HALLANDS
GOLFFÖRBUND

Handlingar till Vårårsmöte
2015
Torsdagen 26 mars kl 18.30 på Halmstad GK

Kallelse till Vårårsmöte 2015 med Hallands Golfförbund
Representanter för golfklubbarna i distriktet kallas till vår-årsmöte med Hallands Golfförbund
Torsdagen den 26 mars 2015 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
25 februari 2015.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott eller underskott
enligt den fastställda balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FM-frågor
Beslut och val av ombud och suppleanter till SGF:s Förbundsmöte
Beslut och val av ombud och suppleanter till Hallands Idrottsförbunds årsmöte
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
Övriga frågor
Mötets avslutande

Välkomna!
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND 2014
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, Hofgård 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.
Enligt Svenska Golfförbundets statistik fanns det 2014 19 784 aktiva medlemmar i klubbar anslutna till
Hallands Golfförbund. Motsvarande siffra föregående år var 19 405, vilket innebär en ökning med 2 %.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Bana/Miljö
Tävling
Tävling, bitr.
Junior- och elit, utbildning
Damansvarig

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

Halmstad GK
Rydö GK
Bäckavattnets GK
Falkenbergs GK/Björnhults GK
Harabäckens GK
Varbergs GK
Skogaby GK
Halmstad GK
Vinbergs GK

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Vissa möten har förlagts ute på distriktets klubbar med kontakter
med klubbarnas representanter.
Vårårsmötet genomfördes 2014-03-27 på Halmstad GK.
Höstårsmötet genomfördes 2014-10-30 på Halmstad GK.
Under året har Hallands Golfförbund varit representerat på beredningsmöte, Svenska Golfförbundets
Förbundsmöte, distriktsordförandekonferens och golfting.
Klubbledar/ordförandekonferenser har genomförts i februari och november. Det har distribuerats fyra
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.
Ekonomin under året har varit god. Årets resultat utgör ett överskott om 26 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 anställd för tävlings- och juniorverksamheten. All administration av
distriktets verksamhet har skötts av styrelsen på ideell basis.
Halland i februari 2015
Hallands Golfförbund
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Hallands Golfförbund
Org nr 849600-6928

RESULTATRÄKNING
(Belopp i kkr)

INTÄKTER
Avgifter från klubbar

Utfall
2014-12-31

Budget
Utfall
2014 2013-12-31

Budget
2015

349

345

352

350

Junior- och elitkommittén

49

55

57

60

Startavg - Åldersseriespel
ERFA-och
utbildningsträffar

94

95

96

95

123

104

105

100

HN/HP-golfen

37

45

42

40

Bidrag HIF/SISU

44

35

37

45

Övriga intäkter

23

0

30

20

Totala intäkter

719

679

719

710

Idrottskonsulent

214

275

254

230

Juniorkommitté

93

105

106

110

109

120

105

91

31

50

23

50

137

106

127

134

Damkommitté

7

10

7

10

Bankommitté

25

25

16

25

Gemensamma kostnader

72

85

69

80

6

6

5

5

KOSTNADER

Tävlingskommitté
Regel-och Hcp-kommitté
Utbildningskommitté

Handigolf
Övriga kostnader
Totala kostnader
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat

0
694

782

712

735

25

-103

7

-25

1

2

3

1

26

-101

10

-24
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Hallands Golfförbund

Medlemsstatistik
Klubb

2014
Totalt

Juniorer

2013

Utveckling

Seniorer

Totalt

Differens

Aktiva

Antal

Andel

Antal

Aktiva

Antal

%

717

32

4%

685

737

– 20

–3%

81

3

4%

78

89

–8

–9%

Falkenbergs GK

1 638

165

10 %

1 473

1 538

100

7%

Flygstadens GK

322

22

7%

300

424

– 102

– 24 %

2 484

365

15 %

2 119

2 423

61

3%

576

70

12 %

506

530

46

9%

1 568

202

13 %

1 366

1 492

76

5%

567

56

10 %

511

471

96

20 %

1 532

100

7%

1 432

1 494

38

3%

447

26

6%

421

375

72

19 %

Laholms GK

1 558

119

8%

1 439

1 571

– 13

–1%

Ringenäs GK

2 087

217

10 %

1 870

2 130

– 43

–2%

550

68

12 %

482

517

33

6%

1 276

97

8%

1 179

1 292

– 16

–1%

Strandtorps GK

619

65

11 %

554

633

– 14

–2%

Tönnersjö GK

668

26

4%

642

608

60

10 %

Ullared Flädje GK

518

61

12 %

457

526

–8

–2%

Varbergs GK

2 011

188

9%

1 823

1 947

64

3%

Vinbergs GK

565

15

3%

550

608

– 43

–7%

19 784

1 897

10 %

17 887

19 405

379

2%

474 777

47 333

10 %

427 444

473 797

+980

0,2 %

Björnhults GK
Bäckavattnets GK

Halmstad GK
Harabäckens GK
Haverdals GK
Hofgårds GK
Holms GK
Klosterfjordens GK

Rydö GK
Skogaby GK

HGDF 19 klubbar
Sverige 470 GK
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER
KOMMITTÉERNA
JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN

