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Värmlands Golfförbund 

kallar härmed till höstårsmöte 

onsdag 26 oktober, kl. 18.00  

Plats: Idrottens Hus, Industrigatan 1, Karlstad 

 

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). 

Fullmakt kan mejlas in. 

 

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 av:   
a) ordförande i GDF-styrelsen för en tid av ett år 

b) halva antalet övriga ledamöter i GDF-styrelsen för en tid av två år 
c) 1-2 suppleanter för en tid av ett år 

d) ordförande i Juridiska kommittén för en tid av ett år 
e) 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  
 

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

 
11.        Övriga frågor  

o Avtackning 
o Årets junior (tjej & kille) 

             
12.      Mötet avslutas  
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Verksamhetsplan för Värmlands Golfförbund år 2023 
 

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/ RF Sisu 

 
 

Prioriterade verksamhetsområden 2023 
- Juniorverksamhet 
- Utbildning 
- Tävlingsverksamhet 
- Samarbete med SGF/ RF Sisu 
 

                Arrangemang 2023 
               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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Budgetförslag 2023  

 
 
Medlemsavgift             220 000 Junior 100 000 
Junior                    40 000    Tävling    65 000 
Tävling                    45 000 H-50    57 500 
H-50                                  50 000 D-50                  47 500 
D-50                                  40 000 Domare            30 000 
Domare                            15 000 Dam    30 000 
Admin. bidrag                50 000 Styrelsen          50 000 
                                                                          Bokföring         15 000  
                                                          Hemsida            25 000 
   Mässa                 20 000 
   Övrigt                 20 000 
 
 
Totalt                             460 000:-               Totalt                460 000:- 
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Verksamhetsplan regler/domare 2023 
 

Regelkommittén ska 

- ansvara för golfens regelverk avseende tolkning och utbildning samt råd och service 

bland annat i handicapfrågor 

- ansvara för genomförande av distriktsdomarprov 

- legitimera distriktets distriktsdomare 

- fördela domaruppdrag till distriktstävlingar och SGF: tävlingar i distriktet 

- årligen godkänna klubbarnas lokala regler 

- ansvara för utbildning av distriktsdomare och tävlingsledare 

- under våren 2023 genomföra regelkurser Tävlingsledning nivå 1 och 2, Regler nivå 1 

och 2 och informationsträff om reviderade golfregler som gäller från 1:e januari 2023 

- ett utbildningsmöte med distriktsdomare och blivande distriktsdomare 

 

 

Verksamhetsplan Juridiska kommittén 2023 
 

Juridiska kommittén ska 

- Ansvara för att bestraffningsärenden handläggs enligt av SGF juridiska nämnd 

överlämnade direktiv 

- Bistå distriktets klubbar och enskilda medlemmar med råd och anvisningar som rör 

bestraffningsfrågor 

 
 

Karlstad 2022-09-28 
Pekka Calais 
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Verksamhetsplan 2023 för VGDF senior, Damsektion D50 
 

Övergripande plan: 

Även under säsongen 2023 har VGDF:s damsektion som mål att få fler damer 50 år och äldre 

att börja/fortsätta tävla och delta i D50:s seriespel.  

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 för att skapa möjlighet till mer 

samvaro efter tävlingarna. 

- Få ut information om D50 på klubbarna, tex på dam- och seniorupptakterna i 

klubbarna, inlägg på FB ”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 och 

”ragga” nya damer, som då kan upptäcka det trevliga i att spela på olika banor i 

Värmland. 

- Kontaktpersonerna informerar restaurangerna om D50-tävlingarna, så de har öppet i 

samband med tävlingen och gärna ta in information om vilka som tänker äta.  

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

deltävlingarna. 

- Återinföra bruttopris för att locka fler damer med lägre hcp. 

 

Mål: 

- Att öka deltagandet till i snitt 75 damer/tävling. 

