationell Stortävling
- Match Camp ett tvådagarsläger med fokus på lag och matchspel.
- Mini camp – årets första träningsläger med föräldramöte.
- Länsmatchen Värmland bjuder in Lag Östergötland och lag Västergötland
- Golfens Ledarutbildning 1 och verka för att SGF genomför steg 2 i Värmland
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Tävlingar 2021
- Teen Tour First (18 hål slaggolf scratch), SGF lägger upp tävlingen i GIT
- Värmlandsserien 18 hål (slaggolf med hcp) , klubben lägger upp tävling i GIT
- Värmlandsserien 9 hål (spela golf), ansvarig klubb lägger upp tävlingen i GIT.
- Värmlandsserien 18- och 9 hål läggs upp av klubbarna samma datum som Teen Tour First
spelas.
- Värmlandsserien totalt är en sammanställning av Teen Tour First och Värmlandsserien 18 hål.
Juniorer 13 år (fyller 13 år under säsongen) och äldre kan samla poäng över säsongen. För
2021 kommer First ge dubbla poäng för Värmlandsserien.
- Klubbligan – antal spelar som deltar i Värmlandsserien.
- Juniorspel 4 omgångar med träning på förmiddag och tävling på eftermiddagen.
- Matchspel under två dagar samlas vi för att spela så många matcher som möjligt.

Vem gör vad för juniorgolf i Värmland 2021
Organisation Juniorsektionen
Ordförande Johan Bergström
Ledare Madeleine Malmgren
Ledare Johanna Ahlin
Ledare Kenneth Jogeryd
Ledare Team Värmland Joachim Wretman
Kontaktperson för respektive klubb i Värmland: (under uppbyggnad)
Kontaktperson Arvika GK Madeleine Malmgren och Johanna Ahlin
Kontaktperson Billeruds GK
Kontaktperson Bryngfjordens GK, Kenneth Jogeryd och Per Gustavsson
Kontaktperson Eda GK
Kontaktperson ForshagaDeje GK
Kontaktperson Hammarö GK Johan Bergström
Kontaktperson Karlstad GK
Kontaktperson Kils GK
Kontaktperson Kristinehamn GK, Annika Edström och Anders Edvinsson
Kontaktperson Lundsbergs GK
Kontaktperson Saxå GK
Kontaktperson Sommaro Junior GK, Anders Åkesson
Kontaktperson Sunne GK
Kontaktperson Torsby GK
Kontaktperson Uddeholms GK
Kontaktperson Årjäng GK
Tränare som samarbetar med VGDF Junior (Under uppbyggnad)
Birger Kjellstedt Sommaro, Bryngfjorden och NIU
Hans Ericsson Kils GK och NIU
Filip Andersson Hammarö GK
Fredrik Eliasson Karlstad GK
Oscar Hertzberg Karlstad GK
Felix Ekholm Lavebratt Karlstad GK
Gabriel Ekholm Lavebratt Karlstad GK
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Verksamhetsplan Idrottssektionen 2021
Övergripande plan
VGDFs idrottssektion vill fortsätta utveckla den idrottsliga verksamheten för golfare 21 år och äldre
genom att verka för att det ska finnas en naturlig övergång från junioråldern där möjlighet ges till
fortsatt spel och tävlande inom distriktet. Vidare vill vi vara en brygga mellan klubbar och förbundet
men även mellan olika kommittéer inom förbundet för att främja den idrottsliga verksamheten.
Vad ska vi göra?
-Hålla i tävlingar, utbildningar och aktiviteter som främjar golfandet i Värmland, tex idrottslyftet.
-Ta hand om och utveckla Ekebygolfen.
-Vara behjälpliga med förbundets olika aktiviteter.
-Vidareutveckla OoM (Order of Merit) tillsammans med de klubbar som vill vara med, även DM ingår
i detta.
Mål
-

Att ha minst 60 startande i Order of Merit, 10 damer/50 herrar
Att ha i snitt 60 startande par/tävling i Ekebygolfen

Idrottssektionen 2021
Ordförande
Louise Martinsson Hagstrand
Ledamöter
Martin Lindén
Anders Skoglund
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