Östergötlands Golfförbund
Ban- och anläggningskommittén
Björn Gustafsson

Verksamhetsplan - Bana 2017
Miljöarbete
Mål att tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av
naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö på Östergötlands golfbanor.
Aktiviteter:
 Revidering av de klubbar som innehar miljödiplom.
 Informera klubbarna om miljöcertifiering enligt GEO-standard (Golf Environment
Organisation).
 Att få en till två klubbar att påbörja arbetet med miljöcertifiering enligt GEOstandard.
 Årlig sammankomst för all banpersonal.
 Få fler klubbar att förse banan med utslagsplats framför röd tee och införa
hektometersystem.
Utbildning av banpersonal
ERFA-träffar
Påverka/följa utvecklingen av SGF:s banverksamhet
Följa SGFs handlingsplan av användandet av Pesticider - Bekämpningsmedel
Information om golfbanans skötsel till förtroendevalda
Samarbete med Östergötlands Naturvårdsförening
Studiebesök
Samarbete med SGA-Östergötland
Arbeta för multifunktionella golfbanor
Banvärdering:
Fortsatt samarbete med Västergötland för att slopa Smålands banor samt att hjälpa till med
utbildningen så att Småland kan få egna utbildade slopare.
Ban- och miljökommittén består av:
Björn Gustafsson, ordförande
Carl Johan Lönnberg, bankonsulent SGF
Lars Bonnevier, banchef Linköpings GK
Daniel Pantzar, banchef Landeryds GK

Östergötlands Golfförbund
Disciplinnämnden
Björn Gustafsson

Verksamhetsplan Disciplinnämnd 2017
Disciplinnämnd
Disciplinärenden
Att handlägga och avgöra inkomna anmälningar snabbt och effektivt. Delta i SGFs
utbildning i disciplinfrågor
HCP-ärenden
Bevaka klubbarnas hantering av hcp-systemet samt utbilda och ge råd till klubbarnas hcpansvariga.
Upprätta förteckning över klubbarnas handicapansvariga och registrera hur klubbarna
genomför den årliga handicaprevisionen.
Disciplinnämnden består av:
Simon Ahlberg, ordförande
Kerstin Allert
Anders Lindberg
Björn Gustafsson

Östergötlands Golfförbund
Golf för spelare med funktionsnedsättning - Handigolf
Stefan Nygren

Verksamhetsplan Golf för spelare med funktionsnedsättning
Handigolf 2017
Under 2017 skall minst 5 golfklubbar besökas och få information om Handigolf.
Inventera och finna spelare som vill delta på nationell Tour.
Få till stånd ett samarbete med Smålands GF för att genomföra en minitour för dem som
inte vill åka och spela på Handigolf Tour.
Inleda arbete med Vadstena GK, Mjölby GK, Finspång GK, Ingelsta GK samt en GK i
Linköping för att arbeta med golfträning som rehab för strokepatienter i samarbete med
Landstinget.
Träffa SGF för att uppdateras om verksamheten på nationell nivå.

Östergötlands Golfförbund
Tävlingskommittén
Hans Söderberg

Verksamhetsplan - Tävling 2017
Medverka vid SGF:s TKO konferens i oktober.
Utbildningar
Fortsatt TLR-utbildning för klubbarnas TL.
Kontakter med Sisu-Peter Lindh-Simon Ahlberg för genomförandet.
GIT-utbildning
Öka klubbarnas kunskap i NYA Git-tävling
Kontakt med SISU
och SGF (Git-supporten) för medverkan i Östergötland.
Tävling
Kontakt med junioransvarig på klubbarna, samt Magnus Senneryd för fördelning av
tävlingarna.
Skall ske i början av oktober.

Fortsatt domarrekrytering på klubbarna och utbildning av tävlingsledare genom våra
distriktsdomare så att vi kan få en högre standard på arrangemang.

Mål
Att klubbarna skall ha lokala regler som överensstämmer med reglerna.

Östergötlands Golfförbund
Junior- och elitkommittén
Magnus Senneryd

Verksamhetsplan Junior/Elit 2017
Junior- och Elitkommittén fokuserar sitt arbete på att utveckla golfen bland
juniorerna som idrott med inriktning mot tävling. Inom ÖstgötaCamp finns
ÖstgötaCamp är ett samlingsnamn på de
junioraktiviteter som distriktet anordnar.
Breddsatsning
Jobba för mer juniorsamarbete mellan klubbarna och verka för att klubbarna
ska dela med sig av erfarenheterna mellan varandra.
Tjejsatsning
Skapa extra fokus på tjejsidan. Viktigt med satsning på både bredd, tävling
och elit. Alla golftjejer ska vara välkomna oavsett nivå på träffar med både
golf och andra aktiviteter i fokus. Allt för att skapa kontakter och
samhörighet över klubbgränserna samt att få fler tjejer att fortsätta med
golfen som idrott.
För att lyckas fullt ut med tjejsatsningen ska ÖGF verka för att det utses en
tjejansvarig kontaktperson på varje klubb.
Vi vill öka samarbetet med SISU i de satsningar vi gör
Talangutveckling och ÖstgötaCamp
Distriktet ska stödja klubbarna i att få många ungdomar att vilja tävla på sin
nivå och att fortsätta med golf som idrott. Grunden läggs hos respektive
klubb och sen finns distriktet med som stöd och hjälp i den fortsatt
utvecklingen av spelaren.
Vi skapar grupper för Golftjej och Golfkille. Speciellt viktigt att
uppmärksamma tjejerna och uppmuntra deras fortsatta golfande.
Distriktet bjuder in spelare som vill satsa på sin golf och är beredda att träna.
Läger/träffar är också underlag för uttagning till Skandia Super Camp Region
som är ett läger för talanger som SGF anordnar.
Många klubbar har bara några få juniorer i sina olika träningsgrupper. För
att få till större grupper så det blir roligare att träna skapar vi möjligheter till
träningsgrupper över klubbgränserna, vinter som sommar.

