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Örebro Läns Golfförbund 
kallar härmed till höstårsmöte 

 

lördagen den 26 oktober, kl 13.00 
 

Plats: Kumla GK 
 

 
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 
 
  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 ordföranden skall justera 

mötesprotokollet 
 
  6  Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- 

och räkenskapsåret  
  
  7  Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen 

  8  Val av  
a)  ordförande för en tid av ett år 

 b)  halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år 
 c)  revisor och revisorssuppleant 
 d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 
 
  9 Beslut om val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter 
 
10  Beslut om val av ombud till FM jämte erforderligt antal suppleanter 
 
11 Motioner 

12 Överenskommelser 2020 
 
13 Övriga frågor 
 
14 Avslutning 
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Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2020 
 

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 
-  Tillvarata golfidrottens intressen inom Örebro län 
 

Verksamhetsområden 

Vara distriktets klubbar/anläggningar behjälpliga utifrån deras behov. 
Genom olika kommittéer och projektgrupper samordna, främja och utveckla: 
 

-  Samordnar verksamheten 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 
-  Paragolf 
-  50/50-projektet 
-  SM 2020 
 

Prioriterade verksamhetsområden 2020 

-   Förbereda och genomföra SM 2020 
-   Juniorverksamhet 
-  Rekrytering och utbildning av tävlingsledare och domare 
-  Utbildning i golfregler och handicapregler 2020 
-  Ordförandeträffar 
 

Arrangemang/Ansvarsområden 2020 

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 olgforebro@gmail.com och hemsidan olgf.nu  
-  Föreläsningar 
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Budget/utfall 2019 (kr) 
 
VERKSAMHET  BUDGET 

 år 2020 
 BUDGET 
 år 2019 

 UTFALL 
 år 2018 

 BUDGET 
 år 2018 

 

       
INTÄKTER:       
Medlemsavgifter   206 245  214 149  220 153  217 797  
Anslag från ÖLIF   50 300  60 000  60 000  42 600  
Administration    70 151  0  
Bankommitté    0  0  
Tävlingskommitté    0  5 000  
-  Ladies Trophy  6 000  6 000  6 898  6 000  
Seniorkommitté  60 500  63 900  69 312  69 100  
Ungdom/Elit    0   0  
Regel- & handicapsektionen    0  0  
Utbildningskommitté    0  10 000  
Tävlingskalender  90 000  95 000  77 300  100 000  
Handigolf  0     
Golftjej Örebro  30 000   31 706  50 000  
Nyckelhålet  52 000  0  34 680  0  
Projektbidrag Nyckelhålet  20 000   20 000   

      
SUMMA INTÄKTER     515 045  439 049  590 200  500 497  
     
     
     
KOSTNADER:     
Administration  95 000  100 000  183 053  105 000  
        Hemsidan        15      
        Kanslikostn     10      
        Konferenser    45      
        Övrigt             25      
Bankommitté  10 000  10 000  1 505   10 000  
Tävlingskommitté  9 000  10 900  14 045  15 000  
 - Ladies Trophy  6 000  5 500   7 308   0   
Seniorkommitté  66 000  69 400  75 155  74 600  
Ungdom/Elit  57 000  70 000  32 768  70 000  
Regel- & Handicapsektion  75 000  50 000  52 072  50 000  
Utbildningskommitté  0  45 000  63 119  42 000  
 - Bra Kvällar  5 000  5 000  19 409  10 000  
Tävlingskalender  47 000  42 000  36 875  42 000  
Handigolf  10 000     
Golftjej Örebro  49 000  0  31 706  50 000  
Nyckelhålet  70 000  0  60 190  0  
Projektbidrag Nyckelhålet  20 000  20 000 20 000  20 000  
Projektbidrag Golftjej  0   0   12 500  
Projektbidrag T-utbyte   0  12 000    
      
SUMMA KOSTNADER  515 000  439 800  597 205  501 100  
      
RESULTAT  45  - 751  - 7 005  - 603  
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Verksamhetsplan Bana                                                                                                                                                           
 

Under 2020 skall vi: 
 

Stödja klubbarna i deras ambitioner att kunna erbjuda så bra golfbana som möjligt till SM veckan 
genom att tillsammans med bankonsulent besöka och vara tillgängliga för klubbarna. 
Stimulera klubbarna att ta hjälp av SGF:s bankonsulenter i allmänna och specifika banfrågor. 
I samarbete med SGF:s bankonsulenter och klubbrådgivare planera och genomföra en 
introduktionsutbildning under våren i grundläggande banskötsel för ordföranden, styrelseledamöter, 
kanslichefer, kanslister och kommittéordföranden. 
Stödja klubbarna i säkerhetsarbetet på anläggningarna. Slå ett slag för SÄKER GOLF och informera 
om vikten av att utbilda sina medlemmar och anställda. 
 