Junior- & Elitverksamheten fortsätter att variera kraftigt mellan distriktets klubbar.
Junior
Vi har fortsatt arbeta med att försöka skapa aktiviteter för juniorer i alla åldrar och på alla nivåer, några av
dessa har under året varit:
-

Skandia Tour Halland (Hallandstouren)
JDM Lag
JSM Lag, distriktskval
Super Camp
Christers Foursome

När det gäller Skandia Tour Halland, har den nedåtgående trenden äntligen vänt upp och ökningen blev hela
8,5%, ett tal som är högre än något annat distrikt i Sverige!
Distriktets tjejsatsning har fortsatt i ett nytt projekt – Golftjej i Halland, med bidrag från Idrottslyftet och SGF,
som även kommer fortsätta under 2015 med olika aktiviteter och föreläsare.
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 haft flera stora juniorframgångar och på Hallands Golfgala uppmärksammades följande:
-

Marcus Svensson, årets junior pojkar:
VM-silver i lag Seger i Spanish Open U16, Seger i Skandia Tour Order of Merit, Seger i JMI, Öijared
GK, Seger i JMI, Haverdals GK Seger i DM, Halland, Seger i Skandia Tour Elit #6, Gävle GK.

-

Julia Engström, årets junior flickor:
Seger i Skandia Cups Riksfinal - F13, Seger i Finnish Junior International Championship, Vierumäki GC,
Seger i Skandia Tour Elit 3, Örebro City Golf & Country Club.

-

Victor Emanuelsson, årets prestation, pojkar:
Seger i Skandia Cup Riksfinal – P13

-

Emma Svensson Årets Prestation Junior Flickor
VM-silver i lag, EM-brons i lag, VM-brons individuellt, 2:a plats JSM Match Flickor, 2:a plats JSM
Skandia Junior Open Girls

Utöver ovan nämnda är Julia Engström och Marcus Svensson uttagna till flick- resp. pojk-landslagstrupperna
2015 och ett stort antal andra hallandsjuniorer har gjort många fina prestationer på olika tourer och i olika
sammanhang.
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Elit
På damsidan gratulerar vi Ringenäs GK som vann Div 1 och därmed avancerar till Elitserien nästa år med sitt
damlag. Haverdals GK kom på en andraplats i Div 2 och avancerar till Div 1. Halmstad GK kom trea i
Elitserien.
På herrsidan vann Falkenbergs GK Div 2 och avancerar till Div 1.
Nordea Tour domineras främst på damsidan i Halland, med fina framgångar under året, bl.a. Lynn Carlsson,
Varbergs GK, 2:a plats på Abbekås Open, 2:a plats Onsjö Ladies Open och en 3:e plats på Svedala Open
hosted by Peter Hanson. Lynn avslutade året med att kvala in på Europatouren, där vi även kommer kunna
följa Linda Henriksson och Josephine Jansson från Halmstad GK.
På LET Access Series spelade Linda Henriksson, Halmstad GK till sig en 4:e plats på Azores Ladies Open och
Emelie Lindskog, Halmstad GK tog sig till steg 3 på LPGA-kvalet, dock tog hon sig inte vidare därifrån, men får
spela på undertouren till LPGA nästa år.
På Hallands Golfgala i november uppmärksammades även alla årets DM vinnare i de olika ålderskategorierna
samt några av distriktets uppskattade ledare (Fredrik Wetterstrand, Årets Ledare och Daniel Stark, Årets
Prestation Ledare).
I slutet av året startades en helt ny elitsatsning - ”Together we can”, i samarbete med ledaren Fredrik
Wetterstrand. 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 2014.
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.
Distriktets konsulent Christer Carlsson har även detta år svarat för distriktets löpande verksamhet, liksom
alla arrangemang på Skandia Tour Halland. Han gör ett fantastiskt arbete som Idrottskonsulent som vi är
mycket tacksamma för.
Junior- och elitkommittén
Linda Nevrén
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TÄVLINGSKOMMITTÉN
Spel- & tävlingskommittén för Hallands Golfförbundsdistrikt har under år 2014 deltagit i och ansvarat för
följande aktiviteter;
•
•
•
•
•
•

