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Fra presIDeNteN
Ett år har gått siden Golftinget i 2009, og det nye styret legger her fram sin første årsberetning. 

Valget på tinget medførte store utskiftninger av personer i styret, og styreperioden ble derfor innledet med et todagers seminar hvor forbundets 
ulike oppgaver ble nøye gjennomgått. Dette var også en anledning til å sveise sammen styret til et godt samarbeidende kollegium. Det har 
kommet godt med - 2010 har bydd på mange utfordringer, både av hyggelig og av utfordrende karakter.

2010 har vært et tøft år for mange golfvirksomheter. Både golfklubber og baneselskap har gått konkurs eller lagt ned sin virksomhet i løpet av 
året, men kun tilfellene Gran og Kvitfjell har resultert i at anlegget ikke lenger er i bruk til golfformål.

Med ny virksomhetsplan kom begrepet ”offensiv” inn som nytt verdigrunnlag. I tillegg ble ”i sunne klubber” lagt til i hovedmålet slik at dette 
nå lyder ”Flere og bedre golfspillere i sunne klubber”. styret har derfor vært spesielt opptatt av å prioritere tiltak som bidrar til å gjøre norske 
golfklubber økonomisk sunnere.

2010 skulle også bli året da idrettspolitikk ble satt på dagsorden. Gjennom særforbundenes Fellesorganisasjon har NGF vært en aktiv pådriver 
for å få endret mandatfordelingen til Idrettstinget 2011. Dette fordi vi blant annet mener at dagens ordning ikke gjenspeiler de demokratiske 
prinsipper idretten bør styres etter.

Golfens samfunnsverdi har blitt løftet inn i både fylkeskommuner og idrettskretser. Vår idrett er unik på mange måter, og det er ingen gode 
grunner til at golf ikke skal behandles etter de samme prinsipper som resten av norsk idrett hva gjelder tildelinger og støtte. 

Innenfor toppidretten bar 2010 preg av en offensiv tankegang. en ny toppidrettssatsing innenfor spillerutvikling, anlegg og arrangement skal 
i 2011 gi oss både Challenge tour og et nytt norsk profflag. Det kommer ikke gratis, og styret har derfor måttet gjøre tøffe prioriteringer. 

etter mange år uten dopingsaker, ble det i 2010 påvist tre positive prøver på stoffet cannabis. anti-
doping Norge har anmeldt de tre utøverne, og to av sakene har foreløpig resultert i utestengelser 
mens den tredje avventer dom. Norges Golfforbund er opptatt av at våre utøvere konkurrerer i 
et sunt miljø og på like premisser i henhold til idrettens lover og regler. Ingen er tjent med at 
vår idrett settes i vanry, og dette er således tre saker vi alle gjerne skulle vært foruten. Når 
dette er sagt har vi et nært og godt samarbeid med antidoping Norge.

tallene fra idrettsregistreringen viser en svak tilbakegang både for andelene barn/
unge og kvinner/jenter. Dette kan vi ikke være bekjent med. For de aller fleste 
er golf en breddeaktivitet, og vi er avhengig av et bredt mangfold og en sunn  
rekruttering i alle lag om vi skal nå vår visjon om en idrett for alle. Ved å erstatte det 
gamle ”Grønt kort”-kurset med ”Veien til Golf”, har golf-Norge forhåpentligvis tatt et 
viktig skritt i retning av å gjøre golfen mer tilgjengelig for alle.

pink Cup ble arrangert for tredje gang, og det er med stor glede NGF registrerer at  
klubbenes engasjement for den viktige brystkreftsaken øker. I 2010 ble det innsamlings-
rekord med 710.000 innsamlede kroner til Kreftforeningens viktig arbeid på området.

Oppgavene og utfordringene gjennom året har vært mange, og både styret og 
administrasjonen har arbeidet med Virksomhetsplanen som rettesnor og mål-
setting. Vi er selvsagt ikke i mål på alle områder, men vi er godt på vei, og håper 
å kunne fremlegge gode resultater på tinget i Bergen i november 2011.

Jon Kåre Brekke
President
Norges Golfforbund



stYrets ÅrsBeretNING FOr 2010
Om Norges Golfforbund
Norges Golfforbund (NGF) er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett, med 122.000 medlemskap fordelt på 
184 golfklubber og 173 baner. Forbundet tilrettelegger for flere og bedre golfspillere i sunne klubber. I tillegg er NGF 
ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på landslagene, team Norway, team Future og aldersbestemte juniorgrupper. 
Forbundets styre rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber.
    
Forbundskontoret er lokalisert i Idrettens Hus på Ullevaal stadion i Oslo. NGFs administrasjon er organisert i tre  
avdelinger slik det fremgår av organisasjonskartet.

Styrets sammensetning og virke
styret har i 2010 bestått av følgende personer:  

 President  Jon Kåre Brekke Larvik Golfklubb  

 Visepresident  anne-Lise Løfsgaard Hauger Golfklubb  

 Styremedlem  Kåre Hansen Atlungstad Golfklubb 

 Styremedlem Dag Kirchoff Kjekstad Golfklubb  

 Styremedlem  Brit Kyllingstad Solastranden Golfklubb  

 Styremedlem  Wenche pedersen Varanger Golfklubb  

 Varamedlem  simen Boldvik Husby Trondheim Golfklubb 

 Varamedlem  Jorunn skåden Haugaland Golfklubb  

TiNGeT

KONTROllKOmiTé lOVUTVAlG

ReViSOR DOmSUTVAlG

VAlGKOmiTé APPellUTVAlG

STyReT

GeNeRAlSeKReTæR
Overordnet ledelse

KlUBB- OG iDReTTSUTViKliNG
Anlegg

Turnering
Spillerutvikling

Barn, ungdom og bredde
inkludering
Utdanning

Klubbutvikling

TOPPiDReTT

Representasjons/landslag

Team Norway

College

Team Future

Juniorgrupper

Talentutvikling

ORGANiSASJON

Organisering og idrettsjuss

Rammebetingelser/marked

Kommunikasjon

Administrasjon/personal

Økonomi

iKT

Jon Kåre Brekke

Jorunn Skåden

Anne-lise løfsgaard

Dag Kirchoff

Brit Kyllingstad

Kåre Hansen

Wenche Pedersen

Simen Boldvik Husby
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Idrettsregistreringen viser at andelen barn og unge til og med 19 år går tilbake fra 11,4 % i 2009 til 10,8 % i 2010. Også andelen jenter/
kvinner går tilbake fra 27,2 % til 26,4 %. spillere med etablert handicap økte derimot fra 57 % i 2009 til 58 % i 2010. 

Med golf tilbake på det olympiske programmet fra 2016 har forbundet startet utviklingen av en satsing for elitespillere med sikte på 
norsk deltagelse i rio de Janeiro. Golf ble ikke innlemmet i det paralympiske programmet for 2016, og følgelig er planene for paralympisk 
deltagelse satt på vent.

et viktig ledd i OL-satsingen har vært å tilrettelegge for en internasjonal toppturnering i Norge. NGF har derfor inngått en avtale med 
european Challenge tour som innebærer tre år med Norwegian Challenge. Dette skal gi våre spillere internasjonal matching på hjemme-
bane samtidig som wildcard-ordningen skal gi flere muligheter i utlandet. 

Det lyktes dessverre ikke våre spillere å ta medalje i lag-VM, men det ble en gledelig sølvmedalje i european Boys (eM gutter). 
per 31.12.2010 har Norge en spiller på LpGa, to spillere på european tour og en spiller på Ladies european tour.

For første gang registreres det en nedgang i antall lag i alle klasser i lag-NM. styret er bekymret for fremtiden knyttet til den nasjonale 
turneringsdeltagelsen, spesielt blant ungdom.

arbeidet med å synliggjøre golfens samfunnsverdi, herunder å få øket den offentlige støtten til bygging og drift av anlegg, har resultert 
i  møter på ulike politiske nivå. representanter fra administrasjonen startet arbeidet med å besøke alle fylkeskommuner og idrettskretser. 
arbeidet fortsetter i 2011.

Definerte satsningsområder
2010 ble året da arbeidet med integrering av funksjonshemmede for alvor ble intensivert. Ni personer ble klassifisert gjennom 
klassifiseringsprogrammet, noe som innebærer at det ved årsskiftet var 27 klassifiserte funksjonshemmede utøvere i Norge. 
eliteturneringen Norwegian Open, som samlet 28 utøvere fra åtte nasjoner, markerte på en fin måte golfens egnethet uavhengig 
av funksjonsevne.

Det er etablert en faggruppe for Jenter og kvinner i norsk golf. Faggruppen skal se på ideer og tiltak som bidrar til å øke kvinneandelen  
i norsk golf, både på banen og i styrende organer.

Fremtidsutsikter
2010 ble et tøft år for mange golfklubber og baneselskap. Likevel finnes det flere eksempler på at golfidretten er i frammarsj. Nye 
rekrutteringsformer i form av Veien til Golf (VtG), en økning i antall medlemskap isolert sett i 2010, klubbenes vilje til å tenke nytt, 
samt en forsiktig optimisme i det kommersielle markedet gjør at styret ser muligheter fremfor trusler de kommende årene. erfaringene 
fra 2010 er at det må satses hardere og mer målbevist på å spre informasjon om golf til den norske befolkning. styret har derfor vedtatt 
en nasjonal markedsføringskampanje som i samarbeid med klubbene skal synliggjøre golf.

styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillig oppnevnte og tillitsvalgte ute i golf-Norge, som har bidratt med stort og betydningsfullt 
arbeid som enkeltstående ressurspersoner, i komiteer, utvalg eller i faggrupper. styret retter også en stor takk til samarbeidspartnere, 
administrasjonen og til våre profilerte spillere som bidrar til å løfte golfen i Norge, samt sette Norge på det internasjonale golfkartet.

