
 
 

SAMVERKAN MED GDF 

Förbundsstyrelsens uppfattning är att den nya planeringsprocessen känns lovande där det 

inkommit flera positiva kommentarer till stöd för nyordningen. Det finns dock flera 

”barnsjukdomar” som måste åtgärdas, men inget är av allvarligare natur än att det går att lösa till 

säsongen 2011. Ett exempel är att Golfens Hus måste ta fram bättre presentationsmaterial av 

diskuterade prioriteringar (efter GDF-ERFA mötet i augusti) för att underlätta diskussionen på 

GDF:s höstmöten. Finns det ytterligare synpunkter på förbättringar så hoppas vi det kommer fram 

på Golftinget.  

Ett intressant inspel kommer från Göteborgs GDF som i samband med återkopplingen på 

verksamhetsprioriteringarna belyser vilket mötesforum i distriktet som är mest lämpligt för att 

diskutera just framtidsfrågor. Göteborgs GDF menar att ett formellt höstmöte inte är det mest 

lämpliga mötesforumet för dessa diskussioner, då övriga beslut och annan formalia försvårar en 

kreativ process. Göteborgs GDF diskuterade frågeställningarna på en ordinarie 

ordförandeprocess och tyckte att det fungerade väl. Detta inspel känns angeläget att diskutera 

på Golftinget då just formen för höstmötena varierar väldigt mycket mellan GDF. 

Den mest uppenbara problematiken i år har varit nyordningen med att höstårsmöten måste 

hållas i GDF före utgången av september. Några distrikt har anammat detta och andra har inte 

förändrat, där det finns exempel på distrikt som t.o.m. har sina höstsamlingar efter Golftinget. Hur 

vi skall lösa denna fråga för framtiden tål att diskutera, men det är helt klart att Golftinget kan 

ligga sent i november för att processerna därefter skall hinnas med. Följaktligen är det helt OK att 

förankringsprocessen med klubbarna kan fortgå till utgången av oktober. 

När det gäller återkoppling i de rena verksamhetsfrågorna inför 2011 har det inkommit svar från 

7 GDF (Blekinge, Gotland, Ångermanland, Göteborg, Jämtland-Härjedalen, Uppland och Norr- 

Västerbotten). Att det inte är fler beror helt säkert just på problematiken med kalendariet och att 

de GDF som körde septembermöte helt enkelt inte hann förbereda frågeställningarna. 

Generellt kan man säga att återkopplingen är likartad från dessa GDF och det handlar om att 

verksamhet som direkt berör klubbarna känns mest angelägen, som juniorrekrytering, 

nybörjarutbildningen, öppen golfdag och omvärldsanalys. En tydligt inspel kommer från Uppland 

som poängterar att minst lika viktigt som rekryteringsaktiviteter också är att vårda/ta hand om 

såväl juniorer som övriga medlemmar. Denna synpunkt är nu beaktad i det juniorprojekt som 

kommer att presenteras på Golftinget. 

Till sist känns det kul att redovisa två inspel som verkligen sporrar för framtiden  

Jämtland-Härjedalens GDF skriver: 

”Den 23 oktober genomförde J-H GDF ett bra höstmöte med många bra diskussioner. Höstmötet 

föregicks av ett planeringsmöte på tre täter, Junior och Ungdom, Tävling samt en Ordförande 

grupp. Alla klubbar var representerade. 

Vi har tidigare vid ett antal tillfällen informerat/diskuterat den nya planeringscykeln, vilken har 

mottagits positivt.  Förslagen till prioriteringar skickade jag ut omedelbart när de kom från dig, 

vilket innebar att vissa klubbar hade diskuterat dem med sina styrelser.” 

Ångermanlands GDF skriver:  

”Mycket bra underlag för vårt nya Höstårsmöte 22 september. 

Klubbarna börjar förstå hur allt hänger ihop i Golfsverige. 

Det blev en mycket bra dialog/diskussion”. 

 


