HALLANDS
GOLFFÖRBUND

Handlingar till Vårårsmöte
2016
Måndagen 4 april 2016, kl 18.30 på Halmstad GK

Kallelse till Vår-Årsmöte 2016 med Hallands Golfförbund
Representanter för golfklubbarna i distriktet kallas till vår-årsmöte med Hallands Golfförbund
Måndagen den 4 april 2016 kl 18.30 på Halmstad Golfklubb, Halmstad.
Kaffe med fralla serveras från kl 18.00.
Förutom det formella årsmötet kommer kvällen att inledas med kort information om aktuella frågor i
distriktet.
Varje klubb har en röst men har rätt att utse maximalt två ombud, som skall vara medlemmar i den
klubb de företräder. Klubb skall inge fullmakt för dessa ombud, med angivande av vem som skall utöva
klubbens rösträtt. Ombud får representera endast en klubb och inte vara medlem av Hallands
Golfförbunds styrelse.
Ev. motioner skall vara Hallands Golfförbunds styrelse tillhanda senast 30 dagar före mötet, dvs senast
den 4 mars 2016.
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse kommer att sändas ut via e-post senast 14
dagar före mötet.
Inlämnade motioner till Förbundsmötet, Förbundsstyrelsens yttrande över dessa och propositioner från
Förbundsstyrelsen till det ordinarie Förbundsmötet i mitten av april redovisas på Svenska
Golfförbundets hemsida.
Dagordning
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 ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott eller
underskott enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FMfrågor
11. Beslut och val av ombud och suppleanter till SGF:s Förbundsmöte
12. Beslut och val av ombud och suppleanter till Hallands Idrottsförbunds årsmöte
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
Välkomna!
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015
Hallands Golfförbund skall dels verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag och dels vara Svenska
Golfförbundets regionala organ och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska
område.
Förbundet omfattar Hallands län exkl. Kungsbacka kommun. 19 golfklubbar är anslutna till Hallands
Golfförbund: Björnhults GK, Bäckavattnets GK, Falkenbergs GK, Flygstadens GK, Halmstad GK,
Harabäckens GK, Haverdals GK, Hofgårds GK, Holms GK, Klosterfjordens GK, Laholms GK, Ringenäs GK,
Rydö GK, Skogaby GK, Strandtorps GK, Tönnersjö GK, Ullared Flädje GK, Varbergs GK och Vinbergs GK.
Dessutom finns en associerad anläggning; Halmstad Golfaren Golf & Sports club.
Enligt Svenska Golfförbundets statistik för 2015 noterades 19 994 aktiva medlemmar i klubbar och
anläggningar anslutna till Hallands Golfförbund. Motsvarande siffra föregående år var 19 784, vilket
innebär en ökning från föregående år med 1 %.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordf, junior & elit
Sekreterare
Kassör
Bana/Miljö
Tävling
Damansvarig
Ledamot
Ledamot

Stefan Ågren
Linda Nevrén
Rose-Marie Henriksson
Håkan Edvardsson
Östen Ek
Anders Stejdahl
Gerd Stenström
Ulrika Bergström
Mats Karlsson

Halmstad GK
Halmstad GK
Bäckavattnets GK
Falkenbergs GK, Björnhults GK
Varbergs GK
Skogaby GK
Vinbergs GK
Halmstad GK
Rydö GK

