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Örebro Läns Golfförbund
kallar härmed till höstårsmöte
tisdagen den 25 oktober, kl 18.30 (kaffe och smörgås serveras
från kl 18.00) i VIP-matsalen, Universitetssjukhuset, Örebro
Respektive klubb utser samt inger fullmakt för två ombud. I fullmakten anges vem av ombuden
som skall utöva klubbens rösträtt ( se §10 i ÖLGF:s stadgar).

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Föredragningslista
l

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS
upprättade röstlängden
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Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
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Fastställande av föredragningslista
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Val av ordförande och sekreterare för mötet
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Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
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Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret
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Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen
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Val av
a) ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
c) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
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Beslut om val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
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Beslut om val av ombud till FM jämte erforderligt antal suppleanter
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Överenskommelser 2017
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Stadgeändring

13

Övriga frågor
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Avslutning
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Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2017
Övergripande målsättning
Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att:
- Verka för att golfidrotten inom distriktet utvecklas enligt Svenska Golfförbundets
intentioner med beaktande av distriktets förutsättningar
- Handha golfidrotten i enlighet med stadgar och regler
- Verka för golfidrottens utveckling
- Tillvarata golfidrottens intressen

Verksamhetsområden
Vara distriktets klubbar behjälpliga utifrån klubbarnas/anläggningarnas behov.
Genom olika kommittéer och projektgrupper samordna, främja och utveckla
-

Samarbetet med distriktets klubbar/anläggningar
Samarbetet med andra distriktsorganisationer
Spel och tävlingsverksamhet
Utbildning av ledare, domare och övriga funktionärer
Golfanläggningen, både som idrotts- och arbetsplats
Juniorverksamheten i distriktet
Samarbetet med andra golfdistrikt
Samarbetet med SGF
Miljöarbetet
50/50-projektet

Prioriterade verksamhetsområden 2017
- Juniorverksamhet

- Golftjej Örebro
- Golfdam Örebro
- Rekrytering av domare

Arrangemang/Ansvarsområden
I verksamhetsplanen för respektive kommitté finns en närmare beskrivning av arrangemang och
verksamhetsområden. Dessutom ansvarar styrelsen för
-

Utmärkelser
Juridiska och disciplinära frågor
Marknadsföring och annonser (Tävlingskalendern)
Information via e-post och hemsidan www.olgf.nu
Föreläsningar
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Budget/utfall 2017 (kr)
VERKSAMHET
INTÄKTER:
Medlemsavgifter
Anslag från ÖLIF
Administration
Bankommitté
Tävlingskommitté
- Ladies Trophy
- Oakley Tour
Seniorkommitté
Ungdom/Elit
Regel- & handicapsektionen
Utbildningskommitté
Tävlingskalender
Golftjej Örebro
Nyckelhålet
Projekt Golfäventyret
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER:
Administration
Hemsidan
30
Kanslikostn 20
Konferenser 30
Övrigt
28
Bankommitté
Tävlingskommitté
- Ladies Trophy
- Oakley Tour
Seniorkommitté
Ungdom/Elit
Regel- & Handicapsektion
Utbildningskommitté
- Bra Kvällar
Golfting
Tävlingskalender
Golftjej Örebro
Projektbidrag Tjejsatsning
Projektbidrag Nyckelhålet
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

BUDGET
år 2017

BUDGET
år 2016

UTFALL
år 2015

BUDGET
år 2015

219 000
42 600

224 000
43 000

232 400
35 000

0
9 000
6 000

24 000
9 000
6 000
25 000
122 400
5 000

232 978
32 250
903
16 500
2 000
5 280
25 661
109 371

118 600

24 000
9 000
6 000
20 000
124 500
0
0
30 000
95 000

20 000
95 000
0
20 000
20 000

25 000
95 000
40 000

40 000
93 800
67 740

550 200

618 400

626 483

575 900

108 200

110 000

116 181

100 000

10 000
25 900

11 000
24 400
5 500
24 500
131 000
80 000
35 000
40 000
20 000

21 330
10 089
5 280
25 500
111 131
21 514
6 530
70 699
80 281
33 471
121 597

20 000

42 000
50 000
30 000
15 000

24 000
15 400
5 000
19 500
134 500
80 000
28 000
55 000
25 000
15 000
42 000

550 200

618 400

623 603

575 900

0

0

2 880

0

127 100
75 000
32 000
50 000
20 000
42 000
40 000

32 500
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Verksamhetsplan Bana/Slope
Under 2017 skall vi;
-