•
•

Genomfört ERFA-möte med klubbarnas tävlingsansvariga
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 92 lag från 16
klubbar i distriktet och det spelades 66 tävlingar
Bistått klubbarna med råd i frågor angående tävlingsverksamheten
Genomfört Herr-DM, Junior-DM samt DM i alla distriktets åldersklasser. Dam-DM blev tyvärr även
2014 inställt på grund av för få anmälda. 2014 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 plaketter genomfördes vid den
för året nyinstiftade Golfgalan på Hotel Tylösand i Halmstad
Vid nämnda gala honorerades även spelare och ledare i distriktet som utmärkt sig med goda insatser
i tävlingsspel och ledarskap
Arrangerades HP/HN-golfen med 187 startande par med spelformen fyrboll. Kvaltävlingar
genomfördes på 9 klubbar och finalspelet avgjordes på Varberg västra med totalt 34 finallag.
Sponsorer var Hallandsposten, Hallands Nyheter, Golfstore och Volkswagen Arena. Överskottet går
till ungdomsverksamheten inom HGDF

Christer Carlsson har varit anställd av HGDF under del av året. Under denna tid har han för
tävlingskommitténs räkning administrerat resultatredovisningen för ålderseriespelet på www.hgdf.se
Tävlingskommittén
Anders Stejdahl

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Året som gått har varit ett spännande utbildningsår, med flera nya utbildningar och ett helt nytt koncept för
vår ERFA-träff med Hallands egen Golfgala!
Utbildningar
Utbildningsåret började med Golfens Nya Ledarutbildning, på Volkswagen Golfarena i mars, med 16
deltagare och Stefan Åkfors som ledare.
I april anordnades en Klubbdomarutbildning, som även den var förlagd på Golfarenan. Deltagarna fick under
två dagar förkovra sig i ämnet ”Regler” och sedan frivilligt skriva Klubbdomarprovet. Kursen hade 12
deltagare och ledare var Stig Emblad och Gunnar Nilsson från Varbergs GK.
Under hösten anordnades ytterligare en utbildning i Golfens Nya Ledarutbildning på Golfarenan, ledare var
Lars Vangdal från SGF och vi hade 11 deltagare.
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På Halmstad GK hölls i början på november en föreläsning i samarbete med SGF och SGA, med ”Greg Evans –
2 mm mannen” och Kim Sintorn från SGF, som lockade hela 51 deltagare.
Året avslutades med en helt ny utbildning, även denna på Halmstad GK, ”Bolagisering av Driftverksamhet i
Golfklubb”, med 24 deltagare. Föreläsare var Bo Bengtsson, Bitr. Generalsekreterare och VD för SGF
Golfsystem och Karin Ahnqvist, skatteexpert från PwC.
ERFA-träff och Hallands Golfgala
I samband med vår traditionsenliga ERFA-träff i november, var det premiär för Hallands alldeles egen
Golfgala på Hotel Tylösand i Halmstad. Tillställningen lockade totalt 152 deltagare.
Dagen började med en fantastisk föreläsning - "Enastående", av golfproffset Caroline Larsson. Föreläsningen
speglade områden som målsättning, glädje, fokus på möjligheter, motivation, inspiration,
förändringsprocesser och mental träning. Till denna föreläsning var även distriktets Junior- & Elitspelare
inbjudna, som en del av distriktets projekt ”Golftjej i Halland”.
Efter föreläsningen samlades vi i de olika ERFA-grupperna för givande och lärorika erfarenhetsutbyten.
Under kvällens Galamiddag underhölls vi av ”DEO”, en sångkvartett från Göteborg och konferencier var
Philip Wramsby.
Golfgalans pristagare var:
−
−
−
−
−
−
−

Årets alla DM-vinnare
Årets Junior Pojkar - Marcus Svensson
Årets Junior Flickor - Julia Engström
Årets Prestation Junior Pojkar - Victor Emanuelsson
Årets Prestation Junior Flickor - Emma Svensson
Årets Ledare - Fredrik Wetterstrand
Årets Prestation Ledare - Daniel Stark

Jag vill tacka alla engagerade ledare, deltagare, övriga i HGDFs Utbildningskommitté, Styrelse- och övriga
kommittéer samt våra samarbetspartners för våra utbildningar i år: SGF, SISU, HGK, Volkswagen Golf Arena
och Hotel Tylösand. Lämnar nu med varm hand över till vår nya Ordförande för Utbildningskommittén – LarsErik Blank och önskar honom lycka till!