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. Vissa möten har förlagts ute på distriktets klubbar med
kontakter med klubbarnas representanter.
HGDFs Vårårsmöte genomfördes 2015-03-26 på Halmstad GK.
Höstårsmötet genomfördes 2015-10-29 på Halmstad GK.
Under året har Hallands Golfförbund varit representerat på beredningsmöte, Svenska Golfförbundets
Förbundsmöte, distriktsordförandekonferens och golfting.
Det har distribuerats två ordförandebrev riktade till klubbarna. Aktuell information har publicerats på
distriktets hemsida, www.hgdf.se. Löpande kontakt med klubbarna har framför allt hållits via de
kontaktpersoner som varje klubb har i HGDFs styrelse. Den 7 nov. anordnas andra Halländska Golfgalan,
där förtjänstmärken delades ut och ett drygt hundratal personer umgicks under gemytliga former.
Ekonomin under året har varit god. Årets resultat utgör ett överskott om 15 tkr.
Medlemsavgiften för klubbarna under året var 18 kr per aktiv medlem.
Distriktets löpande verksamhet sköts huvudsakligen av de olika kommittéerna. Liksom tidigare har
distriktet under säsongen haft en idrottskonsulent deltidsanställd för tävlings- och juniorverksamheten.
All administration av distriktets verksamhet har skötts av styrelsen på ideell basis.
Halland i januari 2016
Hallands Golfförbund
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RESULTATRÄKNING
(Belopp i kkr)

INTÄKTER
Avgifter från klubbar

Utfall
2015-12-31

Budget
Utfall
2015 2014-12-31

Budget
2016

369

350

349

350

Juniorkomittén

62

60

49

60

Startavg - Åldersseriespel

97

95

94

95

Erfa-och utbildningsträffar

124

100

123

100

0

40

37

40

Bidrag HIF/SISU

37

45

44

45

Övriga int

40

20

23

20

729

710

719

710

Idrottskonsulent

217

230

214

230

Juniorkommitté

105

110

93

110

Tävlingskommitté

82

91

109

91

Regel-och Hcp-kommitté

44

50

31

50

152

134

137

134

Damkommitté

6

10

7

10

Bankommitté

31

25

25

25

Gemensamma kostnader

78

80

72

80

0

5

6

5

715

735

694

735

14

-25

25

-25

0

1

1

1

14

-24

26

-24

HN/HP-golfen

Totala intäkter
KOSTNADER

Utbildningskommitté

Handigolf
Övriga kostnader
Totala kostnader
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat
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Medlemsstatistik
Aktivt medelemskap 2015
Nr

Klubb:

407

Björnhults Gk

151

Bäckavattnets GK

35

Juniorer Seniorer

Totalt

Förändring från 2014
Juniorer Seniorer

Totalt

26

653

679

-6

-32

-38

2

79

81

-1

1

0

Falkenbergs GK

162

1461

1 623

-3

-12

-15

492

Flygstadens GK

14

262

276

-8

-38

-46

751

Halmstad Golfarena

15

161

176

15

161

176

11

Halmstad GK

375

2145

2 520

10

26

36

432

Harabäckens GK

63

535

598

-7

29

22

250

Haverdals GK

216

1323

1 539

14

-43

-29

361

Hofgårds GK

66

503

569

10

-8

2

294

Holms GK

115

1503

1 618

15

71

86

399

Klosterfjordens GK

27

458

485

1

37

38

147

Laholms Golfklubb

88

1393

1 481

-31

-46

-77

197

Ringenäs Golfklubb

203

1841

2 044

-14

-29

-43

179

Rydö Golfklubb

68

478

546

0

-4

-4

254

Skogaby Golfklubb

105

1180

1 285

8

1

9

477

Strandtorps GK

60

549

609

-5

-5

-10

458

Tönnersjö GK

33

671

704

7

29

36

298

Ullared Flädje GK

72

525

597

11

68

79

140

Varbergs GK

147

1888

2 035

-41

65

24

332

Vinbergs GK

16

513

529

1

-37

-36

1 873

18 121

19 994

234
1,3%

210
1,1%

46 532

427 475 474 007

Hallands Golfförbund
Hallands förändring i %
c:a 470
Sverige totalt
klubbar
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER - KOMMITTÉERNA
JUNIOR- & ELITKOMMITTÉN 2015
Junior- & Elitverksamheten fortsätter att variera kraftigt mellan distriktets klubbar.
Junior
Fritt spel för alla juniorer inom Halland fortsätter att vara ett mycket uppskattat samarbete mellan våra
klubbar och är ett viktigt inslag inom juniorgolfen.
Vi har fortsatt vår verksamhet med att skapa aktiviteter för juniorer i alla åldrar och på alla nivåer, några
av dessa har under året varit:
-

