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2007 ble et historisk år for golf i Norge ved
at vi fikk vår første Major-vinner ved
Suzann Pettersen, og dette var ikke hennes
eneste store prestasjon. Totalt fem seirer på
LPGA-touren denne sesongen sier det meste.
Den gode idrettslige utviklingen blant våre
beste utøvere har fortsatt i 2007, og Norge
hevder seg meget godt internasjonalt på flere
nivåer. Guttenes VM-sølv for juniorlag og
Anders Kristiansens individuelle seier i VM
junior, er tegn på at fremgangen fortsetter og
at foregående års prestasjoner ikke har vært
tilfeldige. Nok en gang får man bekreftet at
det gjøres mye godt arbeid med den idrettsli-
ge satsingen både ute i klubbene og i forbun-
det sentralt. Imidlertid blir kravene til utøve-
res satsing stadig mer skjerpet samtidig som
forventningene til våre utøvere har blitt stør-
re.

Satsingen på toppidrett krever mye både av
forbund og de involverte personer og hadde
heller ikke vært mulig uten gode og motiver-
te samarbeidspartnere.

Aktiviteten på turneringssiden var i 2007
større enn noen gang. Tilbudet til utøvere i
alle kategorier er godt, og spesielt hyggelig
er det å registrere at rekruttering til jente-tou-
rene øker mest. Gledelig er det dessuten at vi
for andre år på rad har kunnet arrangere
Challenge Tour og European Tour for damer
her hjemme. Denne satsingen har vært mulig
grunnet samarbeid med eksterne promotorer
og positive klubber.  

Vi har lenge hevdet at veien til media går
gjennom store idrettslige fremganger, og
dette har man fått bekreftet også i 2007.
Store turneringer som US-Open, Solheim
Cup og internasjonale konkurranser i Norge
har fått plass i TV-ruta her hjemme. I tillegg
har disse arrangementene fått bred omtale i
den skrivende presse. 

Som en konsekvens av den økte interessen
for store turneringer og større oppmerksom-
het i media, har motivasjonen til økt idretts-
lig satsing, både ute i klubbene og blant spil-
lere flest, blitt styrket. 

Tilbudene til den vanlige golfer i klubbene
har også blitt bedre gjennom bevisst satsing
på å rekruttere nye spillere og på å aktivisere
nybegynnere. Å øke spilleferdighetene for
den jevne golfspiller er en viktig faktor for å
skape varig tilknytning til klubbmiljøene og
derigjennom stabile medlemstall i klubbene.
Tiltaket ”Torsdagsgolfen” ser således ut til å
ha fått meget god mottagelse, og barne- og
ungdomstiltakene likeså.

Rekrutteringen og aktiviteten innenfor pro-
sjektet Golf - Grønn Glede var også i 2007
en ubetinget suksess, med stor økning i opp-
slutning. 2007 har også vært året der man
virkelig har kommet i gang med klassifise-
ring av funksjonshemmede spillere, og man
har fått synliggjort hvilke utfordringer og
potensial som finnes på dette området.

Klubbutvikling har stått i sentrum for all
aktivitet rettet mot klubbleddet. Klubb-
utviklere er på plass, og etterspørselen etter
deres tjenester illustrerer på en utmerket
måte det latente behovet som har vært for
mer direkte kontakt mellom NGF sentralt og
klubbene.

Utviklingen av forbundets markedsinntekter
er også stort sett positive når vi ser på sum-
men av direkte inntekter til forbundet og de
store turneringene samlet. Samarbeidspart-
nerne med forbundssponsorene VG, Nordea
og Toyota i spissen gir positive tilbakemel-
dinger på samarbeidet med NGF, og det er
god grunn til å tro at disse tre og de fleste av
våre andre samarbeidspartnere vil bli med
oss videre i årene som kommer. Dette er
positivt i en tid da firmaene krever vesentlig
mer tilbake for sine investeringer på sponsor-
siden enn tidligere. Markedsavdelingen har
slitt med manglende kapasitet på beman-
ningssiden store deler av 2007, men situasjo-
nen forbedret seg i løpet av høsten, og avde-
lingen kunne derfor igjen ha mer fokus på
salg av avtaler til næringslivet. 

Året 2007 var preget av stor ustabilitet på
leveransene fra vår IT-leverandør, noe som
skapte stor frustrasjon og ergrelse ute i Golf-
Norge. NGFs administrasjon brukte mye res-
surser på å følge opp saken. Hovedårsaken til
problemene lå på driftsiden hos underleve-
randører til norsk idrett, og NGF satte sam-
men med øvrige særforbund i NIF i gang en
omfattende prosess mot leverandørene for å
få en avklaring med tanke på sesongen 2008.
Manglende leveranser i 2007 har ført til at
NGF vil gi økonomisk kompensasjon for
deler av klubbenes avgift for bruk av
Golfbox. På IT-siden kjørte man også i 2007
et omfattende pilotprosjekt for innføring av
et elektronisk golfkort i Norge. Erfaringen
fra piloten dannet grunnlaget for den beslut-
ning golftinget fattet på Hell i november om
innføring av golfkortet i hele organisasjonen.

NGFs administrasjon var i 2007 gjennom en
betydelig omstilling. Med så stor spredning i
aktivitet, og med den økte satsingen lokalt,
var det nødvendig å foreta grep hvor ansvars-
og oppgavedeling ble mer tydelig. Nytt orga-
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nisasjonskart ble gjeldende fra 1. mars (se
side 6). Året var også preget av at flere med-
arbeidere med lang fartstid i organisasjonen
valgte å slutte. Dette har krevd betydelig mer
innsats fra de andre, og oppgaver har til tider
blitt hengende. Fra 1. januar 2008 er alle stil-
linger igjen besatt.

INTERNASJONALT ARBEID

NGF hadde i 2007 to representanter i
European Golf Association, én i Executive
Committee valgt inn som representant for
North Zone på EGAs Annual Meeting i 2005
og én i Handicapping and Course Rating
Committee. På slutten av året ble Stein Jodal
valgt inn i Championship Committee

Forbundet deltok med to representanter på
Nordisk Golf Unions møte i Fredrikshavn og
tre representanter ved EGAs Annual Meeting
i Wales.

Samarbeidet på det administrative plan i
Norden kjennetegnes fortsatt ved stor åpen-
het og godt klima. Innen alle fagfelt er dette
utviklet og bidrar til at vi kan utnytte andres
erfaringer. Nytt av året er at NGF innenfor
den idrettslige satsingen på junior og talenter
har utviklet turneringskonsepter hvor våre
spillere får testet seg, spesielt mot spillere fra
Sverige. 

STYREMØTER OG 
REPRESENTASJON

Styret avholdt i 2007 åtte styremøter hvorav
ett var et ekstraordinært telefonmøte, og ett
var en 3-dagers samling kombinert med
klubbesøk i Nord-Norge. I alt har det vært
behandlet 72 ordinære saker på disse
møtene. I tillegg kommer en rekke mindre
orienterings- og drøftingssaker.
Representanter fra styret har vært til stede på
seks områdevise lederfora, 13 forbundstur-
neringer, fire internasjonale turneringer inkl.
Solheim Cup og har hatt et større antall
representasjonsoppgaver med klubber
(eksempelvis møter med offentlige myndig-
heter, baneåpninger), ulike fagfora, NIF-
møter, internasjonale organisasjoner etc.

Styret vil rette en takk til alle samarbeid-
spartnere, frivillige oppnevnte og tillitsvalg-
te som har bidratt med stort og betydnings-
fullt arbeid i komiteer, utvalg, faggrupper og
som enkeltstående ressurspersoner. Styret
retter også en takk til våre profilerte spillere
som bidrar i NGFs breddeidrettsarbeid, og
ikke minst til NGFs administrasjon.

For øvrig vises det til avdelingenes rapporter.

Fra 1. mars 2007 har NGFs administrasjon
vært organisert på følgende måte:
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Med virkning fra 1. mars ble det gjort en
omorganisering av administrasjonen, ref.
organisasjonskartet som er vist ovenfor.
Hovedinntrykket er at erfaringene av omor-
ganiseringen så langt er gode. Den har gitt
større trykk i vårt arbeid på de ulike områ-
dene, utviklingsmuligheter for flere av våre
ansatte og en kompetent ledergruppe. Selv
om rapporteringslinjene er klare, gjenstår det
en del utprøvinger før vi kan konkludere når
det gjelder arbeidsprosesser og møteplasser.

Det har vært et ekstremt år når det gjelder
bemanningssituasjonen i administrasjonen.
Fire gode medarbeidere med lang fartstid i
NGF sluttet i perioden mai – september. Sett
utenifra kan det virke foruroligende, og det
er derfor godt å kunne rapportere at årsakene
til oppsigelsene var begrunnet i ønske om
videreutvikling innen andre områder eller
endringer i/hensyn til privatsituasjonen. 

Samtidig som de ovennevnte i ettertid har
blitt eller er i ferd med å bli erstattet, noe
som jo alltid krever både tid og arbeid, har
det også kommet til fem nye medarbeidere i
faste og/eller midlertidige ansettelser med 50
– 100 prosent arbeidstid. Dette gjelder styr-
king av bemanningen på IT-siden og oppføl-
ging av utredningen om NGFs fremtidige
idrettslige struktur og satsing som var oppe
på Golfforum 2006. I forhold til den meget
stabile bemanningssituasjonen vi tidligere
har hatt, gir dette helt nye utfordringer i for-
hold til å bli kjent med hverandre og å opp-
rettholde en god felles kultur og arbeidsmil-
jø. At vi nå har 5 regionale klubbutviklere
med bosted andre steder enn på Østlandet gir
utfordringene en ekstra dimensjon. Vi er
imidlertid meget godt fornøyd med våre nye
medarbeidere og er trygge på at de skal passe
godt inn og bli en fin tilvekst i administrasjo-
nen. 

ØKONOMI

Ovennevnte omorganisering medførte at vi
ble sittende med et økonomioppsett som ikke
var tilpasset den organiseringen vi har hatt
gjennom mesteparten av året. Dette har vært
meget utfordrende, ikke minst rent rapporte-
ringsmessig. De nevnte bemanningsendring-
ene, kombinert med planleggings- og bud-
sjettarbeid uten økonomimedarbeider, har
medført mye arbeid, men også gitt et helt nytt
eierskap både til egne og nye ansvarsområ-
der og til helhetstenkningen. 

Sommeren og høsten 2007 innførte vi også
nye arbeidsverktøy på økonomisiden, som
elektronisk bilagshåndtering og integrert
betalingsformidling.

Regnskapet for 2007 viser et negativt resul-
tat på kr. 46.494 som i hovedsak skyldes ned-
gang i sponsorinntekter.

Når det gjelder utestående fordringer er situ-
asjonen at en del klubber sliter økonomisk,
men ved tett oppfølging klarer de aller fleste
å betale for seg. Vi regner med at situasjonen
i 2008 vil bli stram for klubbene og har økt
avsettingen til tap på krav med 100.000.
Purre- og inkassorutinene vil bli skjerpet i
2008 for om mulig å unngå tap.

NGF har hatt god likviditet gjennom hele
året, noe som skyldes at vi nå har fått bygget
opp en solid egenkapital.

Det har vært økonomirapportering fra admi-
nistrasjonen til styret i hvert styremøte.

IT

NGF har en avtale med NIF om leveranse av
IT til klubber og forbund. Ny avtale ble inn-
gått i 2007 og gjelder for årene 2007 til 2009.
Avtaleformularet er felles for alle særfor-
bund i NIF med tillegg for eventuell spesi-
fikk programvare. For NGFs vedkommende
omfatter således avtalen leveranse av idret-
tens fellessystemer og GolfBox til alle golf-
klubber som ønsker det. 

Ustabilitet på systemene
I 2007 har det vært stor ustabilitet på alle
NIFs systemer noe som har ført til en rekke
klager fra brukere. Golfklubbene har vært
meget sterkt berørt av dette og misnøyen ute
i klubbene med NIF som leverandør har til
tider vært meget stor. Leverandørens oppføl-
ging av sine forpliktelser i avtalen med hen-
syn til oppetid på systemene, dokumenta-
sjon, møter og rapporter har vært svært
mangelfull. Leveransene har således ikke
vært i overensstemmelse med avtale og dette
er meddelt NIF som vår leverandør.
Problemene er så omfattende at det er satt i
verk en uhildet granskning av forholdet etter
initiativ fra alle særforbund. Det er også
fremmet krav til NIF om økonomisk kom-
pensasjon fra særforbundene. NGF er innvil-
get kr. 590.000,- i slik kompensasjon, hoved-
sakelig knyttet til leveransen av spesialsyste-
mer. NGF  tilbakebetaler således til klubbene
50% av deres avgift for bruk av GolfBox i
2007.