Lars Fredriksson 
 
 
 
 
 

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 
Teen Tour First: 
En scratch tävling administrerad av SGF och samordnad via ÖLGF. Tävlingen en också en kbvaltävling 
för uttagning till Teen Toour Future. För distrikts spelare i Teen Tour Firsts så ordnar förbundet en Order 
Of Merit i både Flick och Pojkklass 
 
Örebro Junior Tour: 
En Hcp tävling i två klasser en 18 håls och en 9 håls. Tävlingen spelas samtidigt och på samma bana som 
Teen Tour First. Tävlingen riktar sig i första hand till ungdomar som är i början av sitt tävlingsspel. 
Tävlingen administreras av respektive arrangörsklubb.  
 
Golfäventyret Cup: 
Riktar sig till de yngsta spelarna för att De ska kunna få komma i kontakt med Golfspelet. Vi ska fortsätta 
med erbjuda hjälp med utrustning till detta. Golfäventyret Cup som inte bara riktar sig till aktiva 
medlemmar utan även till anhöriga och andra som vill prova på.. 
 
Teen Cup Klubbkval: 
En kvaltävling för uttagningar till Teen Cup regional och vidare till en final. i länet.  
 
Länscupen Hcp: 
En lagtävling spelas vid ett tillfälle per år. 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 erbjuda spelare att få tävla i 
lite olika tävlingsformer. 
 
Spelarutveckling 
Ansvara för uttagningen till Super Camp ett läger för spelar utveckling. Erbjuda klubbarnas juniorer 
regelutbildning. 
 
Tjejsatsning Örebro 
Planera och genomföra Tjejsatsning Örebro som under tidigare år.. 
 
Ledarutveckling 
Erbjuda ungdomsledarutbildning i samarbete med SGF.  



                                                                                                                                                                            7                                                                                                                                                                             

 
 
Träffar med klubbarnas junioransvariga 
Klubbarnas och anläggningarnas junioransvariga kallas till två träffar. Planeringsträff på våren och 
uppföljningsträff på hösten. 

 
Karl Ekblom 
 
 
 

Verksamhetsplan för Regel- och handicapsektionen  
 

Sektionen har följande ledamöter och ansvarsområden: 
Thorsten Hellmark  Ordförande, Tävlingsledning och regler 
Lars Hörnell   Tävlingsledning och regler 
Jack Hansson   Regler 
Åke Holt   Handicap, GIT Tävling och samordnare 
 
Under 2020 kommer två golfhändelser att vara ett stort och viktigt fokus i vår verksamhet när det gäller 
planering och genomförande. 

 Från 1 januari sjösätter SGF det nya handicapsystemet World Handicap System 

 4-12 juli kommer SM 2020 att arrangeras av ÖLGF 

Dessa stora händelser och arrangemang kommer naturligtvis att kräva stora insatser i form av bl.a. utbildning 
inför och under 2020.  
 
Utbildning som vi kommer att genomföra i samverkan med ÖLGF Utbildningsansvarig för distriktets 
domare, tävlingsfunktionärer m.fl. från våra klubbar/anläggningar är bl.a: 

 Kurser i Golfregler 2019 och tävlingsledning för nya och verksamma tävlingsledare 

 Kurser i Handicapregler 2020 för handicapansvariga inom distriktet 

 Kurser i GIT anpassade för Golfregler 2019 och Handicapregler 2020 

 Utbildning och utvärderingsträffar i Golfregler 2019 för domare och intresserade 

 Genomföra ”fältvandringar” (regelsituationer på bana) 

 Förbereda och genomföra banmarkeringar och regelverk för våra arrangörer av SM-tävlingar 2020 

 Genomföra test med våra Distriktsdomare och Assisterande Distriktsdomare 

Övrigt: 

 Ha en aktuell och uppdaterad undersida på olgf.nu   

 Delta vid SGF:s årliga Förbundsdomarkonferens 

 Uppdatera och revidera lokala regler och tävlingsvillkor för våra klubbar/anläggningar 

 Genomföra en Bra Kväll gällande Golfregler 2019 och Handicapregler 2020 

 Besvara frågor som rör golfregler och handicapfrågor inom distriktet 

 Tillsätta domare till årets tävlingsverksamhet i samverkan med distriktets TK  

 Bistå övriga inom ÖLGF i frågor som rör tävling, golfregler och handicapregler 

Sektionen bifogar en budget som underlag för sitt arbete 2020 – se bilaga. 

 
Thorsten Hellmark 

 

http://www.olgf.nu/


                                                                                                                                                                            8                                                                                                                                                                             

 
Verksamhetsplan Seniorkommittén  
 
Seniorverksamheten omfattar aktiva golfspelare i åldern damer 50+ och herrar 55+ som är medlemmar i 
Klubbar/anläggningar inom Örebro Läns Golfförbund. 
 