Skandia Tour Halland (Hallandstouren)
Golftjej i Halland (framtidstruppen)
Halland Junior Cup
JDM individuellt och lag
JSM Lag
Mini- & Super Camp

När det gäller Skandia Tour Halland, hade vi efter förra årets uppgång, tyvärr återigen en nedgång, med
färre antal starter.
Distriktets tjejsatsning har fortsatt i projektet Golftjej i Halland – Hallandstruppen, med bidrag från
Idrottslyftet och SGF, som även kommer fortsätta under 2016. Ledare har varit Madeleine Ziegert och
Josephine Janson.
Vi arrangerade Mini Camp den 24-25 juni på Vilshärad, med 20 juniorer, ledare var Madeleine Högfeldt
och SGF arrangerade Super Camp i Helsingborg, den 23-25 oktober, ledare var Josefin Odenring och vi
hade 5 juniorer med från Halland.
Halland Junior Cup spelades på Laholm och Vilshärad, vinnare var Halmstad GK, med coach Henrik Staff.
Trevlig avslutning med hamburgare till alla deltagare!
Vi har haft flera stora framgångar på juniorsidan och på Hallands Golfgala uppmärksammades:
Marcus Svensson,Halmstad GK, årets junior, pojkar:
Seger Boys Amateur Championship, Royal Birkdale/Southport & Ainsdale, England
2:a JMI Finalen, Haverdals GK, 2:a Skandia Tour Elit #1, Sölvesborgs GK, 3:a JSM Match, Salems GK, 3:a
Toyota Junior World Cup, Chukyo GC, Japan och 3:a Campo de Golf de Layos, Campeonato de España.
Marcus blev även utsedd till Årets Svenska Junior av Svenska Golfförbundet.
Lynn Carlsson, Ringenäs GK, årets junior flickor:
Ett enastående debutår på Europatouren, med bland annat 3 topp 10-placeringar på sex tävlingar.
2:a plats Tourfinal Vellinge Open, Ljunghusen, 2:a plats Sölvesborg Ladies Open och en 4:e plats Örebro
Ladies Open.
Simon Carlsson, Halmstad GK, vinnare Junior DM
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Utöver ovan har Halland haft ett stort antal fina juniorprestationer på flera olika tourer och nämnas kan
att Simon Carlsson, förutom Junior DM, även vann Riksfinalen i Skandia Cup och Ingrid Lindblad,
Ringenäs GK vann finalen i JMI (Junior Masters Invitational).
Elit
På damsidan gratulerar vi Ringenäs GK, som nykomlingar vann Lag SM och därmed fick priset som Årets
Prestation på Hallands Golfgala.
Nordea Tour domineras främst på damsidan i Halland, med fina framgångar under året på både LET och
Let Access Series.
På Hallands Golfgala i november uppmärksammades även alla årets DM vinnare i de olika
ålderskategorierna samt Årets Ledare som blev Thomas Lindström, Ringenäs GK.
Den nya Elitsatsningen - ”Together we can”, i samarbete med ledaren Fredrik Wetterstrand, har fortsatt
under 2015. Spelarna som ingår i träningsgruppen tävlar på olika tourer, såsom Nordea Tour,
Challengetouren och damernas Europatour. Denna satsning är helt unik för Sverige och kommer att
fortsätta under 2016.
Övrigt
Ett antal av distriktets lovande juniorer bedriver sina studier vid olika golfgymnasier, vilket borgar för
goda möjligheter för framtida spel på hög nivå. Asperos gymnasium i Halmstad är ett av landets mest
eftertraktade och lockar sökande från stora delar av landet.
School of Golf i Halmstad, fortsätter att ha en viktig roll för att utbilda och utveckla unga talanger för
kommande karriär inom golfen.
PGA har anordnat upptakts- och erfarenhetsträffar för distriktets ledare och vi har medverkat på SGF’s
samverkansträff. Dessa träffar är viktiga för både utbildnings- och erfarenhetsutbyte.
Samarbete har på olika sätt bedrivits med övriga kommittéer inom Hallands Golfförbund, samt Svenska
Golfförbundet, Hallands Idrottsförbund och SISU.
Årets Erfa-träff genomfördes den 7 november på Hotell Tylösand, med viktigt erfarenhetsutbyte där
många bra idéer och förslag på hur verksamheten ska förbättras inför 2016.
Vi vill framföra ett stort tack till vår Idrottskonsulent Christer Carlsson, som nu gått i pension efter en
lång tjänst för distriktet. Han har gjort ett fantastiskt arbete och kommer vara saknad av många.
Nyanställd Idrottskonsulent är Josefin Odenring som vi önskar varmt välkommen och önskar stort lycka
till! Vi är övertygade om att hon kommer ta över verksamheten efter Christer på ett alldeles utmärkt
sätt. Josefin kommer under nästa år ansvara för den löpande verksamheten, arrangemang på Skandia
Tour Halland och distriktets övriga aktiviteter inom Junior- och Elit.
Linda Nevrén
Ordförande Junior- & Elitkommittén
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TÄVLINGSKOMMITTÉN
Spel- & tävlingskommittén för Hallands Golfförbundsdistrikt har under år 2015 deltagit i och ansvarat för
följande aktiviteter;
•