Det hersker ingen tvil om at erfaringen dette
året har forsterket kravet om at dersom NGF
skal levere systemer til klubbene, må det
vesentlige forbedringer til når det gjelder sta-
bilitet på systemene, kvaliteten på databasen
og funksjonalitet knyttet til medlemshåndte-
ring. Golf Online består av delsystemene
Klubben Online og GolfBox. På systemsiden
er det i første rekke førstnevnte som har de
største manglene for golfklubbene. Høyst
uberettiget er det derimot GolfBox som blir
sett på som problembarnet, all den tid det er
dette systemet som er mest synlig ute i klub-
bene og som benyttes av alle golfspillere. 

Det har gjennom hele året blitt jobbet iherdig
både fra NIF og deres underleverandører
med å stabilisere driften av systemene. Dette
har skjedd i nær kontakt med representanten
for særforbundene, som har satt krav til fullt
innsyn i alle detaljer. Vurderinger av konse-
kvenser ved å skifte driftsleverandør ble
igangsatt tidlig på høsten. 

EDDA Media som leverer systemene til
idretten, har kommet langt i arbeidet med
overføring av alle systemene til ny og moder-
ne plattform. Medlemshåndteringssyste-
mene blir vesentlig endret og NIF har inngått
avtale med Lindorff Match for vask av alle
idrettens persondatabaser. Lindorff Match
har rundt 4 millioner navn i sin base i dag. 

Spesielt med tanke på innføring av et golf-
kort for alle spillere er en felles databaseløs-
ning nødvendig. I 2007 ble det kjørt et pilot-
prosjekt på golfkort i 18 klubber. Erfaringen
i de klubber som har tatt dette i bruk er posi-
tive. Det rapporteres at et slikt system betyr
store innsparinger i klubbenes kostnader til
administrasjon særlig når det gjelder utsen-
ding og oppfølging av hcp-kort. Systemet gir
også spillerne selv ansvar for oppfølging av
eget hcp.  

I 2007 ble det dannet en ny faggruppe IT
som skal bistå administrasjonen i oppfølging
av alle saker rundt IT-spørsmål. Gruppen
består av representanter fra klubbene, og
leder er foreslått av GAF. Sentralt i gruppens
arbeid har vært å samle ønsker og prioritere
utvikling på systemsiden. Utviklingsliste for
GolfBox ble oversendt 1. oktober og
GolfBox lovte ting ferdig i god tid før
sesongen 2008. Sammen med administrasjo-
nen er gruppen også med i det arbeidet som
NIF og Edda Media har igangsatt for å utvik-
le et nytt medlemshåndteringssystem som
skal erstatte Klubben Online.

STAB
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SPONSORVIRKSOMHET

NGF hadde i 2007 følgende samarbeid-
spartnere:
Forbundssponsorer: Nordea, VG og Toyota
Sponsorer: Belanor og Topp Golf
Leverandører: Golfsenteret, Hertz, TWT
Sport/Galvin Green, Paragon, SMD
Holding/Titleist, Canon, If, Rica Hotels,
Firstline (frem til 30.04.2007), Contar,
Dinamo Etcetera, Sponsor-Link og Gyro
Event.

NGFs samarbeidspartnere har gitt uttrykk
for at de i det store og det hele er godt for-
nøyde med samarbeidet med NGF. Nordea
valgte å videreføre sin samarbeidsavtale
knyttet til Nordea Pairs for 2007 og 2008,
og økte avtalens verdi med kr 300.000,- i
2007, og med ytterligere kr 50.000,- i 2008.

NGF signerte to nye samarbeidsavtaler i
2007. Sponsor-Link og Gyro Event gikk inn
i NGF Club. NGF valgte ikke å videreføre
samarbeidsavtalene med Via Golfreiser og
Firstline Group.

NGF Club hadde sytten medlemsbedrifter
ved utgangen av 2007. NGF har videreutvi-
klet aktivitetsprogrammet for NGF Club, og
hadde i gjennomsnitt ett arrangement per
måned. NGF Club-medlemmene fikk også i
år en aktivitetskalender som viste en over-
sikt over NGF Clubs arrangementer i 2007.
Disse aktivitetene besto av frokostmøter ute
i bedriftene, golftreninger, turneringer og
seminarer i utlandet. I 2007 ble det for før-
ste gang arrangert en turnering for med-
lemsbedriftenes ansatte. Målet med turne-
ringen var å implementere samarbeidet med
NGF dypere i medlemsbedriftene, ved å
invitere andre personer enn de som til dag-
lig er kontaktpersoner mot NGF.

2007 var bemanningsmessig et ustabilt år
for markedsavdelingen, noe som gikk ut
over kapasitet knyttet til salgsarbeidet. 

REKRUTTERINGS-
AKTIVITETER

Markedsavdelingen var representert ved tre
rekrutteringsaktiviteter rettet mot barn i
2007. Barnefestivalen på Akershus festning
ble arrangert 2. og 3. juni, Barneøya på
Kalvøya ble arrangert 18. - 19. august, og
NGF var også representert med en stand for
barn i forbindelse med SAS Masters 24.-
26. august. Barneøya var arrangementet
hvor NGF virkelig fikk vist fram golf som
en aktivitet for barn, og standen ble besøkt
av flere hundre barn i løpet av festivalen.
Ingen klubber var til stede eller bidro i noen
av disse arrangementene, noe som ble
begrunnet med at de ikke hadde tid. 

INFORMASJON

NGF-NYTT

NGF-nytt ble sendt ut omlag hver 14. dag.
Nyhetsbrevet sendes ut til klubber, tillit-
svalgte og andre kontakter, og det blir lagt
ut på NGFs websider. I tillegg ble det sendt
ut spesifikke informasjonsbrev til klubbene
ved behov.

WEB

www.golfforbundet.no er NGFs offisielle
nettside. Den stod for første gang på egne
ben, uten samarbeidspartner, i 2007.
Webstatistikken viste besøkstall på siden på
mellom 7000 og 10 000 unike brukere per
måned utenom sesong, og mellom 12 000
og 14 000 unike brukere per måned i
sesongen. I forbindelse med EM Girls, hvor
turneringssidene lå på NGFs websider, var
det hele 21 000 unike brukere i løpet av juli
måned.

Øvrige websider som blir oppdatert i
NGF-regi er: www.jentegolf.no,
www.coachingsystem.no,
www.barnoggolf.no, www.ngfclub.no og
www.golfonline.no. 

UNDERSØKELSER

Det ble gjennomført løpende elektroniske
evalueringer etter hvert kurs og etter hver
samling  arrangert av NGF. I tillegg ble det
gjennomført undersøkelser knyttet til NGFs
IT-leveranser.

MEDIA

Henrik Bjørnstads inntreden på PGA Tour i
USA ga mediedekningen av norsk golf en
helt annen dimensjon i 2006. Bjørnstad
skapte naturlig nok ikke de samme over-
skriftene i 2007, men Suzann Pettersens
suksess gjorde sitt til at synligheten av golf
i media ble like omfattende. Anders
Kristiansens VM-gull medførte også bred
mediedekning. NRK sendte hver dag redi-
gerte opptak fra SAS Masters. I tillegg
direkteoverførte statskanalen Solheim Cup
alle dagene.

For øvrig er det verdt å merke seg at P4
Tour fortsatt får plass på resultatsidene i
avisene, noe som er svært viktig for synlig-
heten for norsk golf. I tillegg var også
Toyota Teetime på SportN, med blant annet
sendinger fra P4 Tour, en god ambassadør
for golfidretten.

I mange distrikter viste lokalmediene stor
interesse for P4 Tour, AMA Tour, A-tour og
norgesmesterskapene. Prosjektet Golf –
Grønn Glede oppnådde også bred lokal
omtale i 2007. 

Barneøya-festivalen på Kalvøya ble meget godt besøkt.

www.golffforbundet.no
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Etter etablering av ny organisasjonsstruktur
pr. 1. mars 2007, ble barn, ungdom og bred-
deidrett en egen avdeling. All breddeidretts-
lig aktivitet skal understøtte vårt mål om
”flere og bedre golfspillere”. Det er sentralt
at vår aktivitetsutvikling blir en støtte til
klubbenes arbeid på dette området. Det er
derfor viktig at NGF til enhver tid har god
kontakt og godt kjennskap til klubbenes
ønsker og behov. Torsdagsgolfen er et
eksempel på tiltak som er utviklet i nært
samarbeid med klubbene. NGFs regionale
klubbutviklere vil også spille en sentral
rolle mot våre klubber i dette arbeidet. 2007
var et aktivt år, der flere nye tiltak ble
igangsatt, blant annet Sommerslaget som
retter seg mot skolene og Torsdagsgolfen
som skulle sørge for bedre ivaretakelse av
nybegynneren. 

GOLFENS DAG

Golfens dag ble arrangert søndag 3. juni i
47 klubber. Selv om dette er to færre delta-
kerklubber enn året før, registrerer vi at
Golfens dag er et viktig rekrutteringsarrang-
ement for klubbene som jobber godt lokalt
med arrangementet. En av klubbene hadde
mellom 4-500 besøkende, mens andre
hadde få besøkende. Enkelte klubber startet
Barn & Golf – aktivitet etter godt oppmøte
av barn på Golfens dag. 
Det var promotering av arrangementsklub-
ber i VG-annonse og gjennom pressemel-
ding. Klubbene fikk tilsendt plakater,
annonsemal for annonsering i lokalpressen
og forslag til opplegg for gjennomføring. 

BARN & GOLF

Med Barn & Golf har NGF utviklet en hel-
hetlig satsing for våre yngste golfere i alde-
ren 6-12 år. Dette er første sesongen som
barna har kunnet ta Golfmerket. Vi har
organisert Barn & Golf-aktiviteten nivå/fer-

dighetsbasert i en egen utviklingstrapp. Slik
ønsker vi at barna skal ha noe å strekke seg
etter i sin egen utvikling. Alle barna starter
på nederste trinn og må ta dette før de kan
starte på neste. Hvert trinn har sitt eget
merke med bestemte krav. (Puttemerke,
bronsemerke, sølvmerke og gullmerke.) Når
barnet har klart gullmerket, kan neste mål
være å ta Grønt Kort. 

NGF ønsker at den teoretiske opplæringen
kan gjennomføres mest mulig i praksis med
støtte av et nyutviklet aktivitetshefte for
barn. Dette heftet vil også være viktig støt-
temateriell for klubbene i Grønt Kort-under-
visningen for barn tom 12 år. NGF har laget
arrangørpakker som klubbene kan bestille
fra Idrettsbutikken (heftet ”Alt om
Golfmerket”, golfmerker med tilhørende
scorekort, aktivitetshefte, diplom, plakater
og premier.) Vi har også utviklet egen nett-
side for Barn & Golf (www.barnoggolf.no). 

Materiellet ble ferdigstilt midt i golfsesong-
en og selv med en kort sesong med Barn &
Golf har klubber gitt veldig positive tilbake-
meldinger på nytuviklingen.

GOLF I SKOLEN

Samarbeidet med Norges Skiforbund,
Norges Friidrettsforbund, Norges
Orienteringsforbund og Norges
Svømmeforbund i fellessatsingen
”Idrettsglede i skolen”, var også i 2007
svært positivt. I fellesskap arrangerte vi
blant annet lærerkurs i Oslo og Trondheim.
Antallet lærere som valgte golf som akti-
vitet har økt betraktelig siden fjoråret. Flere
byer har kommet med ønsker om lærerkurs.
NGF representerte ”Idrettsglede i skolen”
på lærerkurs på Beitostølen i januar. 

Sommerslaget ble i 2007 introdusert som et
nytt tiltak rettet mot skolene, og spesielt
mot 1.-7. klassetrinn. Ideen var at skoleklas-
ser med både foreldre og lærere ble invitert
til å ha sin årlige sommeravslutning hos
golfklubben. Golfklubbene la til rette for
klassens sommeravslutning med golfakti-
vitet.  44 klubber ønsket besøk av skole-
klasser. Noen klubber fikk ikke respons fra
skolene, mens andre hadde stor aktivitet.
Over 2000 barn deltok i Sommerslaget.
Mange golfklubber har etablert et godt sam-
arbeid med lokal skole. Det ble gitt tilsagn
til 34 klubbtiltak rettet inn mot skolen for
barn /unge gjennom aktivitetsmidlene i
2007.

JENTEGOLF

2007 var femte og siste år som prosjekt for
Jentegolf. Målet har vært å øke bredden i
norsk jentegolf, samt å få flere aktive jenter
i klubbene. Samtidig ønsket vi å beholde
jentene lengre som aktive. 