stimulera klubbarna att ta hjälp av SGFs bankonsulent i allmänna och specifika banfrågor
delta i planering och genomförande av ERFA-träffar och andra möten för klubbarnas personal
och förtroendevalda
stödja klubbarna i deras ambitioner att kunna erbjuda så bra golfbana klubbens ekonomi tillåter
under så lång spelsäsong som möjligt
stödja klubbarnas arbete med längdanpassning till olika spelarkategorier
fortsatt säkerhetsarbete på anläggningarna
initiera fortsatt arbete med klubbarnas miljö och arbetsmiljöarbete

Verksamhetsplan Junior- och Elitkommittén
Vårt uppdrag är att stödja länets klubbar/anläggningar i deras arbete med juniorverksamheten, främst med
avseende på juniortävlingar och ledarutbildningar.
Tävling

Länscupen Hcp
Länscupen Hcp spelas vid ett tillfälle, tävlingen spelas som lagtävling mellan klubbarna. Den spelas i olika
spelformer för att spelarna ska få prova på olika varianter. Tävling vänder sig i första hand till de med lite
högre hcp och är tänkt som en inkörsport till vidare tävlingsspel.

Länscupen Open
Länscupen Open är en lagtävling som spelas i oktober. Detta är en kul avslutning på säsongen, där länets
klubbar möts under två dagar. Tävlingen vänder sig mer till de som deltagit i tävlingsverksamhet under
året, men är öppen för alla.

Skandia Tour Distrikt & Skandia Cup
Junior- & Elitkommittén ansvarar för att samordna Skandia Tour Distrikt & Skandia Cup i länet. Vi ska
fortsätta vårt arbete för att bryta trenden med minskat deltagande på distriktsnivå, bl. a genom att i
samband med tävlingarna kunna erbjuda arrangera golfäventyret som inte bara riktar sig till spelare utan
även till anhöriga och dessutom på distriktstävlingarna ha order of merit, en för tjejer och en för killar
SGF har under hösten 2016 sänt ut en remiss förfrågan ang. Skandia Tour där huvudfrågan är om man ska
gå från dagens fyra trappsteg till tre. Detta på grund av att det varit för få spelare i varje steg. ÖLGF anser
att förslaget med tre steg är att föredra eftersom många spelare kommer på fel nivå och får för svårt
motstånd, med dagens system. Vad resultatet blir vet vi i dagsläget inte utan får avvakta och återkomma.
Spelarutveckling
Ansvara för uttagningen till Skandia Super Camp Sverige. Läger/träffar för spelarutveckling i matchspel
och i slagspel map. taktik och regler. Erbjuda klubbarnas juniorer träffar i regelutbildning.
Tjejsatsning
Se separat presentation.
Ledarutveckling
Ungdomsledarutbildning i olika steg kommer att erbjudas. ÖLGF deltar med representanter vid SGFs
juniorkonferens på Bosön. Anskaffa utrustning till Golfäventyret.
Träffar med klubbarnas junior ansvariga
Under året kommer klubbarnas och anläggningarnas junioransvariga att kallas till två träffar. Uppföljning
på hösten och planering på våren.
Övrigt
Delta vid Golfens Dag våren 2017 med Golfäventyret.
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Under hösten 2016 så tog representanter från Virginska skolans golflinje kontakt med ÖLGFs
junioransvarige. Anledningen var att se om det finns möjligheter till ett samarbete mellan skolan och
ÖLGF. Ansvariga för golflinjen vill närvara vid junior komittens höstträff och där diskutera hur ett ev.
samarbete kan utformas. Ett ev samarbete kan kanske vara att Virginskas golfelever bidrar/stöttar
träningsverksamheten hos klubbar eller deltar vid klubb samordnade träningstillfällen.