 

 

 

Damsektionen D50 2022-09-22 

Ordförande: Monica Solberg 

Ledamöter: Anna-Karin Jurefalk, Ann-Katrin Jönsson, Anna Sökjer Lindström 
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Verksamhetsplan 2023 för VGDF senior, Herrsektion H50 
 

Övergripande plan 

Förslag 1: Forsbacka GK deltar i år också, alltså 16 deltävlingar. 

Förslag 2: Vi spelar en final efter att alla deltävlingar är klara, där de med minst åtta tävlingar 

under säsongen får delta. Anordnas som Shotgun-start. För att få med alla med åtta 

deltävlingar i Order of Merit, så kan vi behöva spela finalen under två dagar. 

Förslag 3: Vi delar ut ett Open-pris efter varje tävling. Vi har också en OoM som Open-

tävling. Dessa spelare måste spela från bakre tee. 

 

Vad ska/kan vi göra: 

- Arbetet genomföres dels i VGDF:s seniorsektion tillsammans med representanter för 
damerna, dels med H50-ledningen separat. 

- 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 och Forsbacka GK samt 
därefter en final på någon av klubbarna. Finalerna spelas med shotgun-start. 

- Spela med A- och B-klass. 

- I Order of Merit räknas de åtta bästa nettoresultaten. 

- Anna-Karin Jurefalk för in resultaten i OoM. 

- 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 2022 
 
Ordförande: Sune Moberg 
Ledamöter: Lennart Solberg, Tomas Liljestrand och Lennart Almqvist 
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Verksamhetsplan Junior 2023 

 

VGDF Juniorkommitté 

Ansvarar för att erbjuda utbildning för ledare tillsammans med klubbarna i Värmland. 

Ansvarar för att genomföra läger för de juniorer som vill spela golf på en hög nivå. 

Ansvarar för att tjejer i Värmland träffas och blir ett gäng som har kul ihop  

Ansvarar för att det genomförs tävling på distriktet  

Ansvara för att det genomförs träningsdagar och läger  

 

VGDF Junior kommer att jobba för att tillsammans med klubbarna  

ta ut spelare till Super camp och Årets Junior, klubbar får nominera spelare. 

fördela wildcards mellan spelare i distriktet utifrån färdighet, nivå & mognad. 

Genomföra Junior spela mer golf. 

Wermlands Cupen en lagtävling för klubbarna i Värmland. 

Värmlandsserien, där klubbarna ska verka för ett högt deltagande i många klasser. 

Nationella tävlingar som vi får från SGF (tex Teen Tour ) 

ta ut lag som ska representera Värmland i olika sammanhang. 

Bjuda in till ledarträff varje höst och vår och att bjuda in till teamsmöten. 

kommunikation och information går ut till klubb och SGF 

att göra filmer och intervjuer för att skapa intresse och gemenskap i distriktet 

att träffa föräldrar för att tillsammans skapa en trivsam miljö på träning och tävling. 

 

VGDF Juniorkommitté är ett samlingsorgan för klubbarna i Värmland.  
Vi ska tillsammans med klubbarna verka för utveckling av juniorverksamheten i Värmland. 
Kommittén gör detta i första hand genom utbildning, träning, läger, spel och tävling. Vi gör 
detta tillsammans med klubbarna i Värmland.  
VGDF Junior vill skapa en stolthet för Junior i Värmland och att vi delar framgång för att växa 
som distrikt.  
Att tillsammans skapa roliga och utvecklande aktiviteter som utbildningsdagar, Golftjej, 
Wermlands Cupen, Mini camps, Super camp, Teen Tour oavsett nivå, Filmer, Värmland 
Open, Junior spela mer golf, Värmlands Serien, utbyten med andra distrikt och Juniorfinal i 
september. Allt det som vi gör tillsammans är det som skapar gemenskap och glädje för att 
utveckla junior i Värmland. 
 