I løpet av 2007 var målsetningen at det skal
være minst 2300 aktive jenter i Norge. Vi
ønsker også å øke antallet jenteansvarlige i
klubbene med 10 prosent hvert år.
Oppslutningen om prosjektet var bra i 2007.
I medlemsutviklingen hadde vi en nedgang
i antall jenter (0-19 år) fra 2005 til 2006,
men opplevde en fin opptur i 2007 (opp 2,6
prosent). Antallet aktive jenter har vært sta-
bilt over 1900 de siste årene. Av aktiviteter
som er gjennomført kan det nevnes: semi-
nar for jenteansvarlige, egen treningssam-
ling for alle deltakerne som var med på jen-
teleir i 2006, jentedag, Mor/datter-turnering,
jenteleir, samt Jentegolf Scramble som ble
arrangert for andre gang.

Vi har fortsatt en jenteansvarlig i hvert tur-
neringsområde.

Nyheter i jentegolfkolleksjonen var jubi-
leums-hettegenser og langermet T-shirt.
Klærne selges via Idrettsbutikken eller på
våre arrangementer. 

Tinius Cup er en landskamp mellom
Sverige og Norge som arrangeres etter
samme modell som Solheim Cup. I år gikk
matchen på Lunds Akademiska Golfklubb i
Sverige. Det ble seier for Sverige med 8-12. 

En videre satsing på jenter går over i drifts-
fase fra og med 2008. Våre klubbutviklere
blir sammen med jenteansvarlige viktige
bindeledd inn til klubbene i det videre
arbeidet. 

KVINNEGOLF

Ladies Tour hadde på landsbasis over 900
starter representert av 450 spillere i 17 del-
turneringer. Konseptet ble i år utvidet med
en finale på Grønmo GK i september hvor
samtlige klassevinnere fra de 17 lokale tur-
neringene ble invitert. Dette tiltaket ble
positivt tatt imot og vil videreføres i 2008.
En stor takk til alle arrangørklubber og del-
tagere!

NGFs kvinnekontakter har gjennomført
erfaringstreffer med til sammen vel 40
klubber innen de ulike turneringsområdene.

Fra knøttebanen på Mørk GK.
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De fleste klubber som har deltatt ønsker
flere slike møter fremover for å knytte kon-
takter, lære av hverandre, planlegge besøk
hos hverandre og etablere turneringstilbud.
Alt dette er med på å skape grunnlaget for
enda bedre rekruttering av kvinner til gol-
fen. Det trengs hvis vi skal nærme oss mål-
settingen om ett prosentpoengs økning per
år. Jente/kvinneandelen var per 31.12.2007
fortsatt 27,3 prosent. I enkelte klubber fin-
nes det knapt nok verken jenter eller
kvinner og der hvor det finnes jenter, er
utfordringen å beholde disse når de forlater
junioralder.

Gjennom møtene med klubbene har NGF
fått mange innspill på hva vi bør jobbe
videre med for å øke rekrutteringen og for å
få våre kvinnelige medlemmer mer aktive
som både spillere og tillitsvalgte. Det etter-
spørres blant annet utdanningstilbud for
aktivitetsledere for både barn og voksne,
innføring i NGF Coachingsystem og
Torsdagsgolfen, samt opplæring i ulike
moduler i konseptet Idrett & Ledelse.
Sistnevnte, med opplæring i styre- og komi-
téarbeid, valgkomiteens arbeid og budsjett-
arbeid, er et viktig virkemiddel for å rekrut-
tere flere kvinner til styrer og komiteer i
klubbene og i NGF.

Vi mangler fortsatt en kvinnekontakt i
Nord-Norge.

SENIORGOLFEN

NGF arrangerte NM for seniorer på vanlig
måte, og ga en viss økonomisk støtte til
Norsk Seniorgolf, som organiserer Norsk
Senior Tour, vennskapsmatcher med andre
land, og sender deltakere til EGA og EGAs
internasjonale mesterskap for seniorer.

GOLF FOR FUNKSJONS-
HEMMEDE (INKL. KLASSIFISERING)

Mange golfklubber legger til rette et godt
aktivitetstilbud for funksjonshemmede. I alt
14 klubber fikk tilsagn om støtte til aktivitet
for funksjonshemmede. Mange klubber har
etablert et godt aktivitetstilbud Arbeidet
med klassifisering av funksjonshemmede
utøvere har også inneværende år vært sen-
tralt. 

Det er nå til sammen 14 utøvere som er
klassifisert. Alle klassifiserte utøvere ble i
2007 invitert til å delta i egen oppvisnings-
klasse under NM på Onsøy. Igjen ble dette
en viktig synliggjøring av golf for funk-
sjonshemmede. Vi har ennå ikke nok kon-
kurranseutøvere til å etablere en egen klasse
for funksjonshemmede i eksempelvis NM. 

GOLF – GRØNN GLEDE

I alt 24 klubber la til rette for golfaktivitet
for deltakerne i 2007. Det har også dette
året vært jevnt over vært en veldig god akti-
vitet i klubbene. NGF sentralt har lagt noen
føringer rundt satsingen, og stilt krav til del-
takerklubbene. Klubbene har også fått et
sentralt stimuleringstilskudd til Golf –
Grønn Glede-aktiviteten. Mange klubber

har etablert et godt lokalt samarbeid med
Kreftforeningen, lokallag fra
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,
ADHD-forening, institusjoner, kommuner
med mer. Mange klubber har også fått støtte
lokalt til satsingen. Kjetil André Aamodt
har vært en viktig ambassadør for Golf –
Grønn Glede. 

Startkontingenten fra NGFs veldedighets-
turnering gikk uavkortet til Golf – Grønn
Glede. To vinnere fikk som premie spille
pro-am med Kjetil André Aamodt på LET
på Losby.  2007 var siste år med prosjekt-
støtte fra Stiftelsen helse- og rehabilitering.
Det gode samarbeidet med Kreftforeningen,
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
og If videreføres.

TORSDAGSGOLFEN - 
IVARETAKELSE AV
NYBEGYNNEREN

Tiltaket ble igangsatt i 2007 i 52 golfklub-
ber.  Ideen med Torsdagsgolfen har vært at
en nybegynner hver torsdag kl 1800 kan
troppe opp i en hvilken som helst golfklubb
som er med på satsingen - ikke bare i sin
egen klubb - og vite at det foregår en akti-
vitet som ønsker spilleren velkommen med
et sosialt inkluderende miljø og et program
for spilleforbedring. Også de nysgjerrige,
og de som ennå er klubbløse, ønskes vel-
kommen, og skal vite at de kan få lånt
utstyr. 

I tilbakemeldingene vi har fått fra klubbene
har klubbene fått flere nye golfere/medlem-
mer som direkte følge av Torsdagsgolfen,
samt at mange passive har blitt aktive med-
lemmer igjen. Nær 70 prosent av deltaker-
klubbene svarte at de rekrutterte nye med-
lemmer gjennom Torsdagsgolfen.

AKTIVITETSMIDLER

Årlig utlyses det aktivitetsmidler for mål-
gruppene barn og unge, jenter og funksjons-
hemmede som klubbene kan søke om. Til
sammen fikk vi inn 157 søknader (108 søk-
nader på målgruppen barn og unge, 35 søk-
nader på målgruppen jenter og 14 søknader
på målgruppen funksjonshemmede). Til
sammen for de tre målgruppene ble det gitt
tilsagn om kr. 778.000. 

Joakim Marksten i aksjon i oppvisningsklassen
under NM på Onsøy.

Ressurspersonene i Kvinnegolf.
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Som navnet tilsier har avdelingen klubbene
som sitt fremste fokus. Mens norsk golfs
hovedmål er ”flere og bedre golfspillere”,
skal avdelingen ”Klubb- og kompetanseut-
vikling” bidra til at vi får bedre spillere i
bredden og flere på toppen. Avdelingen blir
et bindeledd mellom det gode arbeidet som
skjer på området barn, ungdom og bredde og
toppidrettssatsningen. 

REGIONALE 
KLUBBUTVIKLERE

Prøveprosjektet med regionale klubbutvi-
klere ble startet opp sensommeren 2007.
Prosjektet kan sees på som en videreutvik-
ling av prosjektet Golf i nord, som hadde
som hovedintensjon å formidle golffaglig
kompetanse til klubbene i Nord-Norge.
Resultatene underveis i prosjektet var såpass
gode at NGF så det som naturlig å få satsing-
en til å skje også andre steder i Norge. 

For å kunne videreutvikle satsingen på opp-
søkende virksomhet mot klubbleddet, enga-
sjerte NGF fem regionale klubbutviklere
rundt omkring i landet. Nå finner vi én klub-
butvikler helt i nord, én med ansvar for
Nordland og Nord-Trøndelag, én med ansvar
for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, én
med ansvar for Sør-Vestlandet og til slutt én
med ansvar for Sør-Østlandet. NGF sentralt
skal foreløpig ta hånd om de klubber som
ligger i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo
og Østfold.

Den første regionale klubbutvikleren startet
opp cirka 1. juni, mens den siste startet opp
1. oktober. Resultatene så langt viser at NGF
har femdoblet sin oppsøkende virksomhet.
Nesten 65 av våre golfklubber har fått besøk
av regionale klubbutviklere én eller flere
ganger i løpet av året, noen av dem sågar
opptil 5 ganger. 

De regionale klubbutviklerne har fortsatt
som sin viktigste oppgave å vise omsorg
overfor de klubbmiljøer som allerede eksis-
terer. De skal bidra til at hver enkelt klubb
settes i sentrum, bidra til at hver enkelt klubb
får mulighet til å få dekket de kompetansebe-
hov de selv mener de har, samt bidra til at
NGFs prosjekter og tiltak til en hver tid er
kjent i klubb-Norge. I tillegg skal de stimu-
lere til samarbeid innad i klubben og på tvers
av klubbene.

NETTVERKSBYGGING
OMRÅDEVISE LEDERFORUM

Områdevise lederforum ble arrangert for
femte gang i 2007. Lederforumene er en vik-
tig møteplass mellom valgt og administrativ
ledelse i klubbene og det tilsvarende i NGF
sentralt. Hensikten er som tidligere å drøfte
samarbeid, fremtidsutvikling, strategi og
golfpolitikk. Hovedtemaene denne gangen
var tiltak mot ulike segmenter av nybegyn-
nere, regionale klubbutviklere, ansvar og rol-
ler i golfklubben samt golfens samfunns-
verdi.

Golfboomen er over for denne gang.
Sterkere enn noen gang må golfklubbene
sette i gang tiltak som bedre ivaretar nybe-
gynneren, uansett om denne er gammel eller
ung, mann eller kvinne. På lederforum ble
tiltak som Barn & Golf, Torsdagsgolfen og
kvinnegolfen presentert. 

For å forberede klubbene på satsingen rundt
regionale klubbutviklere, samt få innspill på
endring i tankesett eller arbeidsform, ble det
arrangert et gruppearbeid rundt temaet.
Tilbakemeldingene tydet nok en gang på at
klubbene mener det er på høy tid at NGF blir
mer oppsøkende i sitt arbeid, og at behovet
for dialog med NGF er stort.

Et annet tema som ble presentert på forumet
var ”Ansvar og roller i golfklubben”. Målet
var å gi deltakerne en bedre organisasjons-
forståelse, og forstå hva som skiller for-
eningsdrift fra privat virksomhet. 
Det siste hovedtemaet var ”Golfens sam-
funnsverdi”. NGF påstår at golfen blir
behandlet annerledes enn andre idretter.
Årsakene til dette er trolig mange og
sammensatte, men golf-Norge har behov for
å få de besluttende myndigheter, på alle nivå-
er i det norske samfunnslivet til å se på gol-
fen med de samme øynene som de ser på
annen idrettsaktivitet. Vi ønsker en mer rett-
ferdig fordeling av kommunale/ fylkeskom-
munale tilskudd, en mer rettferdig fordeling

av spillemidler og en mer rettferdig behand-
ling i forhold til golfidretten som forebyg-
gende helseaktivitet. Dette omfattende og
nøysomme arbeidet makter ikke NGF å gjøre
alene. Dette må skje i tett samarbeid med
klubbene og klubbenes ledere.  

Evalueringen av årets områdevise lederfora
var som følger:
- NGFs prosjekter og tiltak ble imøtekommet   

med glede. Spesielt positivt var det at klub-
bene selv er med i utviklingen av tiltak som 
for eksempel Torsdagsgolfen.

- ”Ansvar og roller i golfklubben” ble sett på 
som både informativt og lærerikt. Dette 
burde sågar bli tilbudt alle styremedlem-
mer rett i etterkant av årsmøtet. 

- Det er en utfordring at kun halvparten av 
klubbene deltar på områdevise lederforum, 
og spesielt underlig er det at mange av de 
etablerte, større klubbene ikke finner tid til 
å delta.

- Satsingen på regionale klubbutviklere vil 
trolig bidra til at dialogen mellom klubb og 
forbund blir bedre. Samtidig er det et beret-
tiget håp fra klubbene om at de innspill 
som klubbutviklerne fanger opp i sitt virke 
i klubbene, blir brukt i fremtidens planleg-
ging. På den måten vil NGF hele tiden 
være behovsstyrt, i hvert fall på utdan-
ningsområdet. 