Styremøter og møteplasser
Forbundsstyret avholdt i alt syv ordinære styremøter hvorav to var todagers samlinger. Den ene av disse var 
også kombinert med klubbesøk. I alt har det vært behandlet 68 saker hvorav 47 var ordinære vedtakssaker.

representanter fra styret har vært til stede på områdevise lederfora, Golfforum og en rekke forbunds- og 
internasjonale turneringer. I tillegg har styret gjennomført et større antall representasjonsoppgaver i klubber, 
ulike fagfora, NIF-møter og internasjonale organisasjoner. 
 
Forbundets stilling og økonomisk resultat av virksomheten
Forbundet har i 2010 hatt en omsetning på 52,3 millioner kroner, som er 1,47 millioner kroner høyere enn i 
2009. Året 2010 ble avsluttet med en positiv fri egenkapital på 15,7 millioner kroner. Beløpet tilfredsstiller 
virksomhetsplanens mål om at egenkapitalen skal utgjøre 25 % av omsetningen. 

Forbundet har en solid økonomi og det har vært god kostnadskontroll gjennom hele året. etter styrets 
oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2010 med tilhørende noter 
og kommentarer et riktig uttrykk for forbundets stilling og resultat av virksomheten.

se for øvrig styrets økonomiske beretning.

Samarbeid
FORhOldET Til NORGES idRETTSFORBuNd OG OlymPiSKE OG PARAlymPiSKE KOmiTé (NiF)
NGF er tilsluttet NIF, og til tross for uenighet i enkelte politiske saker oppleves det daglige samarbeidet 
som godt. se for øvrig avsnitt om sFF.

iNTERNASjONAlT SAmARBEid
Forbundet er tilsluttet International Golf Federation (IGF), european Golf federation (eGa), og european 
Disabled Golf association (eDGa). I tillegg samarbeider forbundet med the royal & ancient Golf Club of 
st andrews (r&a) og United states Golf association (UsGa).

FORhOldET Til SæRFORBuNdENES FEllESORGANiSASjON (SFF)
særforbundenes Fellesorganisasjon har som formål å endre mandatfordelingen på Idrettstinget. at NGFs 
tidligere president leder sFF gjør kommunikasjonen både tett og god, og NGF opplever at sFFs agenda 
samsvarer med forbundets interesser. 

ANdRE SæRFORBuNd
NGF har generelt en god tone med alle særforbund. 

ANdRE ORGANiSASjONER
Forbundet samarbeider med interesseorganisasjonene Norsk Golfadministrasjonsforening (GaF), pGa of 
Norway (pGa), Norwegian Greenkeepers association (NGa), Norsk seniorgolf (NsG) og Foreningen Norske 
Golfbaner (FNG). 

av organisasjoner utenfor golfidretten er det etablert samarbeid med Kreftforeningen, Diabetesforbundet, 
Mental Helse og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

NGF er medlem av NHO Idrett.

Oppfølging av virksomhetsplan
Idrettsregistreringen viser en nedgang på 3.000 medlemskap i golfklubber tilsluttet NGF, fra 125.000 i 
2009 til 122.000 i 2010. som det fremgår av informasjonen i neste avsnitt, skyldes nok dette i hovedsak 
den opprydding som klubber og forbundet har gjennomført i forbindelse med at golfidrettens medlems-
database ble flyttet fra NIFs systemer til det golfspesifikke datasystemet GolfBox. 

I følge GolfBox viser tallene for 2010 at norske golfklubber har fått 21.064 nye medlemskap samtidig som 
15.306 medlemskap er avsluttet.

Norges Golfforbund
Oslo, 30. mars 2011

stYrets ÅrsBeretNING FOr 2010

Jon Kåre Brekke
President

anne-Lise Løfsgaard
Visepresident

Dag Kirchoff
Styremedlem

Brit Kyllingstad
Styremedlem

Kåre Hansen
Styremedlem

Wenche pedersen
Styremedlem
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Inngåelsen av en ny medieavtale med sportmedia og a-pressen som innbefattet Norsk Golf i ny drakt både på trykk og 
nett, ble gjort gjeldende fra januar 2010. Bladet har utkommet i åtte numre slik avtalen tilsier, og har blitt godt mottatt 
blant leserne. Nettsiden www.norskgolf.no har derimot ikke blitt hva vi hadde ønsket, og det skal ikke stikkes under en 
stol at samarbeidet med sportmedia og arbeidet med å få siden på plass, har vært mer ressurskrevende en forventet.

2010 var også året da nytt It-administrativt system ble tatt i bruk gjennom avtalen med GolfBox. en av forutsetningene 
for å forenkle driften og forbedre økonomien i klubbene, er at de tar den nye It-løsningen i bruk og har kunnskaper om 
hvordan de skal tilrettelegge systemet i egen klubb og utnytte det best mulig. små klubber som drives på frivillig basis 
gjør at det er en utfordring å tilby ønsket opplæring til riktig tid. Dette er et område vi jobber med å forbedre i 2011. 

toppidrettslig sett har det vært et spennende år for golf-Norge. Norske spillere hevder seg internasjonalt både på de 
profesjonelle tourene og på amatørsiden. Likevel er det kanskje arbeidet med en egen OL-satsing mot 2016 som på sikt 
vil gi de største sportslige ringvirkningene.

NGF opplever stor interesse fra klubber som ønsker å arrangere forbundsturneringer, og det er som oftest turneringer 
godt inn i sesongen som er mest populære. Dette skyldes nok i de aller fleste tilfeller ønsket om å arrangere på en tid 
av sesongen hvor banen fremstår på sitt beste. Det er imidlertid svært viktig at klubber som har tidlig baneåpning, også 
arrangerer de første turneringene slik at spillerne får mulighet å komme i gang med den norske sesongen så tidlig som mulig.

Det er med bekymring forbundet registrerer at kun et fåtall klubber arrangerer åpne klubbturneringer for juniorer.
Vi håper klubbene ser viktigheten av å kunne tilby et godt konkurransetilbud på hjemmebane for egne og andres  
juniorer, og at de setter seg klare mål på dette området.

Golf har en samfunnsverdi, og ved å synliggjøre denne har vi mulighet til å oppnå merkbare bedringer i rammevilkårene 
for golf-Norge. NGF ønsker derfor å tilrettelegge for at klubbene selv kan synliggjøre sin samfunnsverdi lokalt og  
regionalt. Det er ingen grunn til at golf ikke skal motta de samme kommunale og fylkeskommunale støtteordningene til 
aktivitet og bygging og drift av anlegg, som resten av norsk idrett. samtidig skal vi arbeide for å få økt ressurstilgang fra 
ikke kommersielle nasjonale finansieringskilder.

sommeren 2010 fikk NGF en sak som avdekket svakheter i formalitetene knyttet til straffebehandling i internasjonale 
turneringer der norske spillere deltar. Dette medførte usikkerhet om hvorvidt spillernes rettssikkerhet er ivaretatt på 
den måten vi er vant til i norsk idrett. NGF har tatt initiativ overfor våre nordiske kollegaer for å ivareta utøvernes 
rettssikkerhet.  

2010 har vært et turbulent år for mange golfklubber. Flere sentrale daglige ledere har gått av etter uoverens- 
stemmelser med styret, valgte klubbledere har trukket seg i valgperioden som følge av konflikt med baneselskap, og 
noen har mistet sin greenkeeper på grunn av interne konflikter. Dette føyer seg inn i en lang rekke av tidligere konflikter 
som bidrar til å utarme golf-Norge både kompetansemessig, omdømmemessig og økonomisk. 

Fra GeNeraLseKretæreN

Noe av årsaken til disse konfliktene har selvfølgelig med personlig 
kjemi å gjøre, men veldig mye er vi overbevist om at kunne vært 
unngått dersom man hadde brukt litt tid og omtanke på formaliteter 
som avtaler, forventningsavklaringer, rolle- og ansvarsfordeling og 
rutinebeskrivelser. Dette tar litt tid å få på plass, men er besparende 
og vel verdt investeringen over tid.

NGFs administrasjon ble som første særidrettsforbund, sertifisert i 
henhold til Miljøfyrtårnet i 2010. Golf knyttes ofte til miljøet, og for 
oss har det vært viktig å gå foran med et godt eksempel. Det er også 
interesse fra golfklubbene om et eget miljøsertifiseringssystem for 
klubb- og anleggsdrift, så dette blir en spennende satsing i årene 
som kommer.

Den nye virksomhetsplanen som ble vedtatt på Golftinget i  
november 2009, har for øvrig vært en god rettesnor og et nyttig 
verktøy i året som har gått. 2011 blir et spennende år!

Geir Ove Berg
Generalsekretær
Norges Golfforbund

med ny virksomhetsplan og sentrale avtaler vedtatt på tinget, ble 2010 et spennende år som på    mange måter markerte et veiskille for administrasjonen. 
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Seniorgolf
NGF arrangerer individuelt NM for seniorer damer og herrer. For øvrig er det Norsk se-
niorgolf (NsG) som står for mesteparten av tilbudet spesielt knyttet til denne gruppen. 
NsG mottok også i 2010 støtte til deltakelse i eGa-mesterskapene.

Golf – Grønn Glede
2010 var det sjette året med Golf – Grønn Glede (GGG). 28 klubber (27 i 2009) deltok 
med aktivitet for grupper som av ulike grunner har særskilte behov. I 2010 har dette 
blant annet inkludert funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lung-
esyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer 
med diabetes, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt ungdom. 

Den nasjonale GGG-turneringen ble arrangert i Drøbak og samlet rundt 100 spillere. 
representanter fra både storting og administrasjonen i kulturdepartement var til stede.

NGF har styrket samarbeidet med interesseorganisasjoner og har nå formelle avtaler 
med Kreftforeningen, LHL, Mental Helse og Diabetesforbundet. Lokalt samarbeider 
klubbene med ulike interesseorganisasjoner, institusjoner og sykehus.

NGF har fått økonomisk tilskudd til GGG gjennom NIF, Helsedirektoratet, Kreftforenin-
gen og If. Klubbene har søkt om økonomisk tilskudd fra NGF gjennom aktivitetsmidlene.