Utbildning för ledare och tränare.  
Det finns ca 1 300 juniorer är i åldern 13-21 och ca 300 juniorer är i åldern 0-12 år. 
Juniorkommittén har som målsättning att genomföra en GL1 på våren och en GL2 på hösten. 
Varje klubb kan även genomföra GL1 på sin klubb.  Ansvarig utbildningsledare är Felix 
Ekholm Lavebratt. Målsättning är att det på varje klubb ska finnas ledare som gått GL1 och 
GL2. 
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Klubbens ansvar i distriktet   
Juniorkommittén tar fram information om verksamhet på distriktsnivå för juniorer, ledare 
och tränare. Vi skickar ut inbjudningar till klubb för utbildning, träning och tävling. 
Juniorkommittén behöver en kontaktperson på varje klubb som informerar klubb och 
juniorer om verksamhet som finns på distriktet. Att klubb deltar aktivt är en förutsättning för 
att klubben ska få del av utbildning, träning, läger, spel, tävling och stipendium som distriktet 
verkar för. Detta är extra viktigt för klubbar som idag saknar tränare, ledare eller någon form 
av juniorträning. Klubb ansvara för att delge vem på klubb som är tränare, ledare och vem 
som ska ansvara för att dela information från distriktet. 
 
Mål för 2023 
Att genomföra utbildning GL1 och GL2 tillsammans med klubbarna 
Att det finns ledare på varje klubb som gått GL1 och GL2  
Att genomföra 4 träningsdagar för juniorer som vill nå högre än nivå 3 
Att genomföra mini camp/läger för 30 juniorer som spelare på nivå 3 eller högre. 
Att genomföra 2-3 Landskapskamper, Sweden Mixed Junior Cup, Landskapsmatchen 
Att genomföra utbyte med andra distrikt 
Att golftjej blir 20 tjejer 
Att genomföra utbyte med andra distrikt med Golftjej  
Att det blir 3 tjejer/klubb som är med i poängjakten 
Att det blir 40 tjejer som deltar på Värmlandserien eller högre nivå. 
Att 8-20 juniorer är kvalificerade för Super camp 
Att minst 5 juniorer/klubb är med och tävlar på distrikt. 
Att vi har 40 spelare som spelar på en nivå högre än nivå 3 
Att det blir minst 1 lag/klubb i Wermlands Cupen 
Att vi genomför en resa till en nationell eller internationell tävling. 
 
VGDF Juniorkommitté 2023,  men det finns plats för fler… 
Ordförande Johan Bergström, Karlstad GK 
Administratör Johanna Ahlin, Arvika GK 
Utbildning, Felix Ekholm Lavebratt, Karlstad GK 
Tävling och Junior spela mer golf, Per Gustavsson Bryngfjorden GK 
Wermlands Cupen, Gabriel Ekholm Lavebratt, Karlstad GK 
Minicamp/Juniorveckan Anders Edvinsson  
Niu, Birger Kjellstedt 
Golftjej, Hemsidan för junior och Kommunikation, Elizabeth Bergström Borlaff 
 
VGDF junior utgår från Golfäventyret, golfens utvecklingstrappa och bygger på RF:s och 
SGF:s grunder för barnidrott. VGDF junior vill att vi utbildas och utvecklas som ledare, 
tränare och spelare. Vi använder samma ”verktyg” som på landslagsläger, Super camp och 
Golftjej. 
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Spelarutvecklingshjulet är grunden för alla som vill nå elit, men det kräver mycket flit. Alla 

som går Super camp förväntas jobba aktivt med detta under hela sin karriär. 

 

Silen är verktyget som används för få till en värdegrund som skapa glädje, hälsa, ansvar och 

ärlighet. Silen bidrar till att göra läger, träning och tävling till en rolig upplevelse för alla. 