GOLF I NORD

Prosjektet Golf i nord ble avsluttet i 2007.
Prosjektet har hatt som formål å øke den
golffaglige kompetansen i landsdelen, samt
bidra til at golf som idrett er blitt mer kjent i
de nordnorske fylkene. Et av hovedtiltakene
har vært å få etablert høy golffaglig kompe-
tanse i området. Derfor ble det ved oppstart
engasjert utdannede PGA-proer til å drive
golffaglig veiledning og klubbsupport i 11
klubber i nord.

Etter hvert ble det viktig for prosjektet å
dreie fokuset mer over på klubbutvikling og
mindre på utvikling av enkeltindivider.
Derfor har våre to engasjerte proer arbeidet
mer med å styrke klubbene og deres frivilli-
ge enn kun å tenke protimer.

Utviklingsarbeid er en langsiktig prosess.
Forandring skjer ikke over natten, men NGF
tror at prosjektet har vært en bidragsyter til
at nordnorsk golf er kommet mer på kartet,
at nordnorske klubber er i stadig utvikling og
at nordnorske spillere hevder seg i nasjonale
turneringer.

KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING
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President Christian Anker-Rasch taler under
Golftinget. Generalsekretær Geir Ove Berg til
venstre, styremedlem Jon Kåre Brekke i midten.
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ORGANISASJONS- OG 
LEDERUTVIKLING

God organisasjonsutvikling er god lederut-
vikling og omvendt. Denne læresetningen er
hovedårsaken til at NGF i samarbeid med 31
særforbund har satset mye tid og penger på
”Idrett og ledelse”. Flere av våre golfklubber
har vært i gjennom lengre prosesser for å
kartlegge hvor de står, hvor de vil og hvor-
dan de skal ta seg dit. 

NGF har gjennom vår egen virksomhetsplan
skapt modeller som gjør det mulig å imple-
mentere virksomhetsplanen for hele norsk
golf også på klubbplanet. 

Idrett og ledelse er en utdanning delt inn i 4
trinn. Trinn 1 og 2 er rettet mot de ulike
lederne i klubben mens 3 og 4 er mer indiv-
idrettet. 

12 klubber drev i 2007 med organisasjons-
og lederutviklingsprosesser. Mange av disse
har endt opp i egne virksomhetsplaner på
klubbnivå.

Hovedutfordringen for alle oss som arbeider
med organisasjonsarbeid blir ikke bare å ha
en plan, men å leve etter den. 

ØVRIG UTDANNING

NGF tilbyr ulike typer utdanningstiltak.
Enkelte fagområder tilbys etter en bestemt
stige, eksempelvis dommerstigen, mens flere
og flere tilbud gis mer skreddersydd for mål-
gruppen det gjelder. Noe tilbys både lokalt
og regionalt, annet kun sentralt. Etter hvert
som klubbutviklerne blir kjent med ønsker
og behov, vil tilbudet bli enda mer spesifikt
og tilpasset brukerne. Flest mulig tilbud bør
realiseres så nært klubbene som mulig. For å
få til dette i alle turneringsområdene, vil det
bli bruk for flere ressurspersoner innen ulike
fagområder. Derfor blir kartlegging og opp-
læring av spesialister en viktig del av arbei-
det fremover.

Antallet faste utdanningstiltak innen de ulike
fagområdene var i 2007 noe lavere enn tidli-
gere, men til gjengjeld er antallet gjennom-
førte tiltak, møter og konferanser noe høy-
ere. Økningen kommer av at flere tiltak ble
arrangert regionalt og lokalt, eksempelvis
implementering av coachingsystemet, hjelp
til klubbutvikling og erfaringsutveksling
mellom klubbenes kvinnekontakter.
Aktivitetslederkurs ble gjennomført lokalt på
fem klubber, hvorav fire i Nord-Norge. 

Gjennom prosjektet Idrettsglede i skolen har
vi vært med på å arrangere kurs for lærere,
kurs som nå etterspørres flere steder i Norge.
Skolen er en spennende arena for rekrutte-
ring av unge golfspillere. 

Kurs i datasystemene Klubben Online og
GolfBox er som tidligere holdt i regi av NIF.

Totalt sett var andelen kvinner på kurs og
konferanser vel 30 prosent, en liten økning
fra 2006, som skyldes spesielt noen tiltak
hvor mange kvinner har vært involvert.
Imidlertid er det stor forskjell mellom de
ulike møteplassene og andelen kvinner bør
generelt øke innen de fleste fagområder om
vi skal kunne oppfylle de krav som gjelder i
Norges Idrettsforbund.

GRØNT KORT

Nybegynneropplæringen ble gjennomført
etter de samme bestemmelsene som tidligere
år, men salget av utdanningsmateriell til
klubbene gikk ned fra cirka 15.000 til 12.500
enheter. Med økt fokus på ivaretakelse og
utvikling av våre nybegynnere, er diskusjo-
nen om fremtidig opplæring godt i gang.
Prinsippene for opplæring planlegges justert
slik at det legges mest vekt på praktisk tre-
ning og gjennomføring av både golfferdighe-
ter og teori, for dermed å gi størst mulig
motivasjon og spilleglede fra start.

NGF-COACHINGSYSTEM

BAKGRUNN

Flere og bedre golfspillere er en konsekvens
av indre drivkraft/GLØD for utvikling.
Individuell glød. Glød i gruppen og i nasjo-
nen. Uansett nivå blir glød skapt når nåsitua-
sjon, mål og veien til målet er tydelig.  Målet
med NGF-Coachingsystem er å bidra til at
arbeidsformen ”fra målet og bakover”, sprer
seg i golf-Norge. Gjennom å ta utgangspunkt
i individet, videre til gruppen og ut i organi-
sasjonen, mener NGF at vi kan få større
fokus på målstyring i alle ledd. NGF-
Coachingsystem er et helhetlig golfutvi-
klingskonsept som i sin kjerne innholder en
utviklingsstige for golfspiller og støtteappa-
rat. Konseptet har levd siden 2005 og er
sammensatt av følgende deler: 

• NGF-Coachingsystem (utviklingsstige 
for golfspillere og støtteapparat på 
alle nivåer).

• Database for sammenligning/dokum
entering av resultater på spiller- og 
klubbnivå.

• Forankringsprosess som har som intensjon 
å skape et bevisst forhold hos klubbens 
nøkkelpersoner innenfor idrett i forhold
til: 
- Hva ønsker vi å oppnå med 

NGF-Coachingsystem?
- Hva ønsker vi å oppnå med vår 

idrettslige virksomhet?
• Fysikkutdanning i samarbeid med

Olympiatoppen.
• Diverse treningshjelpemidler, markeds-

føringsmateriell og presentasjons-
materiell.

RESULTATER

57 klubber er lisensierte brukere av NGF-
Coachingsystem. Det er et stort spenn
mellom de klubber som har implementert
konseptet og de som har introdusert konsep-
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tet. Oversikten nedenfor beskriver i hvilken
grad NGF-Coachingsystem har vært en suk-
sess. For å få en så nøyaktig og ærlig beskri-
velse av implementeringsgraden av NGF-
Coachingsystem, er klubbens utdanningsan-
svarlige blitt forespurt i saken.

1. IMPLEMENTERT

NGF-Coachingsystem er blitt en sentral del
av organisasjonens idrettslige virksomhet i
11 klubber og virksomheter.

2. DELVIS IMPLEMENTERT

NGF-Coachingsystem er større eller mindre
grad blitt en del av organisasjonens idrettsli-
ge virksomhet i 26 klubber. Det vil si at deler
av klubben bruker systemet aktivt. Dette
være seg junioravdelingen, Golf Grønn
Glede, elitegruppen osv.

3. INTRODUSERT

NGF-Coachingsystem er blitt introdusert for
19 klubber. Coachingsystem er ennå ikke
blitt satt ut i livet, og klubbene har dermed
behov for oppfølging også i 2008.

4. AVSLUTTET

En klubb mente at NGF-Coachingsystem
ikke styrket deres idrettslige virksomhet og
har avsluttet bruk av tiltaket.

TALENTUTVIKLINGSDAGER

Talentutviklingsdagene er et tiltak for norske
golftalenter i alder 11-15 år, og ble gjennom-
ført på tre ulike plasser i landet.  Samlingene
ble avholdt i Stavanger (Sola GK),
Trondheim (Byneset GK) og Oslo (Bærum
GK). Det var totalt 67 spillere og 33 trenere
som deltok på samlingene.

Målet med talentutviklingsdagene var å kart-
legge dagens talenter på klubbnivå, for å
bidra til at disse i fremtiden får forutsetning-
er til å bli morgendagens stjerner. Disse
dagene var starten på en ny satsing på unge
utøvere i Norge. NGF arbeider under disse
samlingene med spilleren i fokus. Det inne-
bærer at NGF legger sine ressurser på å styr-
ke miljøet rundt spilleren i like stor grad som
å styrke spilleren selv. Det er i hverdagen
utviklingen må være av høy kvalitet, og ikke
kun på enkelte regionale samlinger. 

Fremtidens toppspiller kjennetegnes av at
han/hun har sterk indre drivkraft, tenker
balanse i alt det han/hun gjør og ser sammen-
hengen mellom kvaliteten på hver trenings-
økt og sluttmålet. For å lykkes som toppspil-
lere kreves mange kvaliteter. NGF har som
intensjon å bidra til at spilleren og dens støt-
teapparat får høy kompetanse med hensyn til
essensielle ferdigheter. Derfor får kun de
talenter som har en personlig trener mulighet
til å delta på samlingene. Kravene til topp-
spillere øker, og dagens talenter må i unge år
ha en solid plattform på plass som muliggjør
fortsatt vekst og utvikling. Den plattformen
mener NGF er sammensatt av fremfor alt
følgende tre deler: 

1. Bra utgangspunkt (”grunnforutset-
ninger” / GUBBS (grep, oppstilling, 
balanse, ballplassering, sikte). 

2. Bra fysiske forutsetninger (styrke, 
bevegelighet, koordinasjon,
balanse osv). 

3. En klar og inspirerende visjon og en
bevisst plan for hvordan nå den 
(NGF-Coachingsystem). 

I tillegg til NGFs toppidrettsavdeling og
Klubb- og kompetanseutvikling bisto to eks-
terne personer med sin spisskompetanse:
- Henrik Lundqvist: Teknikkansvarlig i det
svenske golfforbundet og utdannet av Titleist
Performance Institute (TPI). Ekspert på blant
annet golfens grunnforutsetninger 
- Mathias Lilleheim: Ansvarlig for golfspil-
lernes fysiske trening ved Olympiatoppen.

KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING
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Landslagstrener Lars Vangdal (t.v.) og Henrik ”Hempa” Lundqvist instruerer
under talentutviklingsdag på Sola GK.
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GENERELT
Landslagsvirksomheten i 2007 var en videre-
føring og videreutvikling fra tidligere. Den
besto av Team Norway, Team Garmin (tidli-
gere Team Challenge), Team Future og - nytt
for året - en ungdomsgruppe på guttesiden.

Det ble avholdt en treningssamling for alle
spillerne i både Team Norway og Team
Garmin på Toppidrettsenteret i januar.
Temaet var team-building og fysisk testing.
Alle var til stede, unntatt Suzann og Henrik
som spilte turneringer i henholdsvis USA og
Australia.

Amatørlandslaget fortsatte suksessen fra
2006 hvor målsettingen var å være på gress
to uker hver måned. De startet i Arizona i
januar og fortsatte i San Lameer i Sør-Afrika
sammen med NTG i februar, og var i Spania
i mars. I april ble det USA på noen, og det
var en kombinert samling/turnering med
SGF hvor vi dannet ett nordisk ”collegelag”
som deltok og vant Karsten Ping College
Classic, og resten reiste til Frankrike.

TEAM NORWAY

Uttaket av laget ble gjort etter endt 2006-
sesong. Den eneste endringen fra året før var
at Lill Kristin Sæther ble flyttet opp fra Team
Garmin etter at hun sikret seg kortet til
Ladies European Tour igjennom kvalifise-
ringen.

Suzann Pettersen sto for mange store presta-
sjoner i 2007, og satte virkelig de norske far-
gene på golfkartet. Allerede i mars var hun
nære på å vinne sin første ”major” i Kraft
Nabisco Championship, hvor hun ble nr 2.
Bare to måneder senere var Suzann med i
toppen igjen, og denne gangen gikk hun helt

til topps, og tok med det sin første LPGA
Tour-seier i Michelob Ultra Open.

Det virkelig gjennombruddet kom i juni da
Suzann gikk på 67 slag i sisterunden av
McDonald`s LPGA Championship og vant
sin og Norges første major-tittel. Det tok
henne til 2. plass på pengelisten og 5. plass
på verdensrankingen.