Golf for funksjonshemmede
NGF har fortsatt arbeidet med klassifisering av funksjonshemmede golfspillere. I 2010 
ble ni nye spillere klassifisert i tillegg til at en spiller ble reklassifisert. per 31.12. 2010 er 
det 27 norske klassifiserte spillere (20 i 2009).

For første gang ble en internasjonal turnering arrangert. Norwegian Open ble spilt i 
Larvik, og samlet 28 spillere fra åtte land, hvorav ni norske. turneringen krever at 
spillerne har eDGa Medical pass, noe som 14 norske spillere har (fire i 2009). en egen 
turnering for klassifiserte spillere er med på å skape et turneringstilbud også for disse 
spillerne, samtidig som det gir NGF en veldig god mulighet til å rekruttere og synliggjøre 
golfens velegnethet.

Faggruppen golf for funksjonshemmede har hatt to møter i 2010. Fokuset har vært 
tiltak i forhold til synliggjøring av aktiviteten samt rekruttering av flere utøvere.

aDMINIstrasJONeNs BeretNING

1. aKtIVItet
Veien til Golf
I 2010 ble nybegynneropplæringen endret fra ”Grønt kort” til ”Veien til 
Golf” (VtG). Det innebar fjerning av obligatoriske prøver, større grad av 
teori i praksis, gjeninnføring av klubbhandicap -54, og fremfor alt – et 
tilbud om oppfølging etter endt kurs.

153 klubber deltok på den obligatoriske opplæringen for VtG- 
ansvarlige. Kursene ble holdt av klubb- og idrettsutviklere fra NGF,  
ofte i samarbeid med profesjonelle golftrenere fra klubbene.

spørreundersøkelsen som ble gjennomført i etterkant av sesongen, 
viser følgende:

•	 Å senke terskelen for å begynne med golf ser ut til å være et stort   
 skritt i riktig retning. 

•	 Gjeninnføring av klubbhandicap -54 er vellykket, og konverteringen  
 i GolfBox gikk smertefritt.

•	 Materiellet som ble brukt i opplæringen fungerte bra. 

•	 tilrettelegging og oppmerking av anlegg, utvikling av nye spillere  
 og drahjelp til markedsføring av golfen generelt bør utvikles videre. 

•	 Ivaretakelse av nye medlemmer gjennom å øke ferdigheter og  
 inkludere dem i klubbens aktivitet og miljø, var en større utfordring   
 enn klubbene hadde forestilt seg.

Barn og ungdom
For å inkludere rekrutteringen av barn og unge, samt å unngå at 
barne- og ungdomsarbeidet ble lidende under det sterke fokuset på 
VtG, ble materiellet Barn & Golf med Golfmerket og aktivitetsheftet 
bevisst markedsført sammen med VtG.

I tillegg ble kriteriene for tildeling av barne- og ungdomsmidlene
 endret fra pengestøtte til utstyrsstøtte. Mangel på tilgjengelig 
utstyr har tidligere vært begrensende for barne- og ungdoms- 
aktiviteten. Omleggingen hadde som mål å få ut så mye utstyr  
som mulig til så mange klubbmiljøer som mulig. totalt 70 klubber 
mottok gratis utstyr fra NGF i 2010.

Golf i skolen 

prosjektet ”Idrettsglede i skolen” fortsatte i 2010 med fokus på lærerkurs. Det ble arrangert fem kurs i samarbeid med 
Norges Idrettshøgskole, idrettskretser og kommuner. til sammen deltok over 300 lærere på kurs på Beitostølen, i Mo i 
rana, Nærbø i rogaland, Oslo og skien.
 
Jente- og kvinnegolf 
etablering av møteplasser for erfaringsutveksling har vært en viktig del av arbeidet med jenter og kvinner i golf-Norge. 
andelen jenter/kvinner er for lav, og for å øke denne er oppmerksomheten nå rettet mot hvordan tilveksten skjer på 
grasrotnivået i den enkelte klubb. en viktig målgruppe har vært kvinner involvert i styrearbeidet på klubbnivå, og kvinner 
fra Østlandet og Vestfold har deltatt. Møteplassene har fokusert på gode ideer og erfaringer som bidrar til at flere jenter 
og kvinner starter med golf og forblir i golfidretten, både som aktive og som ledere.

Faggruppen for jenter og kvinner i norsk golf har i disse møtene høstet ideer om hvordan klubbens aktiviteter, 
organisasjon og anlegg kan utvikles. Ideene er videreført i form av en brosjyre og på NGFs nettsider.
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Putte Bronse Sølv Gull VTG54  36  25,4  18,4  11,4  4,4  0

Henrik Bjørnstad leverte en sesong på det jevne. Det var likevel ikke godt nok til å beholde kortet på pGa, og han valgte å legge opp etter  
sesongslutt. eirik tage Johansen er i ferd med å etablere seg som Norges fremste golfspiller på herresiden. Heller ikke han beholdt kortet, 
men blir likevel å finne på european tour etter å ha kvalifisert seg for fjerde gang.

Marius thorp startet sesongen uten kategori på de beste tourene, men takket være flere wildcards og en fantastisk sesong på Challenge tour 
vil thorp bli å finne på european tour  i 2011.

COllEGESPillERE 

De norske collegespillerne har virkelig blomstret i 2010. aldri før har norske spillere stått for så mange individuelle seire på høyeste nivå i Usa. 
Under det nasjonale amerikanske collegemesterskapet var Norge godt representert med tre herrespillere og en damespiller.

juNiORGRuPPER 13-18 ÅR

Også i 2010 har det skjedd en enorm utvikling blant de unge spillerne. Bredden i norsk golf blir sakte men sikkert bedre og bedre, og med  
enkelte flaggskip går norsk golf mange spennende år i møte. 

Den første aktiviteten for juniorgruppene ble lagt til tyrkia sammen med andre spillere i NGFs ulike satsningsgrupper. Deretter deltok alle 
utøverne på en todagers samling på Olympiatoppen der det blant annet ble gjennomført gruppevis arbeid om mål for hver gruppe, samt  
fysiske tester. 

Det ble gjennomført tre todagers samlinger i løpet av sesongen. Disse samlingene varierer i innhold i forhold til alder og nivå. aktivitetene  
ble planlagt, gjennomført og evaluert av juniorgruppetrenerne med hjelp fra landslagscoachene og ulike ressurspersoner. 

samlingene er viktig for spillerne da de tilegner seg kunnskap og trening på områder de kanskje ikke får så mye av i klubben. Juniorgruppe 
-trenerne gjør en god jobb og spillernes tilbakemeldinger er bare positive. Juniorgruppetrenerne gjennomførte også klubbesøk i spillernes 
klubber som et ledd i oppfølgingen og for å kommunisere tettere med klubbtrenerne. 

I slutten av 2010 var det igjen tid for uttak til juniorgrupper 2011. Både flere og bedre jenter ble invitert til uttakssamlingen i år enn noen  
gang før, en indikasjon på at det spillerne tilegner seg av kunnskap gjennom juniorgruppene, også brukes i klubbene til inspirasjon for flere  
til å jobbe hardt for å komme med selv. 

Em

NGF setter mesterskap høyt, og eM er ett av hovedmålene i sesongen. For herrene ble eM en nedtur etter at laget spilte seg ut av a-flighten  
på de siste ni hullene, og endte på en 13. plass. samme plassering fikk jentelaget, mens damelaget ble nummer 10. Høydepunktet sto guttene 
for da et ganske ungt og uerfarent lag tok seg helt til finalen der de til slutt måtte se seg slått av Belgia. sølvplassen gir Norge en plass i 
neste års toyota Junior World Championship i Japan.

Vm

VM ble arrangert i argentina, og det var stilt store 
forventninger til årets herrelag. Med en 13. plass fikk 
Norge sin nest beste plassering noen sinne. Isolert 
sett er dette ganske bra, men både spillere og 
støtteapparat følte at det var mye mer å gå på. 
Kvinnelaget endte på en 21. plass, noe som 
sikret Norge en totalplassering innenfor topp 
20. Det innebærer at Norge er kvalifisert for 
the spirit 2011. 

SAmARBEid mEd OlymPiATOPPEN

NGF har et godt samarbeid med Olympia-
toppen (OLt), og har lagt flere samlinger 
til toppidrettssenteret i 2010. I tillegg 
til bistand knyttet til fysisk trening, har 
også OLts kompetanse på mental tren-
ing utgjort viktige bidrag. samarbeidet 
utløser i tillegg prosjektstøtte og 
individuelle stipender til utøverne.

Spillerutvikling
Garmin ttU endret i 2010 navn til Golfskolen 2.0. Intensjonen med Golfskolen 2.0 har vært å styrke klubbenes egne trener- og spiller-
utviklingsprogram, først og fremst for junior- og elitespillere, men også for spillere på andre ferdighetsnivåer og i andre aldre.

NGF har implementert en ferdighetstrapp som strekker seg fra Barn & Golf via VtG og til Coaching systems høyeste nivå.

NGF har jobbet med å styrke hjemmetrenere og klubbene. Hjemmetrenerne har deltatt på to samlinger som vært gjennomført i hvert 
turneringsområde. 30 klubber, 34 trenere og 68 spillere har til sammen deltatt. Minimum 1500 juniorspillere har hatt glede av 
Golfskolen 2.0, i form av direkte deltagelse eller gjennom økt trenerkompetanse.

NGF har gjennom Golfskolen 2.0 økt fokuset på det som skjer etter VtG, da norsk golfs vekst som beskrevet i NGFs virksomhetsplan, er 
like avhengig av gode ivaretakelses- og videreutviklingsprogram som gode nybegynnerprogram. I 2011 blir Golfskolen videreført gjennom 
juniorgruppene i toppidrettssatsingen. 

Toppidrett

PRESESONGEN

sesongen 2010 startet allerede i oktober 2009 med samlinger både for guttene og jentene. Målet var å evaluere 2009, samt få en status 
på grunnteknikk, fysikk (personlige screeninger) og veien videre. alle gjennomgikk fysiske tester på Olympiatoppen, der de også presenterte 
mål og handlingsplaner for landslagstrenerne.