 

- Hälsa 

- Glädje 

- Ansvar 

- Ärlighet 

 
 

Loopen fungerar både som utveckling av ditt spel men används även som verktyg för att 

utvärdering av det vi gör. Att upprepa samma misstag riskerar att vi tröttnar och slutar med 

något som kan vara så roligt bara man vågar utmana sig själv. 
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Spelarutvecklingshjulet är grunden för alla som vill nå elit, men det kräver mycket flit. Alla 

som går supercamp förväntas jobba aktivt med detta under hela sin karriär. 

 

Silen är verktyget som används för få till en värdegrund som skapa glädje, hälsa, ansvar och 

ärlighet. Silen bidrar till att göra läger, träning och tävling till en rolig upplevelse för alla. 

 

 

- Hälsa 

- Glädje 

- Ansvar 

- Ärlighet 

  

Loopen fungerar både som utveckling av ditt spel men används även som verktyg för att 

utvärdering av det vi gör. Att upprepa samma misstag riskerar att vi tröttnar och slutar med 

något som kan vara så roligt bara man vågar utmana sig själv. 
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Verksamhetsplan Idrottssektionen 2023 
 

Övergripande plan 

VGDFs idrottssektion vill fortsätta att utveckla den idrottsliga verksamheten för golfare 21 år och 
äldre genom att verka för att det skall finnas en naturlig övergång från juniorgolfen, där möjlighet 
skall finnas för fortsatt spel och tävlande inom distriktet. 
Något som prioriteras kommer att vara tävlingar för juniorer. SGFs juniortävlingar kommer 2023 att 
heta Svenska Juniortouren. Det nya upplägget är en linjär tävlingsmodell med fyra nivåer: Elit – 
Division 1 – Division 2 – Division 3. Tanken är att spelarna skall spela på rätt nivå med lagom tufft 
motstånd. 
Parallellt med SGFs juniortävlingar spelas Värmlandstouren. 
Vidare vill vi vara en brygga mellan distriktets klubbar och förbundet, men även mellan olika 
kommittéer inom förbundet för att främja den idrottsliga verksamheten. 
 
Vad skall vi göra? 
 
- Hålla i tävlingar, utbildningar och aktiviteter som främjar golfen i Värmland, tex idrottslyftet. 
- Ta hand om och framför allt utveckla Ekebygolfen. Tyvärr har numerären spelare minskat under 

2022. Detta kräver en analys för att se vad vi kan göra för att tävlingen skall bli mera attraktiv att 
spela. En skriven manual för arrangerande klubbar finns och återfinns på VGDFs hemsida. 

- Vara behjälpliga med förbundets olika aktiviteter. 
- OoM tycks fortsatt vara svårt att genomföra, för få klubbar är intresserade av att arrangera 

tävlingar av detta slag.  
I dess ställe jobbar Idrottssektionen vidare med att i distriktet arrangera ytterligare tävlingar i 
Future Series. En Future Series tävling är en tävling med prispengar vilken spelas över minst 36 
hål (18+18 alt 36). I samband med tävlingen kan klubben, om den så vill, arrangera en ProAm 
tävling dagen innan tävlingen.  

- Se över hanteringen av DM. Även här finns en manual för arrangerande golfklubb, den bör 
uppdateras kontinuerligt. 

 
Mål 
 
- Att arrangera ytterligare tävlingar i Future Series 2023 och 2024. 
- Att vidareutveckla Ekebygolfen samt att som mål ha minst 60 startande par/tävling. 
- Att fortsatt uppdatera manualer för Ekebygolfen samt för DM. 
- Att DM för juniorer även fortsättningsvis spelas i samband med finalen av Värmlandsserien. 

Juniorer 13-21 år kan fortsättningsvis även spela DM i Herr och Dam klasserna. 
- Att genomförandet av SGFs tävlingar med stöd av klubbarna inom Värmlands Golfdistrikt 

fungerar klanderfritt. 
 
 
 
Idrottssektionen 2022 
Anders Skoglund TKO 
Ordförande 
Peter Wretman 
Ledamot 
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