Hjemme i Norge i august tok hun SAS
Masters på Losby Golf Klubb med en over-
legen seiersmargin på hele åtte slag. Det var
en oppvisning det norske publikum virkelig
satte pris på.

Suzann var selvskreven på det europeiske
Solheim Cup-laget for 4. gang på rad. I 2007
ble det spilt på Halmstads GK i september,
og Suzann spilte som vanlig en viktig rolle.
De europeiske jentene måtte imidlertid
denne gangen se seg slått av sterke jenter fra
USA.

Suzann vant enda en LPGA-tittel etter seie-
ren på Blackhawk Country Club søndag 7.
oktober, etter to fantastisk spennende
omspillshull mot verdensener Lorena Ochoa.
Med det klatret hun opp til 4. plass på ver-
densrankingen.

Storspillet bare fortsatte og hun tok sin femte
og sjette LPGA Tour-seier etter hverandre i
henholdsvis Korea og Thailand, og med den
sesongavsluttingen så endte Suzann som nr 2
både på LPGAs pengeliste og på verdensran-
kingen.  

Henrik Bjørnstad hadde en veldig varierende
sesong på Nationwide Tour, og tok et
avbrekk på fire uker på grunn av motiva-
sjonsproblemer i juni/juli. Etter at han kom i
gang igjen hadde han en stigende kurve, og
viste at han tilhører toppen når det klaffer.
Beste plasseringer var delt 9. plass i
Livermore Wine Country Championship, og
delt 11. plass i Albertsons Boise Open. Den
beste plasseringen for året kom i oktober
med 6. plass i Chattanooga Classic, og der-
med endte Henrik som nr 78 på Nationwides
pengeliste. Henrik kom seg til den siste delen
av PGA Tour-kvalet, og der ble det noen få
slag for mye. Han ble nr 73.

Eirik Tage Johansen kom ganske godt i gang
med 2007-sesongen allerede i desember 06,
der han sikret en flott 31. plass i South
African Open. Etter nyttår kom en ganske
lang periode med en vond skulder, og mange
turneringer som han ikke kom med på. Eirik
jobbet hardt med å styrke musklene rundt
den vonde skulderen, og kom godt tilbake. 

Lill Kristin Sæther i aksjon under treningssam-
ling på Toppidrettsenteret.

Suzann ”Tutta” Pettersen etablerte seg blant verdens beste i 2007.
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Høydepunktet var delt 29. plass i Celtic
Manor Wales Open. Eirik ble nr 215 på
pengelisten.

Lill Kristin Sæther hadde en litt varierende
sesong. Hun kan skilte med noen fine plasse-
ringer som 20. plass i Golf Punk Ladies
English Open og 21. plass i Scandinavian
TPC, hvor hun fikk sin største sjekk på nes-
ten 7000 euro. Lill klarte igjen kvalifisering-
en gjennom å bli nr 17, og stiller med fulle
rettigheter på LET i 2008. 

Marianne Skarpnord er nok en jente som
brøt personlige rekorder og grenser i 2007.
Marianne vant Telia Tour for damer sammen-
lagt med overlegen margin, og kvalifiserte
seg slik for Ladies European Tour i 2008.
Hun leverte 3 seirer, 3 andreplasser og 5 tre-
djeplasser, noe som vitner om utrolig stabilt
spilt på høyt nivå. Marianne prioriterte bort
SAS Masters på Losby fordi hun ville sikre
kortet via Telia Tour.

Jan Are Larsen spilte i 2007 igjen veldig sta-
bilt og bra på Challenge Tour. Jan-Are kom
på 3. plass i Holland den siste helgen i sep-
tember, og med det gjorde han et hopp opp
på 18. plass på pengelisten. Stabiliteten var
viktigst for Larsen, som klarte hele 19 kval-
grenser på 23 starter. Jan-Are holdt helt til 

mål, og ble nr 20 på Challenge Tour-penge-
listen og sikret dermed spill på ET for 2008.
Han klarte å forbedre rankingen enda litt ved
å ta en solid 25. plass på siste kvalet.

Marius Thorp tok eksamen på gymnaset, og
derfor ble det få turneringer i starten på
sesongen. Han rakk likevel å vinne en P4
Tour-turnering, og tok sølvmedalje i NM på
Onsøy før han valgte å bli proff. Han var
selvfølgelig også sterkt medvirkende til
norsk sølv i junior-VM i Japan. Marius prøv-
de seg på kvalifiseringen til PGA Tour i slut-
ten av oktober, men kom ikke videre fra steg
1. Marius fikk prøvd seg på en europatour-
og noen Challenge Tour-turneringer, og beste
plassering ble en 39. plass i CT i Nederland.

TEAM GARMIN

Laget besto i 2007 av følgende spillere: Peter
Kaensche, Lars Petter Brovold, Paul Nilbrink
og Christian Aronsen. De spilte for det meste
på Challenge Tour, hvor Peter var den med
beste resultat med 4.plass i Challenge of
Ireland. Christian spilte noen Challenge
Tour-turneringer tidlig på året, men valgte å
konsentrere seg om Nordic League. Lars
Petter Brovold ble norgesmester på Onsøy.

Alle (unntatt Brovold)  klarte seg videre til
stage 2 av European Tour Qualifying School,
men det var bare Christian Aronsen som fikk
være med sammen med Jan-Are i siste kva-
let. Han tok ikke kortet, men han forbedret
sin Challenge Tour-ranking for 2008.

AMATØRLANDSLAGENE 
(GUTTER)

Norge klarte ikke i 2007 å bemerke seg på
samme måte som året før, men det ble like-
vel mange veldig gode resultater. Det viser at
den jobben både klubbene og NGF gjør er
tilfredsstillende, men at det fortsatt finnes
rom for forbedringer og mer trykk. Det er
fortsatt noen klubber som er flinkere enn
andre, og vi håper i fremtiden at enda flere
klubber vil legge forholdene enda bedre rette
slik at våre unge håpefulle får best mulige
vekstvilkår.

På herresiden var EM i Skottland høyde-
punktet for sesongen, men vi må jo bare inn-
rømme at bredden er for dårlig når det gjel-
der herregolf. Vi var nødt til å ta med to juni-
orer for at vi skulle ha et lag som kunne svare
til målsettingen vår om topp 8, men vi endte
på en akseptabel 9. plass.

I EM boys var vi igjen nære på. Vi vant kva-
lifiseringen, men måtte se oss slått av
Nederland i kvartfinalen, mens vi knuste
Sverige og tapte 5. plassen til Skottland.
Bare små marginer gjorde at vi ikke igjen var
med og kjempet om seieren.

Toyota World Junior Golf Championship i
Japan ble igjen en suksess. Vi tok sølv som
lag, og Anders Kristiansen tok individuelt
gull. Laget besto av: Anders Kristiansen,
Marius Thorp, Are Friestad og Frederik
Kollevold.

Anders Kristiansen gjorde også en god plas-
sering til i Junior Players Championship på
Sawgrass, hvor han havnet på 5. plass. Bare
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Team Garmin: Paul Nilbrink, Peter Kaensche, Lars Petter Brovold og Christian Aronsen.

Visepresident Marianne Smith Magelie
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det faktum at vi fikk være med viser at det
blir lagt merke til Norge som golfnasjon. Her
er det bare de 60 beste amerikanske + de 18
beste juniorene fra resten av verden som blir
invitert.

Vi tok i slutten av september både lagseieren
og den individuelle topplasseringen ved
Frederik Kollevold i Canadian Int. Junior
Challenge. Laget besto av: Fredrik
Kollevold, Anders Kristiansen, Elias
Bertheussen og Ole Ramsnes. 

Helt på tampen av sesongen tok Are Friestad
en veldig sterk seier på Doral i USA.

Når vi ser på vår hjemlige Titleist Tour, så
kan vi med glede se at det bare blir bedre og
bedre resultater, og samtidig en større bred-
de. Ole Ramsnes fra Stavanger ble sammen-
lagtvinner. 

Den beste jente- og guttespillerne i alderen
13, 14, 15 og 16 år ble tatt ut til å spille ung-
domslandskamp mot Danmark og Sverige.
Landskampen ble spilt i Sverige i begyn-
nelsen av september, og vertsnasjonen trakk
det lengste strået.

LANDSLAGENE 
JENTER/DAMER

2007 var et steg i riktig retning. Vi fikk fram
en del nye jenter i toppen her hjemme, og
gjorde enkelte gode prestasjoner internasjo-
nalt. Dette ser vi tydelig ved at det ble scoret
mange flere runder under par enn tidligere av
våre spillere. Vi har fra og med høsten 2007
fått flere spillere på bedre college enn noen
gang, og de som har begynte har tatt en plass
i sine respektive skolelag. 

EM for lag viser at vi henger med når det
gjelder slagspill, men at vi mangler en del i
matchspill, hvor det ble tre strake tap for
begge lag. For første gang på mange år
kunne vi stille lag i begge klasser, hvor
damene ble nr 16 og pikene ble nr 8. Dette
gjentar seg i de internasjonale turneringene
vi var ute på. Vi lyktes stort sett med målset-
tingen å få minst 50 prosent av spillerne
videre til matchdelen, og vi røk ofte ut i før-
ste eller andre runde i matchene. 

I 2007-sesongen hadde vi rundt 24 spillere
ute på internasjonale oppdrag i en eller
annen sammenheng. Dette tror vi vil gi en
positiv effekt på lengre sikt fordi flere får
bedre matching, og kunnskap om hva som
kreves for å lykkes. Derimot vil dette gå ut 

over de kortsiktige resultatene som i år ved
Nordisk.

Internasjonalt deltok vi i: Spanske åpne,
Fransk JR, St Rule, Swedish JR, British
Ladies Am, EMY, Nordisk, British Girls,
EM individuelt, EM lag piker, EM lag
damer, 4-Landskamp (Italia, Frankrike,
Østerrike, Norge), landskamp mot Danmark
og en 12-15års-landskamp mot Sverige. 

Vi tredoblet i 2007 antall spillere med
scratch-handicap eller bedre til cirka 10, 85
prosent av spillerne senket sin snittscore, alle
spillere som er testet bedret sine fysiske
resultater. Det fysiske er noe vi hadde ekstra
fokus på.

Vi deltok i turneringen The Spirit i Houston
hvor vi var representert ved årets norgesmes-
tere junior og damer, i tillegg vinnerne av
order of merit Titleist Tour og P4 - Rachel
Raastad og Marita Engzelius.

Vårt fokus fremover vil ligge på basisele-
menter når det gjelder både fysikk og tek-
nikk, samt videreføre arbeidet med langsikti-
ge planer for hver enkeltspiller. Dessuten
ønsker vi å bygge opp et nettverk rundt spil-
lerne, og forbedre kommunikasjonen med
disse.

: EM-laget (f.v.): Kristin Gunhildrud (kaptein), Karianne Hillås, Karinn A. Dickinson, Rachel Raastad, Michaela Gunhildrud, Line Berg (trener).
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Etter den nevnte omorganiseringen ble tur-
neringsområdet i Idrettsavdelingen slått sam-
men med tidligere Anleggsavdelingen til
avdelingen Anlegg & Arrangement.

Avdelingen har tre og en halv stilling og dens
virksomhetsområder er turneringer, å bedre
rammebetingelser for etablering av golfan-
legg, samt være et kompetansesenter i spørs-
mål knyttet til planlegging, bygging og drift
av golfanlegg.

Avdelingen har flere faggrupper:
- Faggruppe Slope
- Faggruppe Anlegg
- Faggruppe Amatørregler
- Faggruppe Golfregler

FAGGRUPPE ANLEGG

Denne faggruppen har bestått av ressursper-
soner innenfor ulike golfrelaterte emner som
for eksempel slope, grøntfaglig rådgivning,
planmyndigheter og reguleringsprosesser. I
løpet av 2007 fokuserte vi på å få med perso-
ner med ekspertise innen greenkeeping.
Faggruppen medvirket i planleggingen av
NGFs anleggsseminar. Gruppens medlem-
mer representerte også NGF i forbindelse
med klubbesøk, befaringer samt baneåp-
ninger.

FAGGRUPPE SLOPE

I slopearbeidet har totalt 12 personer, inklu-
dert selve faggruppen, vært involvert for å
ivareta klubbenes behov, og for å oppfylle
lisensavtalen mellom forbundet og USGA.
De ulike ratingteamene skal ha stor honnør
for innsatsen i 2007. NGF har deltatt på kurs
i regi av det svenske golfforbundet og kurs i
regi av EGA. I mai ble det gjennomført
internkurs for alle ratingteamene på
Nøtterøy.

Ratet og reratet i 2007
6 hulls-baner 9 stk.
9 hulls-baner 19 stk.
18 hulls-baner 20 stk.

Ovennevnte tall inneholder både sloping av
nye baner, rerating etter tre og ti år og rera-
ting av baner hvor det er foretatt vesentlige
endringer.