For jentelandslaget U18 og fire øvrige jenter fra eldste juniorgruppe startet kalenderåret 2010 på gress i tyrkia.. I løpet av vintermånedene ble 
det gjennomført ytterligere to samlinger på gress, en i spania og en i tyrkia. 20 jenter i alderen 13-19 år deltok på disse samlingene. 

Guttene reiste med team Future og noen få inviterte til arizona for å starte sesongen på gress. Det ble mye trening og spill på internasjonale 
anlegg tilsvarende de baner spillerne konkurrerer på i sesongen.

samlingen i sør-afrika i februar har blitt en tradisjon. Målet var å få spilt så mye golf som mulig i kombinasjon med stasjonstreninger med ulike 
temaer. 

Den siste presesongsamlingen i utlandet ble lagt til tyrkia hvor rundt 50 spillere fra våre seks juniorgrupper deltok.  

TEAm NORwAy

I 2010 besto team Norway av suzann pettersen, Marianne skarpnord, eirik tage Johansen, Henrik Bjørnstad og Marius thorp. alle spillerne er 
profesjonelle utøvere, og representerer Norge på de beste internasjonale tourene. For første gang hadde Norge to jenter på LpGa. Ikke over-
raskende preget pettersen LpGa-touren også i 2010, mens skarpnord fikk et tøft møte med denne turneringsserien.

aDMINIstrasJONeNs BeretNING
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For utfyllende 
resultater, se 
side 34-35
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Overgangen fra frivillige turneringskoordinatorer (tK) til sterkere klubbstyrt utvikling har vært tyngre enn forventet. 
Det er viktig at klubbenes beslutningstakere blir bedre involvert i arbeidet. NGF vil initiere til disse møteplassene 2011.

tall fra 2009 og 2010 viser at bare 4,5 % av klubbenes juniormedlemmer deltar i konkurranse. Kun en håndfull klubber 
tilbyr et eget tilbud om junioraktivitet, fremfor å sende spillere rundt.

mid-AmATøR

NGF har i to sesonger organisert en serie på tre turneringer for Mid-amatører (35+). Denne turneringsserien er meget godt 
mottatt og skal etter planen utvikles videre for en spillergruppe som er i vekst. turneringene har vært en god oppladning til 
neste års eM som arrangeres på sola GK. 

FAGGRuPPE TuRNERiNG

etter vedtak på Golftinget i 2009 ble det opprettet en faggruppe turnering. Denne gruppen har hatt regelmessige møter 
i 2010 og arbeider med utvikling av en turneringsstruktur som skal legges frem for Golftinget i 2011. 

dOmmERE

NGF stilte med dommere i 130 turneringer i 2010, alt ifra lokale juniorturneringer til de største nasjonale turneringene. 
totalt var 75 dommere aktive i 2010 mot 85 i 2009.

Vårens nasjonale dommersamling ble avholdt på Gardermoen og samlet totalt 75 dommere og aspiranter. Høstens 
regionale dommersamlinger ble arrangert på fem steder, og samlet 60 representanter.

etter høstens dommertester som arrangeres annethvert år, er 71 personer uteksaminert for dømming i 2011. på forbunds-
nivå er antallet dommere per 2010 tilfredsstillende, men NGF kunne ønske flere dommere på nivå 1 som kunne stille opp 
for egen klubb ved behov.

FAGGRuPPE REGlER

Faggruppe regler har regelmessige møter gjennom året og gruppen har i hovedsak arbeidet med ulike saker relatert til 
dommervirksomheten, planlegging av dommersamlinger og generell regelproblematikk.

Turneringer 
Det ble i 2010 gjennomført 26 nasjonale forbundsturneringer,  
inkludert Norgesmesterskap. I tillegg ble det administrert over 
200 turneringer på forskjellig nivå. 

turneringsaktiviteten var i 2010 på samme nivå som i 2009.  
endringene fra 2009 består i at seriesystemet har blitt regionalisert  
og at det gradvis har vært en økning i antall turneringer på turnerings- 
områdenivå.

NORdEA PAiRS

turneringen fortsatte å vokse også i 2010. Ca. 3500 spillere deltok  
i klubbkvalifiseringene, og antall arrangørklubber økte til hele 120  
mot 108 i 2009. Det gjør Nordea pairs til Norges klart største golf-
turnering. Det ble spilt ti turneringsområdefinaler og Norgesfinalen 
ble avholdt på Moss & rygge Golfklubb med 94 deltagere. Vinner-
paret fra Gjersjøen Golfklubb har senere deltatt i estoril Golf Week i 
portugal.

PiNK CuP - NGFS VEldEdiGhETSTuRNERiNG

totalt 92 klubber arrangerte pink Cup-turneringer i 2010. Det ble i alt 
samlet inn kr. 710.000 til brystkreftforskningen, noe som er en liten 
økning fra 2009.
 
lAdiES TOuR

Deltakelsen i Ladies tour 2010 har dessverre vært mye lavere enn 
tidligere. Det ble gjennomført 17 delturneringer (27 i 2009), der rundt 
350 spillere (500 i 2009) deltok. av de ca 350 spillerne har drøyt 30 
deltatt i mer enn to delturneringer. 

GOlFliGA

Golfliga ble videreført i 2010 med en økning i antall lag fra 160 i 
2009 til 205 i 2010. Golfliga ble også brukt til å gjennomføre egne 
ligaer for juniorene, primært som et konkurransetilbud til juniorer som 
ikke er aktive turneringsspillere.

NORGESmESTERSKAP

NM for damer og herrer ble spilt på Byneset GK utenfor trondheim 
12.- 15. august. 30 damer og 90 menn deltok i mesterskapet som 
ble vunnet av Marita engzelius fra Oslo GK og espen Kofstad fra 
Losby GK.

NORGESCuP OG NORdiC lEAGuE (NORdEA TOuR) 

Norgescup ble i 2010 reetablert som det øverste nasjonale 
turnerings-nivået. Norgescup er en serie på sju eliteturneringer for 
damer og  
herrer inkludert NM. Interessen rundt deltagelse i Norgescup var  
økende gjennom sommermånedene, med en markert topp i september. 

Nordea Masters ble arrangert på Losby i samarbeid med svenske 
Nordea tour. turneringen var tellende på Nordic League.

lAG Nm / SERiESySTEmET

I årets lag NM stilte 88 klubber herrelag (94 i 2009) og 39 klubber 
damelag (45 i 2009). I lag NM for juniorer stilte 49 klubber guttelag 

(54 i 2009) og 18 klubber jentelag (24 i 2009). Det var for første 
gang dermed en nedgang i antall lag i alle klasser. Grønmo GK ble 
Norgesmester lag for herrer, mens Bærum GK ble Norgesmester 
for damer.

TiTlEiST TOuR 

Det ble i 2010 avholdt syv delturneringer på titleist tour inkludert 
Norgesmesterskapet for juniorer. Nytt av året var en matchturnering  
midt i sesongen med seks 9-hullsmatcher over to dager. I tillegg ble 
også FootJoy Challenge introdusert, der spilleren med best score på ni 
utvalgte  
hull gjennom sesongen vant.

  til hver titleist-turnering spilte ca 25 gutter 
seg opp fra B tour i de enkelte turnerings-

områdene, mens jentene hadde åtte 
kvalifiserings-plasser fra to regionale 

B tour turneringer. I 2010 har det 
vært jevnt i toppen, og sammenlagt-
resultatene ble ikke avgjort før etter 
matchfinalen.

SuzANN juNiOR ChAllENGE

suzann Junior Challenge (sJC) er en viktig 
rekrutterings- og utviklingsturnering for 

spillere mellom 13 og 16 år. spillerne ble også 
i 2010 nominert direkte fra klubb til seks turneringsområdefinaler. De 
beste spillerne i områdefinalene kvalifiserte seg til deltagelse i finalen 
på Oslo Golfklubb. I finalen deltok 60 spillere i de fire klassene. suzann 
pettersen var til stede under finalen, og spillerne fikk møte henne 
både på og utenfor banen. 

ANdRE juNiORTuRNERiNGER

Det ble i 2010 arrangert en lang rekke juniorturneringer (B tour, C 
tour etc.) i de seks sydligste turneringsområdene. 

aDMINIstrasJONeNs BeretNING
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Utdanning
AKTiViTETSlEdERE

NGF har arrangert aktivitetslederkurs i samarbeid med trenere i den enkelte klubb, og som åpne 
kurs for flere klubber samlet. Det ble også arrangert kurs spesielt for ungdom med oppfølging 
og praktisk trening.

TuRNERiNGSlEdElSE

Det har vært avholdt seks kurs i turneringsledelse. 30 klubber deltok med i alt 72 deltagere. 

dOmmERKuRS

tradisjonelt har dommerkurset vært avholdt i Oslo. I et forsøk på å øke deltagelsen ble det 
avholdt fire kurs på forskjellige steder i landet. 35 personer fordelt på 14 klubber deltok, noe 
som tilsvarer samme deltagernivå som tidligere år. Interessen for dommerkurs var likevel noe 
mindre enn ventet, tatt i betraktning av at NGF har oppmuntret klubbene til å utdanne egne 
dommere.

TRENERuTViKliNG

I 2010 startet prosjektet ”Fremtidig trenerutdanning”. Hensikten med trenerutdanningene er 
å bygge gode trenermiljø i klubbene der den frivillige treneren skal sees som et supplement til 
den profesjonelle treneren. 

Fremtidig trenerutdanning består av tre sentrale elementer. For det første handler det om  
å definere innhold i trener 1 utdanningen, en 45 timers grunnutdanning for personer som  
har lyst til å gjøre en jobb som trener i klubben. For det andre skal det utdannes kurslærere  
på trener 1. Dette vil skje i nært samarbeid med pGa of Norway. For det tredje skal det  
utvikles en høgskolerettet trenerutdanning for golf. 