Verksamhetsplan för Regel- och handicapsektionen
Sektionen har följande ledamöter och ansvarsområden:
Thorsten Hellmark
Lars Hörnell
Jack Hansson
Åke Holt

Ordförande, Tävlingsledning och regler
Tävlingsledning och regler
Regler
Handicap och samordnare

Inför 2017 planeras för följande:
Utbildning:
I samverkan med ÖLGF Utbildningsansvarige genomföra följande utbildningar för distriktets funktionärer
och klubbar/anläggningar:
• Kurser för nya och verksamma tävlingsledare
• Kurser och informationsträffar för intresserade när det gäller handicap
• Utvärderingsträffar och utbildning av våra distriktsdomare
• Genomföra ”fältvandringar” (regelsituationer på bana) med våra distriktsdomare och andra
intresserade
• Genomföra test för våra distriktsdomare
Övrigt:
• Ha en aktuell och uppdaterad undersida på www.olgf.nu
• Delta vid SGF:s årliga Förbundsdomarkonferens
• Uppdatera och revidera lokala regler och tävlingsbestämmelser som ska gälla på distriktets
klubbar/anläggningar
• Medverka vid ÖLGF:s och SISU Utbildarnas Bra Kvällar med information om Regler för Golfspel
för intresserade
• Besvara frågor som rör golfregler och handicap från spelare, ledare och klubbar/anläggningar
inom distriktet
• Tillsätta domare till distriktets tävlingsverksamhet enligt önskemål från distriktets
Tävlingskommitté
• Bistå övriga kommittéer och grupperingar inom ÖLGF när det gäller frågor som rör
tävlingsledning, golfregler och handicapregler

Verksamhetsplan Seniorkommittén
Seniorverksamheten avser aktiva golfspelare i åldern D50+ och H55+ som är medlemmar i
klubbar/anläggningar inom Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF).
Huvuduppgift
Att vara till stöd för klubbarnas/anläggningarnas arbete med gemensamma tävlingar för seniorer och dess
seniorverksamhet.
Verksamhetsområden

Dam 6-an Är en lagtävling för D50+. 10 klubbar/anläggningar deltar med 6 damer i varje lag. De 5 bästa
i laget räknas. Spelet sker i 3 pooler med slutspel för segrarna i varje pool.
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Distriktsserien 10 lag från distriktet deltar, 3 damer och 3 herrar i varje lag. Tävlingen är en serie med
matchspel.

Oktobertouren 11 klubbar/anläggningar deltar, en klubb med 2 banor. Tävlingen spelas i 3 klasser.
Beräknat cirka 2500-3000 starter. Gemensam start och föranmälan tillämpas på de flesta banorna

Mellansvenska Oldboysserien Administreras av ÖLGF. 22 klubbar/anläggningar från Mellansverige
deltar. Serien är till för herrar 55+ och spelas med hcp. max 16.

Mellansvenska Scratchserien Administreras av ÖLGF. 18 klubbar/anläggningar från Mellansverige
deltar. Serien spelas utan hcp och är öppen för H50+.

Verksamhetsplan Tjejsatsningen, Golftjej Örebro
Projektledning:
Thorsten Hellmark, från ÖLGF och Mimmi Bergman, operativt ansvarig.
Dessutom finns en projektgrupp med deltagare från distriktets klubbar och anläggningar.
Detta planerar Golftjej Örebro att genomföra under 2017:
• Försöka skapa en aktivitet på varje av distriktets klubbar och anläggningar
• ”Häng i Hallen” – en träningsaktivitet på Örebro Golfhall före och efter utesäsong
• Stimulera våra golftjejers deltagande i Distriktets tävlingsverksamhet – Skandia Tour Distrikt med
flera andra aktiviteter
• Skapa riktade aktiviteter för de tjejer som nått lite längre i sitt golfande exv. träning i puttning eller
motsvarande
• Delta i SGF:s aktiviteter ”Supercamp Regional”
• Delta i de sammandragningar SGF gör inom ramen för Golftjej Sverige
Golftjej Örebro kommer 2017 att genomföras med ekonomiskt bidrag från ÖLGF och förhoppningsvis
även genom fortsatt bidrag från SGF.