RAMMEBETINGELSER

Avdelingen bruker mye ressurser på rollen
som golfidrettens talerør i anleggsspørsmål
overfor sentrale myndigheter (Storting,
departementer, fagdirektorater og fylkes-
ledd). Det er svært viktig å medvirke i de
prosesser som påvirker rammebetingelsene
for etablering av golfanlegg. Dette oppnås
kun ved høy troverdighet og kompetanse. 

NGF har lederen i NIFs anleggsutvalg. Dette
ble etablert i forbindelse med utarbeidelse av
Idrettspolitisk dokument som ble behandlet
på Idrettstinget i 2007.

• Avdelingen har ansvar for detaljfordeling 
av spillemidler til sikkerhetsutstyr, utstyr 
til Barn & Golf og bil beregnet på funk-
sjonshemmede. Det ble fordelt totalt 
230.000 kroner til de klubbene som søkte.

• Avdelingen er høringsinstans i en rekke 
plansaker samt i forbindelse med utarbei-
delse av diverse styringsverktøy.

• Avdelingen holdt i løpet av året flere fore-
drag, både overfor den offentlige forvalt-
ning, greenkeepere og andre. 

•∑Avdelingen var oppnevnt som skjønns-
mann i forbindelse med flomskader på 
golfbane.

PLANLEGGING,
BYGGING OG DRIFT

I henhold til vedtak på Golftinget i 2005
bidro NGF i 2007 med kr 10 per medlem-
skap i norske golfklubber til forskning og
utvikling innenfor golfbanerelatert forsk-
ning. Primært gikk midlene til finansiering
av Scandinavian Turfgrass and Environment
Research Foundation (STERF). NGF sitter
med to representanter i styret for stiftelsen,
og tre representanter i arbeidsgruppen. I til-
legg har NGF benyttet forskningsmidlene til
prioriterte norske forskningsprosjekter. Års-
rapport fra STERF er sendt ut til alle klub-
ber.

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av
diverse litteratur knyttet til planlegging, byg-
ging og drift. Ett eksempel er temaskriv om
små treningsanlegg til golf (nærmiljøan-
legg).

Vi har intensivert arbeidet med etablering av
nærmiljøanlegg til golf. Gjennom dette
arbeidet håper vi på økt golfaktivitet også
utenfor de allerede etablerte golfmiljøene.

I mars og november 2007 arrangerte avde-
lingen anleggsseminar med hovedmålgruppe
greenkeepere/banekomité/fagmiljøer. Det
deltok rundt 90 personer på hvert av semina-
rene. Seminarene vi til nå har arrangert har
vært veldig godt mottatt.. Det er planlagt to
tilsvarende samlinger hvert år framover.

Sammen med økologer fra det anerkjente
engelske konsulentfirmaet STRI har NGF
tilbudt tre klubber å kartlegge hva som fin-
nes av planter og dyreliv på golfbanen. Ideen
er å vise offentligheten hvilket rikt plante- og
dyreliv som finnes på en golfbane, samt å
legge forholdene til rette for økt mangfold
ved riktig skjøtsel. Arbeidet startet opp i
2007 og vil fortsette også neste år. De tre
klubbene er Moss & Rygge GK, Oppegård
GK og Oslo GK.

Anleggsavdelingen er representert i
Fagnemnda for Greenkeeperopplæring
(FFG) som skal være bransjens premissleve-
randør med hensyn til utdanning av greenke-
epere i Norge. NGF dekker kostnaden for
sekretariatfunksjonen i fagnemnda.

ANLEGG & ARRANGEMENT

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

1 6

16: Godt besøkt anleggsseminar på Ullevål
Stadion i september.
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TURNERINGER

NGF hadde i 2007 ansvar for avviklingen av
35 nasjonale forbundsturneringer samt euro-
pamesterskap for piker, lag. I tillegg ble det
administrert over 120 turneringer med dom-
mere fra NGF.

LADIES EUROPEAN TOUR /
SAS MASTERS

Turneringen ble arrangert på Losby G&CC
24.- 26. august. 132 spillere deltok, hvorav
12 var norske. Losby presenterte en god tur-
neringsbane og forventningene til Suzann
Pettersen ble innfridd med en suveren seier,
etter ledelse fra første runde. Turneringen var
en del av Nordic Swing, som også innehol-
der turneringer i Sverige, Finland og
Danmark. Ladies European Tour ble arran-
gert i samarbeid med Losby G&CC og spon-
sorselskapet Infront.

CHALLENGE TOUR

Lexus Open ble arrangert på Miklagard GK
16.- 19. august. 156 spillere deltok hvorav 21
var norske. Dette var et flott arrangement og
Miklagard fikk ros for å være den beste
banen på Challenge Tour 2007. Klubben
gjorde også en strålende innsats i gjennom-
føringen av turneringen. Dessverre innfridde
ikke våre norske spillere denne uken, men
det er en enestående mulighet å matche våre

beste spillere på hjemmebane. Challenge
Tour ble arrangert i samarbeid med
Miklagard GK og sponsorselskapet Inter-
spons.

På samme sted ble det dessuten arrangert
Garmin Junior Challenge, hvor juniorer fra
hele regionen fikk muligheten til å møte og
se de norske spillerne som deltok i Lexus
Open.

P4 TOUR

P4 Tour er en ”Professional Golf Tour” og er
en del av European Tour gjennom Nordic
League. I 2007 ble det arrangert seks turne-
ringer tellende på Nordic League (inkl.
Challenge Tour). Totalt 315 menn og 48
kvinner fra i alt over 150 klubber i Europa
deltok. P4 Tour arrangeres i samarbeid med
PGA of Norway og sponsorselskapet
Interspons.

EUROPAMESTERSKAP 
FOR PIKER, LAG

Turneringen ble arrangert på Oslo GK 10.-
14. juli. 19 lag stilte til start og Norge opp-
nådde sin målsetting om å komme blant de
åtte beste. Turneringen ble dessverre preget
av mye nedbør og to spilledager måtte for-
kortes. EM ble arrangert i samarbeid med
Oslo GK.

NORDEA PAIRS

Turneringen fortsatte å vokse i antall klubb-
kvalifiseringer og deltagere i 2007. Det ble
arrangert 106 kvalifiseringer og 3132 spil-
lere deltok. Turneringsområdefinaler ble
spilt åtte steder og Norgesfinalen ble avholdt
på Moss & Rygge Golfklubb. Finalen ble et
vellykket arrangement med 98 deltagere. Det
ble avholdt en sosial samling fredag kveld på
Jeløy radio, der Kjetil André Aamodt holdt et
innlegg om toppidrett og motivasjon.
Finalerunden ble gjennomført med godt spill
i strålende sol. Vinnerparet blir blant Norges
representanter under Estoril Golf Week i
Portugal i 2008.

ANLEGG & ARRANGEMENT
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Peter Kaensche underviser i bunkerspill under Garmin Junior Challenge.

Fra Nordea Pairs-finalen: Christian Berg (NGF),
Hege Fløymo Gefle (Nordea), Erland Skatter
(vinner), Bente Rasmussen (Nordea), Arne
Svendsen (vinner) og Lars Otto Bjørnland (TD-
NGF). Foto: Ottar Strømberg.

Årsrapport 2007 - NGF  25-09-08  11:56  Side 17



SUZANN JUNIOR CHALLENGE

Denne turneringen for spillere fra 11-16 år er
meget populær og ble spilt med kvalifisering
i 58 klubber og med over 500 deltagere. Etter
klubbkvalifiseringen ble det spilt turnerings-
områdefinaler i syv områder, som kvalifise-
ring til finalen på Hakadal Golfklubb. I fina-
len deltok 52 spillere i de to klassene. I til-
legg deltok åtte spillere i alderen 11-12 år på
en treningsleir. Suzann Pettersen var til stede
begge dager, og spillerne fikk møte henne
både ute på banen og etter rundene. Suzann
hadde i år med seg Kjetil André Aamodt, og
sammen holdt de et seminar om hva som lig-
ger bak det å bli en verdensener, i forhold til
trening, innstilling og fokus. 

LAG-NM

I årets lag-NM stilte hele 80 klubber (75 i
2006) herrelag og 31 klubber (30 i 2006)
kvinnelag. I lag-NM for juniorer stilte 58
klubber (56 i 2006) guttelag og 21 klubber
(22 i 2006) jentelag. Det var dermed også i år
en god økning i nesten alle klassene.
Dessverre var det flere klubber som trakk
laget av ulike årsaker i dagene før turnering-
ene. Dette medfører et ekstraarbeid for
arrangørklubber og NGF, samtidig som det
viser at klubbene planlegger for dårlig.
Påmelding til denne turneringen skjer auto-
matisk basert på forrige års resultater, og de
klubber som ikke stiller lag og heller ikke
melder laget av blir etterfakturert startkon-
tingenten.

TITLEIST TOUR 

Det ble i 2007 avholdt syv delturneringer på
Titleist Tour gutter og jenter inklusive NM jr.
I tillegg ble det avholdt fem B-tour jenter på
samme tid og sted som Titleist Tour jenter.
Til hver turnering på Titleist Tour gutter spil-
te rundt 20 spillere seg opp fra B-tour gutter
i de enkelte turneringsområdene. Sammen-
lagt ble Titleist Tour 2007 vunnet av Rachel
M Raastad, Kjekstad GK og Ole B Ramsnes,
Stavanger GK. Ny samarbeidspartner i år er
Titleist, som bidrar til å skape en ekstra
ramme rundt disse turneringene.

NORGESMESTERSKAPET

NM for kvinner og menn ble spilt på Onsøy
GK 9.- 12. august, og ble vunnet av Lars
Petter Brovold, Onsøy GK og Marita
Engzelius, Oslo GK. Onsøy GK gjorde en
flott jobb med arrangementet, men også her
ble det utfordringer på grunn av mye nedbør
og lørdagens runde måtte forkortes noe. Det
ble også i 2007 gjennomført en oppvisnings-
klasse med funksjonshemmede som spilte de
siste ni hullene etter finaleballen for herrer. 

NGFS VELDEDIGHETS-
TURNERING

NGFs Veldedighetsturnering har de senere år
hatt synkende deltakelse. Den ble i 2007
utviklet til to formater, NGFs veldedighets-
turnering – Presidentens Pokal og NGFs vel-
dedighetsturnering – Texas Scramble.
Klubben kunne dermed selv velge om man
ønsket å arrangere NGFs veldedighetsturne-
ring som Presidentens Pokal (18 hull
Stableford hvor man på landsbasis konkurre-
rer om Presidentens Pokal), eller 18 hull

Texas Scramble-turnering som et sosialt til-
tak. Totalt 51 klubber deltok i år i turnering-
en og resultatlisten inneholder 136 klasse-
vinnere. Startkontingenten, totalt 92.000
kroner, tilfalt prosjektet Golf – Grønn Glede.  

ARRANGØRENE

Mange klubber fremstår som meget profe-
sjonelle turneringsarrangører, og mange
klubber legger også listen høyt når de skal
arrangere både store og små turneringer.
NGF opplever relativt stor interesse for å
arrangere forbundsturneringer, men det er
som oftest turneringer godt inn i sesongen
som er mest populære å arrangere. Dette
skyldes nok i de aller fleste tilfeller ønsker
om å arrangere på en tid av sesongen hvor
banen fremstår på sitt beste. Det er imidler-
tid svært viktig at klubber som kan starte
sesongen tidlig, også arrangerer de første
turneringene, slik at spillerne får mulighet å
komme i gang med sesongen i Norge på et
tidlig tidspunkt. NGF retter derfor en stor
takk til de klubber som trofast stiller opp om
våren og arrangerer turneringer, selv om
banen ikke nødvendigvis er på sitt aller beste
da.

Klubbenes åpne eliteturneringer (AMA
Tour) ble gjennomført som 23 turneringer fra
sør til nord. AMA Tour fungerer som kvalifi-
sering til P4 Tour, og dette er meget populært
blant spillerne. Det er viktig å påpeke det
idrettslige utbyttet klubbene får ved å arran-
gere slike turneringer. På sikt ønsker NGF å
regulere AMA Tour i større grad, fordi det er
viktig med en kvalitetssikring rundt arrange-
menter som er kvalifisering oppover.

Det ble i tillegg arrangert en lang rekke juni-
orturneringer (B-tour, C-tour etc.) i de seks
turneringsområdene. Disse områdene er blitt
ledet av engasjerte frivillige turneringskoor-
dinatorer (TK) som bruker svært mye av sin
fritid på dette arbeidet. Det er viktig at klub-
bene stiller opp som turneringsarrangører for
disse turneringene, og bidrar til at juniorene
får et bredt og interessant tilbud. Det ble i
2007 arrangert rundt 120 slike juniorturne-
ringer!

ANLEGG & ARRANGEMENT
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Norgesmesterne Lars Petter Brovold og 
Marita Engzelius.