Huvuduppgift 
Att vara ett stöd till klubbar/anläggningars gemensamma tävlingar för seniorer och dess verksamhet. 
 
Verksamhetsområden 
Dam 6-an 
Lagtävling för damer +50, 10 klubbar/anläggningar deltar med 6 damer i varje lag. De 5 bästa i laget räknas. 
Spelet sker i 2 pooler med slutspel för segrarna i varje pool. 
Distriktsserien 
Lagtävling med matchspel. I varje lag ingår 3 damer och 3 herrar. 10 lag från distriktet inklusive Arboga GK 
deltar. 
Oktobertouren 
Tävlingen startar i mitten av september och spelas i 3 klasser på 12 banor med spel måndag och torsdag. 11 
klubbar/anläggningar deltar. Tävlingen beräknas omfatta cirka 2400 starter. Föranmälan med gemensam 
start på dom flesta banorna. 
 

 
Alf Lindqvist 
 
 

 

Verksamhetsplan Tävlingskommittén  
 

Organisation: 
TK-ordförande: Tony Gustafsson 
T-utbyte Singel:  Tony Gustafsson 
T-utbyte Par: Åke-M Jansson 
Oakley Tour: Thorsten Hellmark 
DM: Åke Holt och Tony Gustafsson 
Ladies Trophy: Ulrika Wenell (ÖCG&CC) 
Fördelning av domaruppdrag:   Åke Holt 
Tävlingskalendern: Thorsten Hellmark, Ann-Charlott Sundh-Persson 
Samt en representant (TKO) ur respektive golfklubb i distriktet. 
 

Möten och tävlingsplanering: 

 SGF:s Tävlingskonferens genomförs första helgen i oktober och efter detta fördelas de 
distriktsgemensamma tävlingarna (Nationella seriespelet, DM, Teen Tour juniortävlingar, Oakley 
Tour och övriga SGF tävlingar) I årets konferens (5-6/10) deltar TKO Tony Gustafsson. 

 TK genomför ett planeringsmöte under hösten 2019 och ev ytterligare ett möte under våren 2020. 

 Utöver TK ordinarie verksamhet genomförs möten med tävlingsledningsorganisationen för SM 
2020 både under hösten 2019 och våren 2020.  

 
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 juniorer  kommer att genomföras under året.  DM damer kommer att 
behandlas som en särskild punkt under TK-mötet hösten 2019, med hänsyn till utfallet/intresset 
2019 (inställt p.g.a. för få anmälningar) Vi har beslutat att inte arrangera DM för åldersklasser 
under 2020. 

 Utbytestävlingar för singel och parspel skall fortsätta att utvecklas under 2020. 2019 års tävlingar 
kommer att utvärderas under höstens TKO-möte. De klubbar/anläggningar som deltar arrangerar 
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minst en tävling per säsong, det finns även möjlighet för klubben/anläggningen att arrangera fler 
tävlingar om så önskas. I utbytestävlingen T-par får man spela med valfri partner. 

 Oakley Tour fortsätter att utvecklas och det kommer att kommer ställas krav på att arrangerande 
klubb genomför tävlingen enligt tourens tävlingsbestämmelser. Den som är huvudsponsor är i 
skrivande stund osäkert.  

 Målsättningen för 2020 är att en eller flera klubbar/anläggningar fortsätter arrangera en större SGF 
tävling (Nordea tour eller Nordea Future Series). Dock skall hänsyn tas till SM 2020 och vad det 
innebär för distriktets klubbar/anläggningar och distriktets domarorganisation mm.   

 Seriespelen Ladies Trophy fortsätter som tidigare i distriktets regi. Här kommer frågan återigen att 
beredas under TKO-mötet (hösten 2019) om det finns intresse och möjlighet att återuppta tidigare 
seriespel som t ex H40, H50 mm. 

 För att inspirera damer att börja tävla, fortsätter damtävlingen Nyckelhålet även i år med klubbkval 
och distriktsfinal. Här kan man även tänka sig att utöka tävlingen för att också tillåta män att 
delta(50/50), detta är dock inget som beslutas av TK utan frågan bereds och beslutas av 
Nyckelhålets organisation.   
 
 

Utbildning /föreläsningar 

 Delta i olika utbildningsarrangemang som arrangeras av SGF och ÖLGF. 

 Distriktsdomarutbildning och allmän regelkunskap för tävlingsfunktionärer fortsätter. Detta är 
synnerligen viktigt m.h.t. den nya regelboken (2019). 
 

 SM 2020 

 TK kommer stötta SM-organisationens tävlingsledare före under och efter genomförda tävlingar. 
 
 

Tony Gustafsson 
 
 
 

 

 