•
•
•
•
•
•

•

Genomfört ERFA-möte med klubbarnas tävlingsansvariga varvid beslutades att införa den av
Svenska Golfförbundet rekommenderade nya åldersklassindelningen D30, H30, H40, H50, H60
och H70 medan mötet beslutade att behålla klass H75.
Tillsammans med klubbarna gjort en tävlingsplanering för året inom HGDF
Deltagit i av SGF anordnad TKO-konferens i Stockholm
I samarbete med klubbarna genomfört Åldersseriespel i 8 klasser. Totalt deltog 95 lag från 16
klubbar i distriktet och det spelades 60 tävlingar
Bistått klubbarna med råd i frågor angående tävlingsverksamheten
Genomfört Herr-DM, Junior-DM samt DM i alla distriktets åldersklasser. Dam-DM spelades
tyvärr ej heller 2015.
2015 blev åter igen ett framgångsrikt år för Distriktsmästerskapen då dessa genomfördes i
samband med seriespelomgångar medförande ett gott deltagarantal i de olika åldersklasserna.
Prisutdelning i form av medaljer till vinnarna genomfördes vid den andra upplagan av Hallands
Golfgala på Restaurang Tylöhus i Halmstad
Vid nämnda gala honorerades även spelare och ledare i distriktet som utmärkt sig med goda
insatser i tävlingsspel och ledarskap

Christer Carlsson har varit anställd av HGDF under del av året. Carlsson gick i pension under hösten och
nyanställning av hans efterträdare Josefin Odenring har genomförts.
Anders Stejdahl
Tävlingskommittén

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Inledning
Kommittén har från i år haft en ny ordförande och det har tagit viss tid att ”komma in i arbetet”. Dock
har ett antal utbildningar genomförts under året.
Tidsmässigt är ”utbildningssäsongen” i huvudsak förlagd till oktober-april med tyngdpunkten efter nyår.
Därefter vill man spela golf.
Intresset från Hallands golfklubbar för utbildning är lite si och så.
Kommittén
Utbildningskommittén har bestått av:
• Lars-Erik Blank, ordförande
• Linda Nevrén
• Mats Karlsson
Utöver egen verksamhet har ordföranden deltagit i:
• HGDF styrelsemöten då så varit möjligt.
• HGDF vårårsmöte
• HGDF:s ERFA-möte 2015-02-05
• SGF:S ULD-konferens i Eslöv 2015-06-04—06
Hallands Golfförbund, årsmöteshandlingar 2016-04-04
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•