Rachel Raastad, Kjekstad GK.
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ANLEGG & ARRANGEMENT
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DOMMERE

Omkring 80 forbundsdommere, dommere og
aspiranter var i aktivitet over hele landet og
dømte i over 150 turneringer, fra C-tour i tur-
neringsområdet til Challenge Tour og Ladies
European Tour. 

Mange ønsker å bli NGF-dommer, og vi opp-
lever at våre dommere blir godt mottatt ute i
klubbene. I oktober 2006 ble det arrangert
dommertest, og for 2007-2008 er det uteksa-
minert 60 forbundsdommere og dommere. I
tillegg kommer et større antall aspiranter.
NGF oppfordrer alle klubber til å være med
på å stille med dommere til turneringer. Det
bør finnes minimum én NGF-utdannet dom-
mer og turneringsleder i alle klubber som
regelmessig gjennomfører turneringer.

FAGGRUPPE
AMATØRREGLER 

Gruppens rolle er å gi råd vedrørende god-
kjennelse av stipend, gjeninnsettelse i ama-
tørstatus og ved tolkning og anvendelse av
amatørreglene i enkeltsaker. 

FAGGRUPPE GOLFREGLER

Gruppen hadde i perioden flere møter og
behandlet saker vedrørende golfregler, turne-
ringsbestemmelser og handicapbestem-
melser. I tillegg er gruppen et faglig organ
overfor NGFs dommere og er til stor hjelp
for administrasjonens løpende oppfølging av
dommerne. Gruppen har også stått for det
faglige innholdet i periodens to dommersam-
linger.

TOURNAMENT DIRECTORS

I 2007 stilte NGF med TD på 34 av de stør-
ste forbundsturneringene. TD-ens oppgave
har vært å kvalitetssikre planlegging og
gjennomføring av turneringen i nært samar-
beid med arrangørklubben. Disse er alle
erfarne og engasjerte ressurspersoner med
spesielle faglige kvalifikasjoner, og det kom-
mer positive tilbakemeldinger fra arrangør-
klubbene på TD-enes rolle og bidrag.

NGFs TD-virksomhet er i kontinuerlig
utvikling og det er planlagt flere samlinger
vinteren 2007/2008 for å utvikle gruppen
ytterligere samt å innlemme to nye TD-er i
gruppen.

Ole B. Ramsnes, Stavanger GK.
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BERETNING FRA APPELLUTVALGET
Medlemmer: 
Steinar Birkeland (leder)
Else-Marie Merckoll 
Hans Olav Auensen 
Els Brouwer 
Reidar Olsen
Varamedlemmer: Terje Foss og Unni Waldeland Næss 

Appellutvalget hadde ingen saker til behandling i 2007. Leder fant det derfor ikke nødvendig å innkalle til noe møte.

BERETNING FRA DOMSUTVALGET
Medlemmer: 
Kirsti Jaråker (leder) 
Kjell Torkildsen
Per Musæus
Varamedlemmer: Tore Schrøder og Nils Erik Strøm

Domsutvalget hadde ikke saker til behandling i 2007.

BERETNING FRA LOVUTVALGET
Medlemmer: Lars Musæus (leder), Marit Wiig og Truls B. Graff.

Arbeidet i lovutvalget i 2007 besto i en lovteknisk gjennomgang av NGFs forslag til idrettstinget om endringer i NIFs lov og til enkeltstå-
ende konsultasjoner basert på henvendelser til NGF fra klubbenes representanter.

Idrettstinget i mai vedtok endringer i NIFs lov, men revidert basislovnorm for særforbund er ikke klar på tidspunktet for denne beretning.
Det forventes likevel at vårt lovutvalg rekker å gi anbefalinger til styret om revisjoner i NGFs lov i tide til at dette kan behandles og vedtas
av golftinget i november. Utvalget vil også få til uttalelse eventuelle andre forslag til lovendringer som fremmes for golftinget. 

BERETNING FRA VALGKOMITEEN
Medlemmer: Per Løken (leder), Odd Roar Nesje, Mona Skifjell Larsen, Hanne Havreberg og Hans Olav Ziegler (frem til mars 07). 

I valgåret 2007 hadde vi tre møter i Oslo, samt tett kontakt på epost og telefon.  På alle møter har vi fått rapport fra presidenten om rikets
tilstand, samt vi har hatt god kontakt med administrasjonen. Det ble sendt brev til alle klubber med forespørsel om kandidater til styre og
komiteer/utvalg, og det kom inn fem forslag. Alle kandidater ble kontaktet, og alle styremedlemmer har hatt samtaler med lederen i valgko-
miteen.

Vi har diskutert å få en bredere geografisk sammensetning av styret, men vi er ennå ikke helt i mål på det området. En del tid har gått med
til å lete frem unge kandidater med bakgrunn i toppidrett, da vi ser dette som svært nyttig for sportens fremtid. Det er styret som legger pla-
ner, og unge, friske ideer er aldri feil. I tillegg har vi diskutert mye rundt dette med samfunnspolitisk engasjement, der golfsporten er og kan
bli en verdifull bidragsyter rundt helse. Med det mener vi at igjennom golfens samfunnsverdi kan få verdifulle bidrag med riktig arbeid
overfor de kommunale myndigheter. Vi trenger derfor kandidater som kan ivareta våre interesser på dette området. Komiteen la fram sin
innstilling i sakspapirene til Golftinget 2007.

Valgkomiteen vil rette en stor takk til Odd Roar Nesje for stor innsats for valgkomiteen og som en verdifull bidragsyter gjennom mange år.

Kontrollkomité Fram til Golftinget nov. 2007 Fra Golftinget november 2007
- Leder Turid Seime Oddleif Olsen 
- Medlem Oddleif Olsen Anne Line Bakkevig
- Medlem Anne Line Bakkevig Jan Skaar.
- Varamedl. Tor Ellenes Tor Ellenes
- Varamedl. Jan Skaar Leiv Lageraaen
Se rapport fra kontrollkomiteen i forbindelse med regnskapet.
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DISIPLINÆRUTVALG
Jon Kåre Brekke - NGFs styre, leder
Rune Hauger - NGFs administrasjon, medlem
Øystein Tamburstuen - NGFs administrasjon, sekretær
Pål Melbye - NGFs administrasjon, varamedlem

INTERNASJONALE REPRESENTANTER
John Edgar Nilsen/
Lars Otto Bjørnland: - EGA Executive committee
Terje Morstøl: - EGA Handicapping and Course-rating committee

FAGGRUPPE GOLF FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
Joakim Marksten - Utøver
Anna Dønnestad - NGFs administrasjon, medlem
Lise Bjørnstad - NGFs administrasjon, sekretær

FAGGRUPPE IT
Hans Christian Gulvik (leder) GAF
Tone Malm Grini Golfklubb
Roar Kruse Grønmo Golfklubb (til september)
Max Ole Wittussen Borre Golfklubb

KVINNENETTVERK
Erna Meum (leder)
Østfold Astrid Lunåshaug
Oslo/Akershus Merete Paulsberg, Ragnhild Lied Johansen 
Hedmark/Oppland Ingvild Haugbråten
Sør-Østlandet Anne Lise Elstad
Sør-Vestlandet Mette Birkedal, Matti Berger
Midt-Norge Eva Hertzberg

FAGGRUPPE AMATØRREGLER
Lars Musæus (leder), Frode Grotmol

FAGGRUPPE – GOLFREGLER OG TURNERING
John Edgar Nilsen, Per Arvid Langseth, Per Erbo Roughtvedt og Terje Morstøl

TURNERINGSKOORDINATORER
Per Jevnesveen -Hedmark/Oppland
Geir Aas -Oslo/Akershus
Sven-Arne Nilsen -Østfold
Nils Herman Kiær -Sør-Østlandet
Ronny Knag -Sør-Vestlandet
Bjørn Solheim -Midt-Norge
Nils Ragnar Jensen -Nord-Norge

FAGGRUPPE - UTDANNING
Lars Otto Bjørnland, Per Arvid Langseth, John Edgar Nilsen, Ottar Strømberg og Terje Åsli

FAGGRUPPE - ANLEGG
Einar Faugli, Odd Roar Nesje, Kjell Hansen, Pål Melbye og Ole Martin Lilleby

FAGGRUPPE – SLOPE
Merete Wrangell, Einar Faugli, Kjell Hansen, Pål Melbye og Ole Martin Lilleby 
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Antall Antall Økning 

2007     56       82        26         164 1902          54               3 %
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NORGESMESTERE 2007 
Lag NM junior, gutter: Stavanger GK 
Lag NM junior, jenter: Bærum GK 
Lag NM herrer: Bærum GK 
Lag NM damer: Losby GK
Junior, gutter: Are Friestad, Stavanger GK  
Junior, jenter: Rachel Raastad, Kjekstad GK 
Herrer: Lars Petter Brovold, Onsøy GK
Damer: Marita Engzelius, Oslo GK
Herrer senior: Bjørn Rønning, Vestfold GK 
Herrer eldre senior: Per Krogh, Mjøsen GK
Damer senior: Solveig Moen, Vestfold GK
Mid Amatør herrer: Morten Løvaas,
Miklagard GK
Mid Amatør damer: Sofia Peterson,
Oppegård GK

RESULTATER
TEAM NORWAY
Suzann Pettersen , (LPGA)
Nr. 1, LPGA Championships (MAJOR)
Nr. 1, Kingsmill Resort (LPGA Tour) 
Nr. 1, SAS Masters (LET) 
Nr. 1, Blackhawk CC, (LPGA Tour) 
Nr. 2 Safeway International , (LPGA Tour)
Solheim Cup-deltager,   4de gang på rad

Henrik Bjørnstad (Nationwide Tour)
Nr. 9, Livemore Wine Country
Championship 
Nr. 11, Albertsons Boise Open 

Marianne Skarpnord (Telia Tour)
Suveren vinner av årets Telia Tour
Nr. 1,  3 ganger
Nr. 2,  3 ganger
Nr. 3 , 5 ganger

Eirik Tage Johansen (European Tour)
Nr. 29, Celtic Manor Wales Open
Nr. 31, South African Open

Marius Thorp
(Amatør/Proff medio September)
Nr. 5, Lag-VM, juniorer - individuelt 
Nr. 2, Lag-VM, juniorer 
Nr. 1, Lag-NM herrer 
Nr. 2, NM, herrer Carsten Ping
Intercollegiate  Invitational 
En seier P4 Tour

Jan-Are Larsen (Challenge Tour)
Nr. 3, Dutch Futures
Nr. 12, Kazakhstan Open
Nr. 17, Rolex Trophy

Lill-Kristin Sæther
(Ladies European Tour)
Nr. 1, Lag -NM damer
Nr. 20,Golf Punk Ladies English Open 
Nr. 21, Scandinavian TPC  

RESULTATER
TEAM CHALLENGE
Lars Petter Brovold (Challenge Tour)
Norgesmester 

Paul Nilbrink (Challenge Tour)
Nr. 13, Open AGF-Allianz

Christian Aronssen (Nordic League)
Nr. 1, Skåne Open
Nr. 1, Bornholm Masters
Nr. 2, DNBNor Open
Nr. 2, Nordialog Open 
Nr.5, Rømø Golf & Wellness Open

Peter Kaensche (Challenge Tour)
Nr. 5, Postbank Challenge
Nr. 16, Ecco Tour Championship
Nr. 18, Lexus Open

AMATØRER

Titleist Tour, Order of Merit:
Gutter
Nr. 1, Ole Ramsnes, Stavanger GK
Nr. 2, Ole Fremstad, Byneset GK
Nr. 3, Joakim Mikkelsen, Drammen GK

Jenter
Nr. 1, Rachel Raastad, Kjekstad GK
Nr. 2, Michaela Gunhildrud, Bærum GK
Nr. 3, Catharina Aasheim, Oslo GK

Junior-VM, (uoffisielt) 
GULL, Anders Kristiansen (individuelt)
SØLV, Norge (lag)
Nr. 5, Marius Thorp (individuelt)
Lag-EM
Nr. 6, (gutter)
Nr. 9, (herrer)
Nr. 8,   (jenter)
Nr. 16, (damer)

EM, individuelt
Nr. 4, Tom-Arne Tollefsen (Mid-Amateur)
Nr. 5, Bjørn Rønning (senior)
Nr. 14, Anders Kristiansen (Herrer)
Nr. 34, Marita Engzelius (kvinner)

Nordisk Mesterskap
Nr. 5, (gutter)
Nr. 5, (herrer)
Nr. 4, (jenter)
Nr. 5, (damer)

Swedish International, gutter
Nr. 1, Anders Kristiansen 
Nr. 5, Fredrik Kollevold

Swedish International, seniors
Nr. 1, Knut Skabo (for annet år på rad) 

Carsten Ping Intercollegiate Invitational
Nr. 1, Norge/Sverige (delt lag)
Nr. 2, Marius Thorp (individuelt)

Sherry Cup
Nr. 3, Norge (lag)
Nr. 2, Marius Thorp (individuelt)

French Boys Championship
Nr. 2, Fredrik F. Kollevold (finale)

Girls' British Open Amateur
Championship
Nr. 3 i kvalet, tap i 1/16 dels-finale, Rachel
Raastad 

German Boys International
Topp 10,  Frederik F. Kollevold

TPC Junior Player Championship
Nr. 5, Anders Kristiansen

DORAL Public Links
Nr. 1, Are Friestad

Orange Bowl
Nr. 12, Are Friestad 

Canadian Open
Nr. 1, Norge (lag)
Nr. 1, Fredrik Kollevold
Nr. 3, Elias Bertheussen

College
Lene Krog, én seier i collegeturnering 

UTVALGTE RESULTATER

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

2 3

Årsrapport 2007 - NGF  25-09-08  11:56  Side 23



Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

2 4

Årsrapport 2007 - NGF  25-09-08  11:56  Side 24



Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

2 5

Årsrapport 2007 - NGF  25-09-08  11:56  Side 25



Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

2 6

Årsrapport 2007 - NGF  25-09-08  11:56  Side 26



ØKONOMISK ÅRSBERETNING
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Innledning

Norges Golfforbund er en medlemsorganisasjon for golfklubber tilsluttet Norges Idrettsforbund, og forbundet har 
forretningskontor i Oslo.