Utbildningskommittén
Linda Nevrén

DAMKOMMITTÉN
Under 2014 träffades representanter från de halländska Golfklubbarnas Damkommittéer 2 gånger.
Utöver dessa träffar har vi spelat Nationella Damtävlingar (ND) på 12 banor.
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Falkenbergs Damer gick segrande ur 2014 års ND, sammanlagt med 79 p. (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 20 och 104
deltagare per tävling.
Vårträffen den 10 april var vårt första möte för säsongen. Då inbjöds två damledare från varje damkommitté
till Harabäckens GK. Klubbens PRO Stefan Åkfors höll en föreläsning om konsten att bibehålla energin under
hela rundan. Vad, hur och när ska vi äta under en runda! Väldigt uppskattat föredrag. 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 Harabäckens 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 2014 förlades till Hotel Tylösand. Detta år i ny tappning med en Golfgala på kvällen. Som vanligt
var Dam-ERFA.n väl representerat av distriktets damer, 15 klubbar var representerade, då vi summerade den
gångna golfsäsongen. Vi diskuterade erfarenheter från klubbarnas Damverksamhet och från de 12 ND
tävlingar som genomförts. Genomgående är att inbjudningar fortfarande inte kommer fram ordentligt till
Damansvariga i klubbarna! Något att förbättra inför 2015. Prisutdelningen ska vi försöka ha under
Galakvällen 2015!
Seriesegrare i D35 blev återigen Halmstads damer, Varberg damer vann D50 och Laholms damer vann D60.
Minnesanteckningar finns att läsa på HGDF:s hemsida.

Tack för en som vanligt mycket trevlig golfsäsong med alla engagerade golfdamer,
Damkommittén
Gerd Stenström

HANDIGOLFEN
Under året har det nationellt genomförts 5 tävlingar + final. Från Halland har vi varit 2 deltagare som
dessutom ställt upp på samtliga tävlingar. Det var Jörgen Johansson, Halmstads GK och undertecknad.
Tävlingarna började på Bjäre GK där vi placerade oss på 4:e och 6:e plats på Lundsbrunn GK lyckades vi
bättre och där tog Jörgen en 2:a plats och undertecknad en 4:e plats. På Delsjö GK och Växjö GK lyckades vi
inte så bra med däremot på Söderköping GK tog undertecknad en 2:a plats och Jörgen en 5:e plats.
Till finalen i Halmstad gick undertecknad men lyckades inte så bra.
Handigolfkommittén
Nils-Eric Nilsson
BAN- OCH MILJÖKOMMITTÉN
HGDFs bangrupp bestående av Patrik Togelid, Jonas Gustavsson, Per Sturesson, Stefan Ljungdahl och
undertecknad lämnar följande verksamhetsberättelse för Bana och Miljö inom HGDF för 2014.
Det var tredje året i följd där vintern ”aldrig blev av”. Mestadels är ju detta inte någon direkt nackdel för
golfbanorna utan alla banor i distriktet hade en mycket tidig säsongsstart. De flesta klubbarna kunde redan
Sida 12

tidigt i mars spela på utmärkta greener. Resten av säsongen fortsatte med spel på banor som var av hög
kvalité. I stort sett en perfekt säsong som varade hela året ut.
Gruppen har under året haft ett möte som var förlagt till Falkenberg GK.
Banregion Väst, som omfattar golfdistrikten Göteborg, Bohuslän Dal, Västergötland och Halland, har inte
haft någon sammankomst under 2014, detta pga misskommunikation inom gruppen.
Arbetet med att slopa distriktets banor under Ove Olssons ledning har fortlöpt enligt schema.
Årets ERFA hade bjudit in ”Tvåmillimetersmannen” Greg Evans från England för att berätta hur det kan vara
möjligt att klippa greener på en mycket låg nivå, ett mycket uppskattat inslag i utbildningen. Glädjande nog
lockade denna föreläsning inte bara anställda på bansidan utan även förtroendevalda från hela södra Sverige
vilket var mycket trevligt.
Ban- och miljökommittén
Östen Ek

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 till 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 för denna fantastiska insats.
Under året har införts domarrapporter där domarna anger domslut och andra händelser under tävlingarna.
Dessa blir också underlag för kommande års träffar och planering.

Regel- och Handicapkommittén
Under 2014 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 2014 haft till förfogande 14 egna aktiva distriktsdomare, två assisterande DD samt en
domare tillhörande andra distrikt som tjänstgör dubbelt.
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 2014 arrangerade R&H tillsammans distriktet utbildningskommitté en klubbdomarutbildning.
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Domarträffar
Året inleddes med en domarträff kombinerad med det årliga prov som distriktets domare genomgår. Till
provet var förutom domarna även nya kandidater inbjudna. Årets prov var ovanligt svårt. Endast 10 domare
klarade gränsen. Resterande domare behöver nu klara nästa års prov för att få fortsatt auktorisation som
distriktsdomare.
Hösten ERFA-träff för distriktsdomarna genomfördes i år samtidigt med distriktets traditionella ERFA-träff i
november. Vid den användes material som tagits fram i samarbete med omkringliggande distrikt.
Regel- & handicapkommittén
Kjell Kristiansson
JURIDISKA KOMMITTÉN
Juridiska kommittén har haft ett ärende att handlägga under 2014.
Juridiska kommittén
Stefan Ågren
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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 27 mars 2015 på Halmstad Golfklubb.

2015-0
_____________________________
(för golfklubben)
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