HGDF höstårsmöte 2015-10-29

ERFA-möte 2015-11-07
Mötet genomfördes på traditionellt sätt och inleddes med att deltagarna hälsades välkomna varefter
SISU genom Rickard Boman lämnade en kort presentation av sin verksamhet. Rickard är den som är
golfens kontaktperson hos SISU.
Anders Myhrman föreläste innan de olika kommittégrupperna övergick till gruppvisa
erfarenhetsutbyten.
Hallands Golfgala 2015.
Erfarenheterna från den första Golfgalan 2014 medförde att det redan i början av året bildades en
arbetsgrupp för planering och genomförande av Golfgalan och ERFA-mötet.
Gruppen har bestått av Stefan Ågren, Linda Nevrén, Anders Stejdahl och Lars-Erik Blank.
Galan genomfördes 2015-11-07 i anslutning till ERFA-mötet. Ett drygt 100-tal deltog i middag,
underhållning och dans. Kvällen inleddes med lite bubbel och mingel innan deltagarna satte sig ner för
att äta. I pauserna mellan de olika rätterna delades priser ut till distriktsmästare och de som erhöll de
särskilda Gala-utmärkelser för särskilt framstående insatser inom olika kategorier.
Följande segrare erhöll sina priser:
Årets junior flickor: Lynn Carlsson, Ringenäs GK
Årets junior pojkar: Marcus Svensson, Halmstad GK
Årets prestation: Ringenäs GK damlag
Årets ideella insats: Per-Olof Ejresund, Halmstad GK och Flygstadens GK
Årets ledare: Thomas Lindström, Ringenäs GK
Under kvällen försåldes ett lotteri där fina priser skänkts av
Golf Joy Travel
Hotel Tylösand
Golfstore Varberg
Golflog
HGDF
För underhållningen stod VBB - Världens Bästa Band med Pro:n på Haverdals GK, Anders Israelsson, i
spetsen. De underhöll under middagen samt spelade upp till dansen senare på kvällenSammanfattningsvis en mycket bra och trevlig dag och kväll.
SGF:s konferens för Utbildningsledare i distrikt (ULD)
Lars-Erik Blank deltog i konferensen
Konferensen genomfördes 2015-06-07 – 07 i Eslöv och på PGA National (Nordea Masters finaldag).
Konferensen var intressant och tillfälle erbjöds att träffa andra distrikts ULD samt höra vilka
erfarenheter man har av olika utbildningar samt intresset för att delta.
Genomförda utbildningar
GEO-certifiering
SGF har påbörjat ett certifieringsarbete enligt GEO (Golf Environment Organisation). Detta är en
utveckling från SGF:s gamla Miljödiplom. SGF vill stimulera klubbarna att certifiera sig enligt GEO.
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I Halland genomfördes en uppstartsutbildning 2015-02-12, som syftade till att ge deltagande klubbar en
sådan kunskap om GEO-certifiering att man kan ta ställning till om man skall genomföra den.
Utbildningen genomfördes i på Hotel Tylösand av Peter Edman, bankonsulent SGF.
Deltagandet var 18 personer från 8 klubbar.
Golfens Nya ledarutbildning Steg 1 – Praktik
Utbildningen har genomförts vid två tillfällen under året.
Kurs 1
Utbildningen var planerad till 2015-03-12 men fick på grund v sjukdom flyttas till 2015-03-28 vilket
medförde att ett par av de ursprungliga deltagarna inte kunde delta.
Lars Prick, Alvesta GK, genomförde utbildningen på Varbergs GK Västra
Deltagare: 9 personer från Harabäckens GK
Kurs 2
Utbildningen genomfördes 2015-11-22 på Ringenäs GK med Lars Prick som utbildare.
Kursen lockade fem deltagare varav två tränare kommer att kunna ingå i HGDF utbildarteam för Nya
Golfens Ledarutbildning. Vår nya idrottskonsulent deltog också.
Klubbdomarutbildning
Utbildning av klubbdomare genomfördes 2015-04-11 – 12 på Varbergs GK Västra.
Syftet med utbildningen är att klubbarna skall ha tillräckligt med domarkompetens för sina
klubbtävlingar samt att skapa en ”body” av personer som kan tänkas bli distrikstdomare (DD) i
framtiden. Distriktsdomarkåren i Halland börjar bli till åren och ”tillförsel” av yngre behövs. Tyvärr var
medelåldern på kursen nästan 66 år. Klubbarna behöver stödja HGDF i att finna lämpliga och
intresserade personer som vill utbilda sig till först klubbdomare och att några därefter går vidare till att
bli distriktsdomare.
Utbildningen genomfördes av Stig Emblad och Gunnar Nilsson
Deltagare: 6 personer från 6 klubbar.
Deltagarna inbjöds till ett frivilligt domarprov. Detta genomförde med 3 deltagare 2015-04-30 på
Varbergs GK
Distriktsdomarträffar
Regel- & handicapkommittén har under året genomfört två vidareutbildningar för distriktsdomare.
Nya GIT tävling
Utbildningarna genomfördes 2015-04-23 på Halmstad Golfklubb av Eva Bergström, som är chef för GIT
på SGF. Totalt deltog 41 personer fördelat på två utbildningsomgångar.
Lars-Erik Blank
Ordförande Utbildningskommittén