Vi vill jobba för att skapa förutsättningar för fortsatt träning på
Vidareutveckla Team Östergötland för att främja det fortsatta tävlandet.
Med dessa grupper skapar vi möjligheter för juniorerna att steg för steg
utvecklas i sitt golfande.
Ett steg i talangutvecklingen kan kopplas till våra golfgymnasier. De spelare
som väljer att gå där får ett bra stöd. De talanger som väljer att inte gå
golfgymnasium kan få stöd genom dessa träningsgrupper. Tillsammans med
sin ordinarie tränare kan de få ta del av hur Golfgymnasiet jobbar.
Tävlingar
Under året ska vi genomföra Skandia Tour Distrikt ihop med SGF. Målet är
att alla dessa tävlingar ska innehålla minst 40 tävlande pojkar och 10 flickor.
Vi ska också erbjuda en klass för att ge möjlighet för dem i början av sin
tävlingskarriär.
SGF gör inför 2017 en extra satsning på det som idag kallas Skandia Distrikt.
Allt för att skapa mer intresse och få fler deltagare. ÖGF stödjer och hjälper
till där så behövs.
ÖGF vill påverka respektive klubb och tränare att engagera sig mer i
juniorernas tävlande utanför egna klubben för att få in fler spelare i
Juniortourerna och på lång sikt få fram fler elitspelare.
- Skandia cup genomförs på klubbarna.
- Spel mellan distriktets klubbar i form av Östgötaserien ska genomföras.
Målet är att få fler klubbar att delta än föregående år.
- Andra initiativ till tävlingsutbyte mellan klubbar ska uppmuntras
- Kvalomgångar för JSM slag för klubblag ska genomföras.
- Vi planerar att fortsätta med landskapskampen mot Västergötland och
Värmland på Ryder Cup manér.
Ledare och Östergötlands Junior- & Elitkommitté (ÖJEK)
Verksamheten planeras på ledarträffar under hösten/vintern i ÖJEK.
Klubbarnas tränare och ledare är välkomna att delta i planerandet.
ÖJEK stävar efter att ha en bra dialog med tränare och Pro i distriktet för att
gemensamt få fler juniorer i träning och tävling.
ÖJEK ska jobba för att få fram fler ledare som kan jobba utanför egna
klubben. Antingen på distriktsnivå alternativt mellan ett kluster av klubbar.
Merparten av ÖJEKs arbete under 2017 blir att vidareutveckla
ÖstgötaCamp.
ÖGF & SGF
Distriktet ska vara representerat på seminarium och möten i SGF:s regi som
berör juniorfrågor.

Östergötlands Golfförbund
Utbildnings- och utvecklingskommittén samt Idrottsansvarig
Peter Lindh

Verksamhetsplan - Utbildning och utveckling 2017
Ansvar och arbetsuppgifter. Utbildnings- och utvecklingskommittén;
- Ska organisera och leda GDF utbildningskommitté.
- Ska planera och leda möte med GK utbildningsansvarig.
- Ska vara GDF kontakt mot SISU idrottsutbildarna och bl.a. vara väl förtrogen med
regler för studieverksamhet och bidragsstöd.
- Säkerställa att distriktet bidragsberättigade verksamhet anmäls och
rapporteras till SISU idrottsutbildarna.
- Ska samordna GDF utbildningsbehov bl a genom att;
- årligen inventera GK:s utbildningsbehov och i samråd med idrottsutbildarna upprätta
utbildningsplan för distriktet.
- Kartlägga distriktets utbildningsresurser och stödja GK i kompetensutveckling av
utbildningsansvarig.
- Ska avlämna verksamhetsberättelse för det gångna året.
- Ska vara SGF "förlängda arm" i utbildningsfrågor.
- Utbildningsansvarig bör ingå i GDF styrelse.
- Bör stimulera till utbildningssamarbete med PGA, SGA, GAF och för golfen i övriga
intressenter.
Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet
Golfens Ledarutbildning som finns i olika nivåer:
GL 1 Fördjupning
GL 2
Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad ledare
genom att fylla i ansökningsblanketten. En klubb eller flera klubbar kan ordna
utbildningsdagar tillsammans. Kommer i distriktet att genomföras under våren 2017
TLR Intro 1 & 2 Tävlingsledare & Ledarutbildning genomförs tillsammans med
tävlingskommittén. Detta för att säkerhetsställa kompetensen vid tävlingar arrangerade av
klubbarna.