Det har i løpet av 2010 vært en rekke arbeidsgruppemøter mellom pGa og NGF, samt møter 
med aktuelle høgskoler. arbeidet er prioritert med en egen prosjektleder. Målsetningen for 
oppstart av den frivillige trenerutdanningen er høst 2011, og for den høgskolerettede delen 
august 2013. Begge delprosjektene er så langt i rute. 

uNGdOmmENS lEdERuTdANNiNG

Det er i løpet av siste året jobbet med å revitalisere og fornye ungdommens lederutdanning 
i samarbeid med NIF. Det er gjennomført tre pilotutdanninger hvorav en var for golfungdom, 
mens de to andre samlet ungdom fra flere særidretter.

NGF har også gjennomført et kurs i samarbeid med Norges svømmeforbund. resultatene fra 
det nye kursopplegget er så positive at de vil danne grunnlag for NIFs nye ungdomsleder-
utdanning.

2. aNLeGG
Ved utgangen av 2010 er det i Norge 173 slopede baner fordelt på 164 golfanlegg. enkelte klubber deler samme baneanlegg, 
mens fem klubber har status som ”Klubb med treningsanlegg” (KMt). 

*inkluderer både sloping av nye baner, rerating etter tre og ti år og rerating av baner hvor det er foretatt vesentlige endringer.

Rammebetingelser for anlegg
NGF bruker betydelige ressurser på rollen som golfidrettens talerør i anleggsspørsmål overfor sentrale myndigheter som 
departementer, fagdirektorater og fylkesledd. Det er viktig å medvirke i de ulike prosesser som påvirker rammebetingelsene 
for etablering og drift av golfanlegg, og det har etter hvert blitt opparbeidet en solid kompetanse på dette området.

NGF har i 2010 fungert som høringsinstans i en rekke plansaker, samt i forbindelse med utarbeidelse av diverse styrings-
verktøy. Det ble i løpet av året holdt flere foredrag, både for den offentlige forvaltning, greenkeepere og universitets- og 
høgskolemiljøer.

I 2010 har mye arbeid blitt lagt ned i forskning knyttet til dokumentasjon og bruk av plantevernmidler, et viktig arbeid i forhold 
til fremtidige retningslinjer for drift av anlegg.

NGF er ansvarlig for fordeling av spillemidler til sikkerhetsutstyr, utstyr til Barn&Golf og golfbiler beregnet på funksjons- 
hemmede. totalt ble det tildelt kr 762 367,- fordelt på 32 klubber. tilsvarende totalsum for 2009 var kr 234 723,-.

Planlegging, bygging og drift
Det er viktig at golfen oppfattes som troverdig, og at NGF sees på som en positiv aktør i miljøspørsmål. For å dokumentere 
dette er forskning viktig. 

NGF har en sentral deltagelse i forskningsstiftelsen scandinavian turfgrass and environment research Foundation (sterF). 
Klimatiske forhold og myndighetenes krav er to sentrale punkter som gjør det viktig med forskning på denne sektoren.

Det er stor interesse rundt forskningsresultater som har framkommet, spesielt i greenkeepermiljøet og i Miljøverndepartementet. 
Årsrapporten fra sterFs arbeid er for øvrig sendt samtlige klubber. 

en av de største utfordringene for golfklubbene er overvintringsproblematikk på banene. en hard vinter medfører ofte til dels 
store økonomiske konsekvenser i form av store ressurser til reparasjon, sen åpning og dårlig renommé. arbeidet i sterF har 
bidratt til utviklingen av nye bestandige frøsorter, prosedyrer for vinterdekking og reetablering etter vinterskader.

Antall baner i Norge per 2010
6 hulls-baner 24 stk
9 hulls-baner 89 stk
18 hulls-baner 60 stk

Baner ratet og reratet i 2010*
6 hulls-baner 5 stk.
9 hulls-baner 19 stk.
18 hulls-baner 13 stk.

aDMINIstrasJONeNs BeretNING
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Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Norwegian Greenkeeper association 
(NGa), Norsk Golfadministrasjonsforening (GaF), Foreningen for norske golfbaner (FNG), pGa og 
NGF. Gruppens oppgave er å utvikle verktøy for internt kvalitetssikringssystem for golfbanedrift.

NGF merker en stadig større etterspørsel fra klubbene vedrørende rådgiving i grøntfaglige 
spørsmål. som et resultat av dette ble det gjennomført et betydelig antall banebesøk og flere 
kurs i ”Grunnleggende greenkeeping”. Kursene ble gjennomført både på initiativ fra klubber og 
administrasjonen.

NGF deltar i en komité opprettet av fra standard Norge som skal utarbeide ny norsk standard  
for drift av utendørs idrettsanlegg og friluftsanlegg.

Nærmiljøanlegg 
Lavterskeltilbudet nærmiljøanlegg har blitt viet god oppmerksomhet fra både klubber og det offentlige. I møter med idrettskretser og fyl-
keskommuner har nærmiljøanlegg for golf blitt presentert. Dette har blitt mottatt med stor interesse i samtlige møter.

Det er avholdt flere møter hvor aktuelle klubber, kommuner og fylkeskommuner har deltatt. Det har likevel ikke blitt etablert nye nærmiljøanlegg 
i 2010.

Greenkeeperutdanning
på forespørsel fra spesielt de minste klubbene hvor mye av banearbeidet gjøres av frivillige, har det i løpet av året vært arrangert fem korte 
seminarer om grunnleggende greenkeeping forskjellige steder i landet. 14 klubber deltok med til sammen 46 deltagere. 

NGF er for øvrig bekymret for at det per 2010 ikke eksisterer en greenkeeperutdanning i Norge. NGF deltar derfor i en nordisk arbeidsgruppe 
som ser på tiltak for å bedre mulighetene for en utdanning.

Faggruppe Anlegg
Hovedfokus for faggruppen er etablering av nærmiljøanlegg og treningsanlegg. Gruppen består av personer som har bred erfaring innen 
idrettanlegg og offentlig sektor både på kommune- og fylkesnivå. en av faggruppens medlemmer har deltatt aktivt også i møter med klubber 
og kommuner i forbindelse med etablering av anlegg. NGF har sett gode resultater av å ha med personer som bidrar i kraft av sin posisjon eller 
brede erfaring og kompetanse på området.

Faggruppe Slope
slope-arbeidet utføres av totalt ti personer inkludert faggruppen. Faggruppen har oppfylt lisensavtalen mellom NGF og UsGa samtidig som 
klubbenes behov er ivaretatt.
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momsordninger
saksområdet momsordninger og -endringer er av stor betydning for NGFs medlemsklubber og har derfor vært et gjennomgangstema det har 
vært arbeidet aktivt med de siste seks årene. Dette året har NGF informert klubbene om søknadsordninger og frister, og det har blitt utarbeidet 
nok et veiledningshefte som er sendt alle klubber og lagt ut på forbundets nettsider. 

Klubbesøk og -prosesser    

av rene klubbutviklingstiltak er det gjennomført 325 møter med over 2000 deltakere. av disse var 431 kvinner. I 2009 var antall møter 
350, men med 149 VtG-kurs på toppen av klubbutviklingstiltakene er økningen solid. I tillegg registrer NGF at andelen regionale møter 
og møteplasser øker.

Klubb- og idrettsutviklere
Klubb- og idrettsutviklerne er NGFs regionale ansatte, og spiller en viktig rolle som bindeledd mellom klubbene og NGF. De seks klubb- og 
idrettsutviklerne, som tidligere gikk under betegnelsen klubbutviklere, har i 2010 operert ut fra  tromsø, Bodø, Verdal, skien, sveio og Oslo. 
Den nye stillingsbeskrivelsen har sin bakgrunn i at NGF har ønsket å omfavne tiltak som retter seg mot idrettsutvikling, noe som har gitt NGF 
muligheten til å tilby golffaglige verktøy og produkter til klubbene.

iT
Golftinget 2009 besluttet å inngå avtale med GolfBox a/s i Danmark om leveranse av ny It-løsning for golf-Norge. Fra januar ble avtalen 
iverksatt. Det betyr at golf-Norge har fått sitt eget spesifikke driftssystem uavhengig av andre idretter tilsluttet NIF. 

GolfBox-systemet har vært meget driftsstabilt og det ble ikke registrert nedetid på systemet gjennom 2010-sesongen. alle tilbakemeldinger 
fra klubbene på systemet er svært positive, og datakvaliteten er langt bedre enn tidligere. For første gang på mange år har NGF kunnet følge 
medlemsutviklingen i klubbene gjennom hele året. 

et mål for den nye It-løsningen var å tilby de funksjoner klubbene etterspør og levere tilfredsstillende stabilitet. etter ett års drift mener NGF 
at klubbene har fått et godt system som stadig videreutvikles etter deres behov.

Golfens samfunnsverdi
NGF har i 2010 dedikert ressurser til å se nærmere på golfens betydning for folkehelsen. et lengre 
samarbeid med professor Jan Ove tangen ved Høgskolen i telemark, resulterte i brosjyren ”9 hull 
til bedre helse – golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger”. Klubbene har fått 
oversendt brosjyren med en oppfordring om å etablere kontakt med henholdsvis lokalt idrettsråd 
samt kommune for å synliggjøre golfen som en positiv medspiller som ønsker å bidra i folkehelse-
arbeidet.

Det ble gjennomført en temasamling i påvirkningsarbeid på Hauger GK 25. og 26. mai der fem 
klubber deltok. Det var planlagt en tilsvarende samling i sola GK den 5. november, men denne 
måtte dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte.

NGF har henvendt seg til fylkeskommunene ved idrettskonsulenter og folkehelserådgivere 
med tanke på å synliggjøre golf som helsefremmende aktivitet, samt gjøre oppmerksom på 
at golf-idretten ønsker å bidra i lokalt og regionalt folkehelsearbeid.  Det er foretatt tilsvar-
ende henvendelse til folkehelserådgivere hos fylkesmannen.  

NGF har også møtt fylkeskommuner og idrettskretser i den hensikt å bedre kjennskapen til 
golf, samt skape aksept for at golf bør få økonomisk støtte etter samme prinsipper som idretten for øvrig. 
NGF har valgt å legge trykk på anlegg, aktivitet for barn og unge  
samt lokalt og regionalt folkehelsearbeid i møtene.