DAMKOMMITTÉN
Under 2015 träffades representanter från de halländska Golfklubbarnas Damkommittéer 2 gånger.
Utöver dessa träffar har vi spelat Nationella Damtävlingar på 11 banor.
Holm GK:s Damer gick segrande ur 2015 års ND, sammanlagt med rekordmånga poäng, 102 st.
(Segraren i varje tävling får 5 p, därefter i sjunkande skala till 1 p till 5:an). Antalet damer på dessa
tävlingar har varierat mellan 28 till 110 per tävling.
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Vårträffen den 9 april var vårt första möte för säsongen. Då inbjöds två damledare från varje
damkommitté till Ringenäs GK.
En av golfanläggningens ägare och PRO, Göran Tyrsing, hälsade oss välkomna och visade oss det nya
hotellet. Han berättade även om Klubbens verksamhet och konferensmöjligheter på klubben.
Därefter bjöds på en bit mat och till kaffet informerades om nyheter och kom-ihåg inför säsongen. En
allmän diskussion följde innan vi styrde hem igen. Tack Ringenäs damer för ett mycket trevligt
arrangemang.
Damstyrelsegolfen är inställd på obestämd tid framöver. Vid Distriktets styrelsegolf deltar alltid duktiga
damer från klubbarnas styrelser.
ERFA-träffen 2015 förlades på Hotel Tylösand. Även i år med en Golfgala på kvällen. Som vanligt var
DamERFAn väl representerat av distriktets damer, 19 st från 11 klubbar, då vi summerade den gångna
golfsäsongen på eftermiddagens kommitté möte.
Vi diskuterade erfarenheter från klubbarnas Damverksamhet och från de 11 ND tävlingar som
genomförts. Genomgående är att inbjudningar fortfarande inte kommer fram ordentligt till
Damansvariga i klubbarna! Fortfarande något att förbättra inför 2016. Prisutdelningen av ND
Vandringspris skedde under Galakvällen!
Seriesegrare i D35 blev återigen Halmstads damer, så även D50 och Ringenäs damer vann D60.
Minnesanteckningar finns att läsa på HGDFs hemsida.
Tack för en som vanligt mycket trevlig golfsäsong med alla engagerade golfdamer,
Gerd Stenström
Damkommittén
BAN- OCH MILJÖKOMMITTÉN
HGDF:s bangrupp bestående av Patrik Togelid, Jonas Gustavsson, Per Sturesson Stefan
Ljungdahl och undertecknad lämnar följande verksamhetsberättelse
för Bana & Miljö inom Hallands GDF för 2015.
Liksom föregående år var vintern till banornas fördel vilket hade till följd att säsongen
startade med mycket bra förhållande för våra medlemmar .
När detta skrivs är vi i mitten av november och fortfarande finns bra förhållande till golfspel.
Gruppen har under året haft möten förlagda till Falkenberg.
Banregion Västra som består av GDF:en i Göteborg, Bohuslän Dal, Västergötland
och Halland har ett möte som förlagt till Varberg Östra där det gicks igenom vad som ådragits
inom respektive distrikt, samtliga distrikt var närvarande.
Arbetet med att Slopa distriktets banor under ledning av Ove Olsson har fortlöpt enligt
schema.
Med dessa rader tackar jag för mitt förordnande i Hallands GDF och hälsar Mats Karlsson Rydö GK
välkommen som ansvarig för Bana/miljö i regionen.
Östen Ek
Ban- och miljökommittén
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HANDIGOLFEN
Under året har HGDF ej aktivt tagit del då SGF beslutat att denna verksamhet ska skötas fån centralt
håll.
REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTÉN
Regel- och Handicapkommittén har under året försett större tävlingar och juniortävlingar i distriktet
med domare. Målsättningen är två domare per tävling och att samtliga juniortävlingar skall ha domare.
Detta har till nästintill uppfyllts till 100%.
Totalt har domare tillsatts vid närmare 40 tävlingsdagar. Det betyder att domarna lagt ner långt mer än
130 mandagar. Detta oräknat den tid man lägger ner för egen och andras utbildning. Ett stort tack till
våra domare denna fantastiska insats.
Under året gavs två distriktsdomare också möjlighet att vara med som domare på junior-EM.