Verksamhetsplan Tävlingskommittén
Organisation:
Ny TK-ordförande Tony Gustafsson
Ansvarsfördelning inom Tävlingskommittén under 2017:
T-utbytestävlingarna – vakant
T-utbytestävlingar Par- Åke M Jansson
Oakley Tour – Thorsten Hellmark
Tävlingskalendern- Thorsten Hellmark, Tony Gustafsson och Ann- Charlott Sundh-Persson
Fördelning av domaruppdrag - Åke Holt
DM - Åke Holt och Tony Gustafsson
Möten och tävlingsplanering
TK:s ordförande deltar i SGF:s Tävlingskonferens första helgen i oktober och efter detta fördelas de
distriktsgemensamma tävlingarna (Nationella seriespelet, DM, Skandia Tour juniortävlingar, Oakley Tour
och övriga SGF tävlingar). I årets TKO-konerens deltar både avgående och tillträdande TK-ordförande.
TK planerar två planeringsmöten under hösten 2016 och ev ytterligare möten vid behov.
Tävlingar
ÖLGF:s tryckta tävlingskalender kommer fortsättningsvis att publiceras under våren. Vi kommer att
fortsätta arbetet med att locka företag att annonsera i kalendern.
DM för herrar och damer kommer att genomföras under året. Vi har beslutat att inte arragera DM för
åldersklasser under 2017.
Utbytestävlingar för singelspel och parspel utvecklades under 2016 med OoM. Intresset var inte så stort
som förväntat så om det blir någon fortsättning är oklart än så länge. De klubbar/anläggningar som deltar
arrangerar minst en tävling per säsong ingående i utbytet och ev OoM.
I Utbytestävlingen T-par får man spela med valfri partner.
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Oakley Tour fortsätter att utvecklas och det kommer att kommer ställas krav på att arrangerande klubb
genomför tävlingen enligt tourens tävlingsbestämmelser. Ligma Group fortsätter som huvudsponsor.
Målsättningen för 2017 är att en eller flera klubbar/anläggningar arrangerar en större SGF tävling (Nordea
Tour eller Nordea Future Series )
Seriespelen Ladies Trophy, H30 och H40 fortsätter som tidigare i distriktets regi.
I linje med 50/50 projektet och för att inspirera damer att tävla fortsätter damtävlingen Nyckelhålet att
genomföras även i år med klubbkval och distriktsfinal.
Utbildning /föreläsningar
Delta i olika utbildningsarrangemang som arrangeras av SGF och ÖLGF.
Distriktsdomarutbildning och allmän regelkunskap för tävlingsfunktionärer fortsätter.
Utveckling
Hemsidan kommer fortsätta att vara uppdaterad med nyheter om tävlingsverksamheten.
Material från klubbarnas tävlingsverksamhet efterlyses.

Verksamhetsplan Utbildningskommittén
Inför 2017 planeras följande:
Utbildning:
I samverkan med SISU, ÖLGF:s sektioner och kommittéer samt distriktets klubbar:
• Ledarutbildning GL1 och GL2, i samverkan med juniorkommittén
• Tävlingsledning och regler
- TL dag i samverkan med Regel- & Handicapsektionen
- TLR utbildningar i samverkan med Regel- & Handicapsektionen
- Domarutbildning i samverkan med Regel- & Handicapsektionen
• Handicapregler
• Bra kvällar 2017
Övrigt:
• Ha en aktuell och uppdaterad undersida på www.olgf.nu
• Vid behov stödja klubbarnas interna utbildning.
• Fånga upp och svar mot klubbgemensamma utbildningsbehov.
• Utveckla samarbetet med, och stödet till distriktets olika verksamheter vad gäller utbildning, samt
att därvid medverka till att distriktets utbildningsverksamhet blir ännu mer anpassat till SGF:s
organisation
• Utveckla samarbetet med SISU Idrottsutbildarna.