NGF har vært spesielt opptatt av å klargjøre kriterier rundt støtteordning fra fylkeskommunen som fram til 2010 er gitt til den enkelte 
idrettskrets for videre fordeling til idretter med særkretser/regioner. to kretser har nå endret praksisen slik at det er mulig også for golfidretten 
å komme i betraktning på disse midlene. Muligheter for representasjon på kretsting er også tema som er tatt opp med idrettskretsene. 

Gjennom møtene har NGF fått bekreftet viktigheten av å nå ut med informasjon om hva golfidretten står for. Mange har uttrykt stor  
overraskelse over hva golf har å tilby, og møtene har derfor blitt en god start på et viktig samarbeid.

Det er også gjennomført møter med de største stiftelsene samt avdelingsdirektørene for grupperettet og nasjonalt folkehelsearbeid i  
Helsedirektoratet.

3. OrGaNIsasJON
NGFs administrasjon
administrasjonen har i 2010 bestått av 27,5 årsverk. Det er avviklet fire fedrepermisjoner.

I løpet av 2010 har tre personer sluttet i NGF. stillingene markedsansvarlig og It-konsulent er erstattet, 
mens det ikke har lykkes å besette stillingen som anleggskonsulent. Gjennom øremerkede midler fra NIF 
har NGF fått tilskudd til en stilling for å integrere funksjonshemmede.

arbeidstilsynet var på kontroll i september 2010. rapporten forbundet har mottatt i etterkant har ingen 
bemerkninger verken til hvordan NGF forebygger og følger opp sykefravær, eller hvordan arbeidsavtaler
 er utformet.

internasjonalt samarbeid
Forbundet er tilsluttet International Golf Federation (IGF), european Golf Federation (eGa) og european 
Disabled Golf association (eDGa) og betaler en årlig kontingent til disse organisasjonene. I tillegg har 
forbundet samarbeidet med the royal & ancient Golf Club of st andrews (the r&a) i spørsmål som 
har med regler og amatørbestemmelser å gjøre samt med United states Golf association (UsGa) som 
distribuerer linsenser for sloperating av baner.

IGF har stått bak søknaden til IOC om golf som OL-gren. Det betyr at IGF i 2010 forandret sine statutter 
for å kunne ta opp representerer fra både fra amatørgolf, pGa og de andre profesjonelle tourene.

NGF har i 2010 hatt tre representanter i eGa fordelt på executive Committee, Championship Committe 
og Handicapping and Course rating Committee. NGF deltok også på IGFs Biannual Meeting i argentina.

Organisasjon og idrettsjuss 
NGFs administrasjon mottar stadig flere henvendelser knyttet til organisering og idrettsjuss. Disse kommer
fra golfklubber, baneselskap, klubbmedlemmer, advokater, media, idrettskretser og idrettsforbundet. Det dreier 
seg blant annet om utmeldingsproblematikk, lovligheten av bestemmelser, hvordan organisere seg i forhold til 
momsproblematikk og spillemidler, avtaler mellom klubb og baneselskap, eller fortolkninger av idrettens lover 
og bestemmelser. 

Både kompetanse- og kapasitetsmessig er disse henvendelsene utfordrende å besvare da de ofte ligger i 
grenseland mellom idrettens bestemmelser, de sivilrettslige lover og rimelighetsbetraktninger av betydning 
for golfens omdømme. Uten lovutvalgets bistand og noe kjøp av tjenester hadde NGF ikke maktet å yte den 
service som gjøres. 

NGF har underveis i 2010 måttet besvare henvendelser fra klubbmedlemmer med en standardmelding som 
forklarer litt om formaliteter, våre kapasitetsbegrensninger og hvilke valg innsenderen har. Kort fortalt går det 
på at det er klubbene som er NGFs medlemmer og de vi skal bistå, mens den enkelte golfspiller er medlem av 
og må søke bistand via klubben. Det opplyses også om at at klubben ikke er et næringslivsfirma som spilleren 
er kunde i, men et idrettslag drevet etter demokratiske og foreningsrettslige prinsipper der medlemmene har 
plikter og medbestemmelse gjennom blant annet årsmøtedeltakelse.

en annen del av de idrettsjuridiske og organisatoriske oppgavene har vært arbeidet med å gi innspill til 
lovendringsarbeidet før Idrettstinget 2011. Både før, under og etter høringsrunden har NGF vært aktive 
bidragsytere for at også golfens forhold skal bli i varetatt.

I forbindelse med saker NGF involveres i, avdekkes jevnlig avtaler mellom klubb og baneselskap som er i strid 
med idrettens lover og bestemmelser. Klubbenes frie stilling og bestemmende myndighet over den idrettslige 
aktiviteten blir ikke ivaretatt.

NIF har ved hjelp av idrettskretsene kraftig intensivert sine rutinemessige kontroller for å undersøke om 
idrettslagene utøver sin virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk. De undersøker særlig om idrettslagene 
er ”selveiende” og ”frittstående”, herunder om NIFs bestemmelser for samarbeidsavtaler med næringslivet er 
ivaretatt. per dato er minimum to golfklubber under slik kontroll.

www.golfforbundet.no

Norges GolfforbundUllevaal Stadion (J), 0840 Oslo,
Tlf. 21 02 91 50 / Fax. 21 02 91 51 

post@golfforbundet.no

Golf – en idrett for alle

9 av Jan Ove Tangen, Professor, Høgskolen i Telemark

hull til Bedre helse
Golfens  helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger
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Kommunikasjon
NGF har i 2010 vedtatt en egen overordnet kommunikasjonsplan som innebærer et ansvar for å kommunisere forbun-
dets aktivitet og merkevare i tillegg til å kommunisere overordnede budskap på vegne av et samlet golf-Norge. 

I tråd med tingvedtatt virksomhetsplan har budskapet om golf som en idrett som passer for alle ligget til grunn for alt 
kommunikasjonsarbeid.

NY MeDIeaVtaLe

I 2010 trådte medieavtalen med sportmedia i kraft. Det innebar ny redaksjon for Norsk Golf, samt lanseringen av 
norskgolf.no. selv om den redaksjonelle frihet fortsatt ligger til redaksjonen, innebærer avtalen et tettere samarbeid der 
golf-Norges virksomhetsplan i større grad ligger til grunn for bladets og nettsidens fokus. 

NOrsK GOLF pÅ trYKK OG Nett

Bladet Norsk Golf har også i 2010 kommet ut med åtte nummer. Opplagstallene har ligget mellom 74.000 og 79.000 
eksemplarer per utgivelse. samarbeidet mellom redaksjonen og administrasjonen har fungert godt, og det har vært god 
og tett dialog gjennom året. Dette har resultert i en redaksjonell vinkling som samsvarer med golf- Norges 
virksomhetsplan.

Høsten 2010 ble det gjennomført en leserundersøkelse* om bladet og lesernes medievaner som 
viser at leserne er godt fornøyd med bladet, utgivelsesfrekvensen og abonnementsløsningen:

	 •	 93,1 oppgir å ha lest siste utgave av bladet.

	 •	 62,7 % bruker mer enn 30 minutter per utgave.

	 •	 på en skala fra 1 til 6 der 6 er best, får helhetsinntrykket av bladet en snittscore på 4,39.

	 •	 40 % av leserne samler på tidligere utgaver av magasinet

	 •	 94,8 % svarer at distribusjonsordningen fungerer, mens 3,2 % sier at dagens ordning  
  ikke fungerer

 *Kilde: Sportmedia

www.norskgolf.no ble etablert som en kommersiell underholdningskanal som skulle  
supplere magasinet med dagsaktuelle nyheter ispedd underholdning. Nettstedet hadde i 
sesongen 36.000 unike brukere og 200.000 sidehenvisninger per uke, inklusive henvisninger 
fra GolfBox. Målet om å gjøre nettstedet til den dominerende golfportalen i Norge kan likevel 
ikke sies å være nådd, og mye gjenstår før www.norskgolf.no samsvarer med de målene som 
er satt i samarbeidet mellom NGF og sportmedia.

I november ble en egen løsning for klubber som ønsker nye nettsider lansert. Catch Media 
har på vegne av sportmedia utviklet en nettløsning med alle de funksjonaliteter en tradisjonell norsk 
golfklubb trenger. Formålet er å gjøre det enkelt for klubbene å oppdatere egen hjemmeside samtidig som man på sikt kan 
dra nytte av
felles utvikling og løsninger. 

KOMMUNIKasJON MeD KLUBBeNe

NGF-Nytt er forbundets informasjonsskriv til klubbene. I 2010 ble det distribuert 21 utgaver, hovedsakelig hver  
14. dag. I tillegg er det avsatt egen underside for spesifikk klubbinformasjon på forbundets nettside.

NOrsK GOLFGUIDe

etter forhandlinger med aftenposten ble avtalen om en trykket golfguide terminert på nyåret. Det innebar at det for 
2010 ikke ble utgitt en golfguide. I samarbeid med sportmedia og GolfBox vil det fra 2011 bli lansert en elektronisk 
golfguide på www.norskgolf.no.

Områdevise lederfora
De årlige områdevise lederfora (OLF) ble arrangert for åttende gang våren 2010. OLF er en viktig 
møteplass mellom valgt og administrativ ledelse i klubbene og det tilsvarende i NGF. Hensikten med 
foraene er å drøfte samarbeid, framtidsutvikling, strategi og golfpolitikk. 

Overskriften på årets fora var ”Det er etter regn at fuglene synger!”. sentrale spørsmål som ble 
drøftet var hvordan golf-Norge kan komme seg på offensiven igjen, hva NGF og klubbene sammen 
må gjøre for igjen å rekruttere nye medlemmer til golfen, og ikke minst hvordan beholde disse. I 
tillegg ble det en sentral diskusjon om hvordan den offentlige støtten til golf kan økes slik at golf 
likestilles med de idretter som det er naturlig å sammenligne seg med.