Regel- och Handicapkommittén
Under 2015 har kommittén bestått av:
• Kjell Kristiansson, Falkenberg, ordförande
• Lars Andersson, Tönnersjö, handicap, amatörbestämmelser samt doping
• Bertil Johansson, Laholm, lokala regler
• Stellan Sveman, Falkenberg, domartillsättning
• Stig Emblad, Varberg, utbildningsansvarig
Distrikts- och förbundsdomare

Distriktet har under året haft till förfogande 14 aktiva distriktsdomare och tre assisterande DD.
Inom distriktet finns också två förbundsdomare, båda aktiva inom distriktet. Den ene som ordförande
för R&H den andre som ordförande för distriktet.
Klubbdomare
Under året arrangerade R&H tillsammans distriktet utbildningskommitté en TLR1-utbildning
(Tävlingsledning och Regler).
Domarträffar
Året inleddes med en domarträff, ”Kom-igång-med-regler” som några veckor senare följdes av det årliga
distriktsdomarprovet som alla domare måste genomgå för att behålla sin auktorisation. Årets prov var
onormalt svårt.
Inför distriktsdomarprovet skickas en inbjudan till distriktets klubbar, via regel- och handicapansvariga,
att nominera nya kandidater. Till årets prov nominerades tre kandidater som alla klarade gränsen för att
bli assisterande domare.
Årets tredje träff genomfördes på Harabäcken där ett antal praktiska övningar genomfördes. Dessutom
gjordes en inspektion av klubbens lokala regler och banmarkeringar. Klubben fick flera förslag till
justeringar.
Den fjärde träffen hölls som en del av distriktets ERFA-träff. Här utvidgad med erfarenheter inom
handicap.
Regel- & handicapkommittén
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Kjell Kristiansson
JURIDISKA KOMMITTÉN
Juridiska kommittén har haft två ärenden att handlägga under 2015. När denna berättelse skrivs är ena
ärendet inte avgjort
Juridiska kommittén

Hallands Golfförbund, årsmöteshandlingar 2016-04-04
Org nr 849600-6928

Sida 15(16)

Hallands Golfförbund
Fullmakt
(medtas till årsmötet)
för__________________________________ som innehar föreningens rösträtt
(namn)
och
för__________________________________ (ej röstberättigad)
(namn)
att såsom ombud representera___________________________________ GK
vid Hallands Golfförbunds årsmöte den 4 april 2016 på Halmstad Golfklubb.

2016-

-

_____________________________
(för golfklubben)
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