I 2007 er det registrert en oppgang i antall golfmedlemskap igjen. I henhold til NIFs idrettsregistrering hadde Norges
Golfforbund per 31.12.2007 registrert 121.785 medlemskap fordelt på 206 klubber, og det er en oppgang fra 2006 på 
ca 2700 medlemskap. Forbundet kan vise til driftsregnskap gjort opp med et lite underskudd.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener at års-
regnskapet gir et rettvisende bilde av Norges Golfforbunds eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Det er heller ikke så langt i 2008 skjedd noe som påvirker denne vurdering.

Inntekter

Norges Golfforbunds regnskap viser samlede inntekter på kr 50 217.352 inkludert finansinntekter. Dette er kr 882.351 
lavere enn i 2006, som blant annet skyldes at vi fremdeles har en utfordring med å nå våre mål på sponsorsiden.

Kostnader

Også i 2007 har enkelte klubber hatt problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet, og vi har derfor 
vært nødt til å videreføre en høy avsetning til tap på krav med kr 500.000 på grunn av usikkerhet i klubbenes økonomi.
2007 har blitt kontrollgjennomgått m.h.t. mva. Dette ga et resultat på 163.455 i reduserte kostnader.

Resultat

Resultatregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 46.494 mot et budsjettert overskudd på kr 100.000. Årets 
underskudd er trukket fra egenkapitalen.

Ansatte/arbeidsmiljø

Norges Golfforbund har i 2007 hatt 21 ansatte inkludert engasjementstillinger. Sykefraværet har vært ca. 2%. Arbeids-
miljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2007. Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling

Fordelingen av de 21 ansatte i Norges Golfforbund er 15 menn og 6 kvinner. Styret i Norges Golfforbund inkludert vara-
representanter, består av 4 menn og 4 kvinner. Forbundet er en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og 
menn med hensyn til lønn og øvrige arbeidsvilkår.

Oslo, 30. juni 2008
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INNTEKTER:
Noter Budsjett Regnskap Regnskap

vedtatt 2007 2006

Tilskudd NIF 2 3.750.000 3.719.384 3.355.617
Tilskudd øremerkede 2 1.600.000 1.442.710 1.567.000
Spillemidler utstyr 2 230.000
Golf Grønn Glede 2 643.000 813.000 756.409
Tilskudd R & A 2 75.000 119.000 89.288
Medlemskontingenter 18.105.000 17.471.410 17.011.995
Salg materiell 2.560.000 2.212.229 2.552.974
Norsk Golf 4 10.108.000 9.694.056 9.737.454
Sponsorinntekter 9.500.000 6.715.078 7.137.641
Egenandel klubbene 1.467.000 1.535.357 1.959.501
Coachingsystemet 380.000 313.901 586.380
IT-systemer 800.000 821.000 735.500
Team Norway 1.500.000 1.547.255 2.231.042
Andre inntekter 0 0 30.869
Turneringer 8 1.900.000 2.011.192 806.365
NGF's veldedighetsturnering 3 100.000 176.260 111.070
Finansinntekter 650.000 968.114 570.886
Mva-refusjon 2006 1.090.000 657.406 1.628.712

Sum inntekter: 54.228.000 50.217.352 51.098.703

KOSTNADER:
Noter Budsjett Regnskap Regnskap

vedtatt 2007 2006

Administrasjon/felleskostnader

Personalkostnader 5 1.892.000 1.847.528 1.835.482
Administrasjonskostnader 6 2.154.000 2.653.962 2.088.398
Sentral IT-løsning 4.400.000 3.319.103 2.651.978
Interne IT-løsninger 760.000 823.781 752.851
Styrets utgifter 570.000 559.272 397.785
Europeisk representasjon 200.000 178.022 150.971
Kontingent internasj.forbund 130.000 100.115 134.204
Kollektive forsikringer 850.000 815.435 819.667
Finanskostnader/tap på krav 7 25.000 520.503 591.670
Uttak barteravtaler 256.000 149.237 197.317

Sum administrasjon 11.237.000 10.966.958 9.620.323
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KOSTNADER:
Noter Budsjett Regnskap Regnskap

vedtatt 2007 2006

Organisasjon og klubbservice

Personal/adm.kostnader 5 3.112.000 3.036.821 2.978.097
Fellesarenaer 810.000 746.077 547.758
Tingvalgte komiteer og utvalg 21.000 17.728 4.015
Utvikling - NGF 30.000 95.000 15.000
Utvikling - klubb 2.242.000 1.405.388 855.333
Utvikling leder 240.000 160.155 523.125
Prosjekt jente 861.000 980.580 1.043.985
Prosjekt idrett (inkl. Co.Sys.) 887.000 1.123.404 1.631.460
Prosjekt golf grønn glede 920.000 584.289 1.141.694
Utdanning 961.000 561.647 818.905
Barn og Ungdom 778.000 751.163 793.129
Breddeidrett 241.000 260.265 217.071
Funksjonshemmede 200.000 180.929 142.867
Diverse org og klubbservice 210.000 244.226 219.221
Golftinget
Uttak barteravtaler 155.000 92.655 181.417

Sum organisasjon/klubbservice 11.668.000 10.240.327 11.113.077

Idrett

Personal/adm.kostnader 5 2.764.000 3.176.785 2.055.707
Støtteapparat 590.000 243.565 260.296
Utdanning/utvikling 110.000 46.974 134.933
NTG 100.000 100.000 100.000
Samlinger gutter/herrer 680.000 897.618 485.240
Turneringer gutter/herrer 825.000 807.641 727.085
Samlinger jenter/damer 510.000 382.951 141.391
Turneringer jenter/damer 840.000 875.542 660.410
Idrettsaktiviteter
Team Norway 4.850.000 3.702.060 5.324.579
Turneringsvirksomheten 5.008.000 5.510.568 3.370.472
Uttak barteravtaler 904.000 631.862 1.000.162

Sum idrett 17.181.000 16.375.566 14.260.275

Anlegg

Personal/adm.kostnader 5 1.352.000 1.629.278 1.074.812
Anleggsaktiviteter 1.689.000 1.566.475 1.348.209
Slope 394.000 365.790 391.370
Uttak barteravtaler 135.000 149.334 147.317

Sum anlegg 3.570.000 3.710.877 2.961.708
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KOSTNADER:
Noter Budsjett Regnskap Regnskap

vedtatt 2007 2006

Marked

Personal/adm.kostnader 5 1.825.000 1.670.079 1.309.148
Konsulenthonorar 100.000 12.364 61.355
Sponsorer, kontraktsforpliktelser 1.044.000 972.657 1.077.804
Salgs/materiellkostnader 920.000 363.805 818.612
Uttak barteravtaler 550.000 258.017 205.017

Sum marked 4.439.000 3.276.922 3.471.936

Informasjon

Personal/adm.kostnader 5 532.000 495.693 450.109
Informasjonsaktiviteter 401.000 321.029 421.117
Norsk Golf, avgift Se & Hør 4 5.100.000 4.876.474 4.878.346
Uttak barteravtaler 0 550

Sum informasjon 6.033.000 5.693.196 5.750.122

SUM KOSTNADER 54.128.000 50.263.846 47.177.441

RESULTAT 100.000 -46.494 3.921.262
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Note 1 Regnskapsprinsipp

Regnskapet er ført i henhold til regnskaps- og revisjonsreglene for
idrettsorganisasjoner.

Inntektene inntektsføres når de er opptjent.

Noter til resultatregnskapet:

Note 2 Tilskudd

Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i regn-
skapet.

NIF, rammetilskudd Kr. 3.419.384
NIF, regiontilskudd Kr. 300.000
NIF, tilskudd øremerkede Kr. 1.442.710
NIF, spillemidler utstyr Kr. 230.000
NIF, Helse og rehabiliteringsmidler Kr. 510.500
R & A, tilskudd Kr. 119.000
Sosial og helsedirektoratet Kr. 72.500

Sum tilskudd Kr.  6.094.094

Note 3 NGF’s veldedighetsturnering

Inntekter fra NGF’s veldedighetsturnering er øremerket tilskudd til
aktivitet gjennom vårt prosjekt ”Golf Grønn Glede”. I 2007 har
oppslutningen om arrangementet gått ned i forhold til tidligere år.

Note 4 Norsk Golf

Driftsregnskap for Norsk Golf:

Budsjett Regnskap

Inntekter Kr. 10.108.000 Kr. 9.694.056
- Kostnader Kr. 5.100.000 Kr. 4.876.474
Resultat Kr. 5.008.000 Kr.  4.859.108

Note 5 Lønn

Antall ansatte har i perioden vært 21 personer inkludert engasje-
mentstillinger.

Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte, 
tillitsvalgte, innleide prosjektmedarbeidere etc.

2007 2006

Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 12.741.909 10.359.549
Arbeidsgiveravgift 1.616.675 1.445.753
Pensjonskostnader 866.399 1.056.946
Andre ytelser 541.121 711.302

Til generalsekretær er det innberettet lønn på kr 753.045, innbetalt
pensjonskostnader kr 60.317 og annen godtgjørelse kr 7.775.

Det er utbetalt styrehonorar til styrets president med kr 150.000
samt samlet kr 105.000 til styremedlemmene inkludert varamed-
lemmer.

Forbundet har en kollektiv pensjonsordning som er valgt ikke
balanseført.

Note 6 Revisjon

I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med 
kr 16.238 som gjelder kostnader til revisjon for denne perioden.

Note 7 Finanskostnader/tap på krav

I perioden er det kostnadsført følgende tap på krav med 
kr 478.848 som gjelder:

Avskrevet diverse kundefordringer Kr.      1.950
Avskrevet krav v/klubbnedleggelser 
(Medlemskontingent) Kr.    97.722
Avsatt i forbindelse med akkord Randsfjorden 
Golfklubb. (Medlemskontingent +Norsk Golf) Kr.  279.175
Økning i avsetning Kr.  100.000

Sum tap på krav Kr.  478.848

Note 8 Turneringer

Turneringsinntekter gjelder premiepenger til P4-tour og Challenge-
tour. Premiepengene blir overført til oss og vi betaler ut premie-
pengene til spillerne. Kostnadene er ført under posten turnerings-
virksomheten.

Noter til balansen:

Note 9 Varelager

Varer på lager består av Grønt kort materiell, diverse salgsmateriell
samt jentegolfkolleksjon. Varelageret er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og påregnelig salgspris.

Note 10 Vurdering av fordringer

Fordringene er oppført til pålydende med fradrag for potensielt 
tap på krav med kr 500.000. Også i 2007 har enkelte klubber hatt
problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet.
Derfor videreføres en høy avsetning til tap på krav på grunn av
usikkerhet i klubbenes økonomi.

Note 11 Tilgode mva

Posten har fremkommet ved kontrollgjennomgang for hele 2007.

Note 12 Bankinnskudd

Av posten kasse/bank utgjør bankinnskudd kr 18.494.980. 
Herav bundne skattetrekkmidler med kr 887.141.

Note 13 Egenkapital

Egenkapital per 01.01.2006 Kr. 14.388.249
Årets resultat Kr.      -46.494
Sum egenkapital Kr.14.341.756

Note 14 Påløpte kostnader

De største postene som inngår her er aktivitetsmidler til klubbene
som det er gitt tilsagn til men enda ikke utbetalt, avsetning i forbin-
delse med konkurs i Moa Baneselskap samt avsetning øremerkede
midler til prosjekter som ikke er ferdigstilt.
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