113 personer fra 64 klubber deltok på foraene mot 117 personer fra 78 klubber i 2009. selv om 
antall personer er konstant, registreres dessverre en nedgang i antall deltakende klubber/
golfvirksomheter. en nedgang til tross, tilbakemeldingene er at møteplassen oppleves som viktig. 

Golfforum
Golfforum 2010 ble arrangert i sarpsborg sammen med interesseorganisasjonene for de
 administrativt ansatte (GaF), proene (pGa of Norway), banearbeiderne (NGa) og den ny-
stiftede organisasjonen til baneeierne (FNG). Det deltok totalt 183 personer fra 58 klubber 
og de samarbeidende organisasjonene. evalueringen ga meget gode tilbakemeldinger, spesielt
 til programinnholdet. 

Spørreundersøkelser
Klubbundersøkelsen er en undersøkelse der NGF etterspør nøkkeldata fra klubbenes drift. Under-
søkelsen er gjennomført med en svarprosent på 66,5 (117 klubber). NGF-undersøkelsen er en 
tilfredshetsundersøkelse der klubbene kan vurdere NGFs arbeid gjennom året som har gått. For 
2010 ble undersøkelsen gjennomført med en svarprosent på 60 (108 klubber). resultatene er 
sendt de klubbene som deltok i undersøkelsen.

Klubbsjekken er en NGF-initiert undersøkelse som gir klubbens ledelse innsikt i hva medlemmene 
mener om klubbens kompetanse og service på ulike områder. I 2010 gjennomførte syv klubber 
undersøkelsen, og tilbakemeldingen har vært at dette er et nyttig verktøy som NGF burde 
systematisere bruken av. 
   
Organisasjons- og lederutvikling  

Det ble på høsten i 2010 startet et prosjekt kalt ”smartere Golfdrift”. Metoden som benyttes kalles 
Lean, og fokuserer på det arbeidet i virksomheten(e) som skaper verdi for medlemmene, samtidig 
som det fokuseres på å fjerne eller redusere sløsing. Klubbene Hakadal Golfklubb og Grenland 
Golfklubb ble valgt som pilotklubber.

prosjektet, som strakk seg over 11 uker, tok utgangspunkt i toyotas ledelsesfilosofi ”the toyota 
Way”, lean-tankegang og kontinuerlig forbedring. sentrale personer i golfvirksomheten (som daglig 
leder, headpro, Head Greenkeeper, restaurant/Kafé-ansvarlig og lignede) møttes ukentlig i diverse 
former for prosessarbeid.

erfaringene fra prosjektet er at kvaliteten i mye av arbeidet som utføres i klubbene er varierende, og 
at samspillet mellom de ulike juridiske enhetene i klubben med fordel kan forbedres. en orientering 
om erfaringene ble presentert på Golfforum.
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FORBuNdETS NETTSidER

www.golfforbundet.no er NGFs offisielle nettside. Siden skal på en lettfattelig måte gi informasjon om hvordan og hvor man 
kan spille golf i Norge, i tillegg til å gi klubbene den informasjon de trenger i sitt daglige virke. Forbundets nettside er ikke en 
nyhetsside for golf, men snarere en informasjonsside om forbundet og golf generelt, og for klubbene spesielt. 

Antall besøk var i 2010 267.000 (259.000) fordelt på 78.000 (80.000) unike brukere. Nettsiden www.golfliga.no har vært en 
viktig informasjonskanal for Golfliga, mens det ikke har vært prioritert å jobbe med www.barn&golf.no og www.jentegolf.no.

Nettsidene www.tiniuscup.no og www.titleisttour.no har fungert som informasjonskanal for de respektive turneringene, men 
dette er ikke forbundsstyrte sider. 

GOlF i mEdiA

dekningen av Suzann Pettersens sportslige aktiviteter har stort sett vært god, og også henrik Bjørnstads gjeninntreden på 
PGA-touren har blitt viet oppmerksomhet. med unntak av enkeltstående nyheter, er det først og fremt i lokalmedia at de fleste 
sakene om golf genereres.

like fullt drives det aktivt arbeid mot norsk presse, og forbundet har i 2010 vært i tett kontakt med pressen, i sesongen 
nesten daglig. det har vært distribuert i underkant av 30 pressemeldinger i 2010.

På vårparten ble NGF kontaktet av italienske il mondo del Golf med forespørsel om en profilering av golf i Norge. det resulterte 
i en ukes reportasjereise på norske golfbaner, og bred dekning av Norge som reisemål i en av magasinets vårutgaver 2011.   

NGF har fortsatt sitt medieprogram rettet mot riksdekkende redaksjoner. målet er tettere dialog med medier som har interesse 
av å skrive om golfrelaterte saker, det være seg i et idrettslig, organisatorisk, økonomisk eller anleggsrettet perspektiv. dette 
skal igjen gi større forståelse for golf som idrett og samfunnsaktør, noe som igjen skal gi golf større mediedekning.

ViSuEll KOmmuNiKASjON

det er utarbeidet ny profilmal med dertil tilhørende elementer, fonter og logoer. NGF-logoen er uforandret, men en rekke turneringer, 
aktiviteter og konsepter har fått oppfrisket sin profil. det samme gjelder forbundets nettsider og alt trykket materiell.

marked
markedsavdelingen har i hovedsak jobbet med fokusområdene salg og gjennomføring av sponsoravtaler, markedsføring og 
synlighet, samt ivaretakelse av NGFs kommersielle rettigheter.

Sponsorbudsjettet for 2010 ble innfridd. de to største avtalene, Toyota og Nordea, gikk ut ved årets slutt. Nordea fornyet 
sin avtale, mens Toyota gikk ut av sin avtale etter mange års samarbeid. På slutten av året ble det klart at motorforum A/S 
(Renault) gikk inn som ny bilsponsor til forbundet fra og med 2011.

Sponsormarkedet er tøft både for klubbene og NGF. Også andre særforbund sliter i dette markedet og det underbygger at golf  
relativt sett ikke taper posisjon. NGF har gjort noen grep i forhold til fokus på mer synliggjøring av sponsorer og deres engasjement.

det ble i 2010 igangsatt et prosjekt som skal gi golfen bedre synlighet i media. Prosjektet fortsetter i 2011.

det oppstår til stadighet spørsmål rundt NGFs rettigheter og forpliktelser i forhold til kommersielle forhold. i 2010 ble NGF 
klaget inn for Konkurransetilsynet med påstand om utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Bakgrunnen ligger i NGFs 
definering av eksterne mediers rett til tilgang til innlogging til GolfBox. det har vært innhentet en juridisk vurdering som vil danne 
grunnlag for de retningslinjer og krav man vil sette i 2011. Konkurransetilsynet fant for øvrig ingen grunn til å forfølge saken.

Faggruppen for norsk golfs historie
Faggruppen har hovedsakelig intervjuet nøkkelpersoner i golf-Norge og samlet inn klubbhistorisk materiell. det er utarbeidet 
et lagringsdirektiv, og tilgjengelig materiell fra NRKs arkiver er sikret. det planlegges å etablere nettsider med historisk 
innhold, og på sikt en mulig etablering av et golfmuseum. 
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appeLLUtVaLGets BeretNING FOr 2010
medlemmer: steinar Birkeland (leder), else-Marie Merckoll, Hans Olav auensen, els Brouwereinar I. Lohne, terje Foss (varamedlem) og 
Unni Waldeland Næss (varamedlem).

appellutvalget har ikke hatt noen saker til behandling i 2010, og det er av den grunn ikke innkalt til noe møte.

Oslo, 7. februar 2011

steinar Birkeland(sign.)
Leder

VaLGKOMIteeNs BeretNING FOr 2010 
Valgkomiteen består i perioden 2009-2011 av følgende:
•	 svein erik Gulbrandsen (leder) •	 Lasse Nordby
•	 Mona skifjell Larsen  •	 Unni sundelius
•	 einar skogstad

Valgkomiteen har hatt to samlinger i perioden, den første i Larvik 13/9 og den andre i forbindelse med  
Golfforum i sarpsborg 20/11-2010, hvor det har vært møter med både presidenten og administrasjonen. 

Kristiansand, 1. februar 2011

svein erik Gulbrandsen (sign.)
Leder

LOVUtVaLGets BeretNING FOr 2010
medlemmer: Lars Musæus (leder), Marit Wiig og truls B. Graff.

Marit Wiig trakk seg fra utvalget i april 2010 da hun tiltrådte stilling som ekspedisjonssjef i Kulturdeparte-
mentet, Idrettsavdelingen. 

lovutvalget og dets medlemmer har særlig vært engasjert i følgende saker i 2010:
•	 avsluttende arbeid i arbeidsgruppe vedrørende utmeldingsproblematikk, med rapport publisert i januar.   
 senere redegjørelser om emnet.

•	 støtte til NGFs administrasjon i en rekke saker etter henvendelse fra klubber og andre, særlig vedrørende   
 lov- og organisasjonsspørsmål, inklusive deltagelse i møter.

•	 Høring om lovendringsforslag for NIFs lov til Idrettstinget 2011 – drøftelser og forslag til uttalelser fra   
 NGF i flere omganger.

•	 Deltagelse i NIFs lov- og domsseminar og på Golfforum.

17. januar 2011

For lovutvalget
Lars Musæus(sign.)
Leder

DOMsUtVaLGets BeretNING FOr 2010
medlemmer: Kirsti Jaråker (leder), Kjell torkildsen, per Musæus, Nils erik strøm (vara) og svein tveter (vara)

Domsutvalget har ikke hatt saker til behandling i 2010.

For domsutvalget
Kirsti Jaråker(sign.)
Leder

OppNeVNte FaGGrUpper OG ressUrspersONer
FaGGrUppeN FOr NOrsK GOLFs HIstOrIe

Jens M. engelstad, leder
arne ramstad (fra august)
Morten Harry Olsen
Finn søhol

FaGGrUppe UtDaNNING

John edgar Nilsen
per arvid Langseth
Ottar strømberg
Lars Otto Bjørnland

FaGGrUppe aNLeGG

Lars Westbye
tom anderson
Børge pettersen

FaGGrUppe sLOpe

einar Faugli
Merete Wrangell
Kjell Hansen

FaGGrUppe reGLer

John edgar Nilsen

per erbo rougthvedt
terje Morstøl
Birgitta Hansen

FaGGrUppe tUrNerING

Lars Olaf sterud
Vidar Kokkim
Birgitta Hansen
peder Mørk
alise polden

FaGGrUppe 

JeNter OG KVINNer I NOrsK GOLF

anne-Lise Løfsgaard
anders Fløistad
Bente Hofgaard-Nielsen
Dag Willien eriksen
Marit Wiig
Lise Bjørnstad
anna-Lena Vilo

FaGGrUppe GOLF FOr FUNKsJONsHeMMeDe

Joakim Marksten
Birgit pedersen
Hedi-anne Birkeland
anna Dønnestad

FaGGrUppe It

Knut Holba
stein Jodal
Helge toft
Laila synnøve Østebø
rolf evensen
anne-May Moss

reDaKsJONsrÅD NOrsK GOLF

tom erik andersen
Harald aase
Wenche pedersen
tom Gundersen

BeretNING Fra tINGVaLGte UtVaLG OG KOMIteer 
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TeAm NORWAy
suzann pettersen, LpGa 
Henrik Bjørnstad, pGa 
Marianne skarpnord, LpGa/Let 
eirik tage Johansen, et

TeAm FUTURe
anders Kristiansen, Borregaard GK 
Mathias schjølberg, Oslo GK 
elias Bertheussen, trondheim GK 
Kristoffer Ventura, Moss & rygge GK 
Marius thorp, Bærum GK
tonje Daffinrud, Vestfold GK

USA-STUDeNTeR
rachel raastad (tCU) 
Karianne Hillås (Baylor) 
Marita engzelius (tULsa) 
amalie Valle (LsU) 
Karinn Dickerson 
Marit Bjerke 
espen Kofstad (Denver) 
Knut Børsheim (asU) 
Joakim Mikkelsen (Baylor) 
Fredrik F. Kollevold (Florida) 
Kenneth svanum 
tor erik Karlsen
 
JUNiORGRUPPe JeNTeR 13-14 
 1. Julie reinertsen, Grønmo GK 
 2. thilda staubo, Oslo GK 
 3. synne Lauritzen, skjeberg GK 
 4. Dorthea Forbrigd, Oslo GK 
 5.  sofie Kjus Huseby, Oslo GK 

JUNiORGRUPPe GUTTeR 13-14 
 1. Bjørn Fredrik Gundrosen, Borregaard GK 
 2. tim Gamborg, Haga GK 
 3. Michael Krokeide, Holtsmark GK 
 4. tobias Henæs, Moss & rygge GK 
 5. andreas Berg, Larvik GK 
 6. Kevin Wright, Kongsberg GK 
 7.  aleksander Øverli, Oslo GK 
 8. Martin schjølberg, Oslo GK 
 9.  Henrik Ditlev simonsen, Oslo GK 
 10.  Jarle Volden, Oslo GK 

JUNiORGRUPPe JeNTeR, 15-16 åR 
 1. Marte Wold, stavanger GK 
 2. Maria tønnessen, Grimstad GK 
 3. stine pettersen, Moss & rygge GK 
 4. Vivian Mellum, Moss & rygge GK 
 5.  Frida sørlie, Bærum GK 
 6.  sara sætre, Bærum GK 
 7.  Mariell Bruun, Larvik GK 
 8.  Katerina Jæger, stavanger GK 

JUNiORGRUPPe GUTTeR, 15-16 åR 
 1. Kristoffer Ventura, Moss & rygge GK 
 2.  Christian Wilskow, Moss & rygge GK 
 3. Mathias Bunæs, asker GK 
 4. Markus prøsch, Nøtterøy GK 
 5. Oddvar Hjellegjerd, Haga GK 
 6. Kristian Krogh Johannessen, Kongsberg GK 
 7. petter Mikalsen, stavanger GK 
 8. Michael skyum, Huseby & Hankø GK 
 9. simen Lofthus, Oslo GK 
 10 .Vetle Marøy, Bergen GK 
 11.  espen stensland, GrønmoGK 
 12.  emil Øzeke, Grønmo GK 

JUNiORGRUPPe JeNTeR, 17-18 åR 
 1. stina resen, Oslo GK 
 2. Cesilie Hagen, Drammen GK 
 3. elisabeth Haavardsholm, Oslo GK 
 4. annette Lyche, Bærum GK 
 5.  Julie Lied, Fana GK 
 6.  Nicoline skaug, Oslo GK 
 7.  Veslemøy Heramb, atlungstad GK 

JUNiORGRUPPe GUTTeR, 17-18 åR 
 1. Fredrik Fossum, stiklestad GK 
 2. aksel Olsen, stavanger GK 
 3. tobias pettersen, Borregaard GK 
 4. Magnus Gundrosen, Borregaard GK 
 5.  Daniel Jansen, Kristiandsand GK 
 6.  Didrik Lindås, Vestfold GK 
 7.  Fredrik Jullum, Oslo GK 
 8.  sebastian Bjerke, asker GK 
 9.  tore Lindtveit, arendal GK 
 10.  Mikkel Bjerch-andresen, Haga GK 
 11. andreas Gjesteby, Drammen GK 
 12.  Mathias schjølberg, Oslo GK

HeDer, prIser OG UtMerKeLser I 2010:

 Fortjenestemerket:  Lars Otto Bjørnland, Borregaard GK

 årets ildsjel:  John arve rognmo, North Cape Golf Club

 årets talent:  Marita engzelius, Oslo GK

 årets juniorstipend:  Olivia Hüllert, Bærum GK og Kristoffer Ventura, Moss og rygge GK 

represeNtasJONsspILLere 2010

Årets juniorstipend 
gikk til Kristoffer Ventura 

og Olivia hüllert
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internasjonalt
en av NGFs viktigste oppgaver er å matche spillerne mot de beste på deres nivå internasjonalt. 
Året hadde flere høydepunkter med gode internasjonale plasseringer, her kommer noen utvalgte:

Damer/jenter
Em lag damer:  10.plass 
Em lag jenter:  13.plass 
Vm lag damer:  21.plass 
French lady junior:  2.plass tonje Daffinrud
Skandia junior Open: 2.plass elisabeth Haavardsholm
jmi Sotenäs Open:  1.plass Nicoline skaug
Finish Open, Nordea Tour:  5.plass Marita engzelius
italian ladies Open:  7.plass Julie Lied

Følgende spillere har i 2010 vunnet individuelt for skolelaget sitt: 
tonje Daffinrud, University of Denver 
Marita engzelius, University of Oklahoma
Lene Hafsten Mørk, Baylor University
Karinn Dickinsson, Washington University. 

Herrer/gutter
European young Boys:  2. plass Kristoffer Ventura, 4. plass Kristian Krogh Johannesen
Em lag gutter:  2. plass 
Em lag gutter:  1. plass individuelt: Kristoffer Ventura
junior masters TPC Sawgrass:  2. og 3. plass andreas Halvorsen Berg og Fredrik Jullum
jmi Sotenäs Open:  1.plass Mathias L schjølberg
Vm lag herrer: 13. plass 
Em lag herrer: 13. plass 
Em lag herrer: 10. plass individuelt: espen Kofstad
Tailhade Cup:  2. plass espen Kofstad

Følgende college-spillere har i 2010 utmerket seg for skolelaget sitt: 
Joakim Mikkelsen, Baylor College
espen Kofstad, University of Denver 
Knut Børsheim, arizona state University

Representasjoner:
junior Ryder Cup:  Kristoffer Ventura (representerte europa)
The jacques léglise Trophy:  Kristian Krogh Johannesen (representerte europa)
St Andrews Trophy:  espen Kofstad (representerte europa)
michael Bonallack Trophy:  Knut Børsheim (representerte europa)*

*) Avlyst grunnet askesky

Nasjonalt
Norgesmester: Marita engzelius, Oslo GK og espen Kofstad, Losby GK
Norgesmester junior:  Olivia Hüllert, Bærum GK og Oddvar Hjellegjerde, Haga GK
Norgesmester senior:  else skogsrud, Nøtterøy GK, Odd Inge Berg, stjørdal GK og eldre herrer; tor Heier, skjeberg GK
Norgesmester lag:  Bærum GK for damer og Grønmo GK for herrer
Norgesmester lag junior:  Oslo GK for jenter og Losby GK for gutter
Norgescup Order of merit: Charlotte andresen, Drøbak GK og elias Bertheussen, trondheim GK
Titleist Tour Order of merit:  Cesilie Hagen, Drammen GK og Mikkel Bjerch-andresen, Haga GK

UtVaLGte spOrtsLIGe resULtater

Norgesmestere
2010
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MeDLeMsKap I KLUBBer tILKNYttet NGF

aNtaLL MeDLeMsKap sOrtert pÅ aLDer OG GrUpper

åR

meNN KViNNeR

TOTAlTBARN OG UNGe (B/U) BARN OG UNGe (B/U)

BARN UNGe TOTAl 
meNN

ANDel 
meNN BARN UNGe TOTAl 

KViNNeR
ANDel 

KViNNeR

0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25  26 - 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25  26 - 

2002 99 2 745 9 005 4 955 62 847 79 651 72,8 % 45 1 046 2 175 1 398 25 067 29 731 27,2 % 109 382

2003 123 2 825 9 584 5 295 68 492 86 319 72,9 % 63 992 2 254 1 496 27 266 32 071 27,1 % 118 390

2004 189 3 062 9 439 5 564 71 571 89 825 72,8 % 95 1 112 2 412 1 540 28 408 33 567 27,2 % 123 392

2005 101 2 886 8 796 5 185 68 588 85 556 72,4 % 46 1 046 2 329 1 436 27 827 32 684 27,6 % 118 240

2006 118 3 139 8 408 4 937 69 692 86 294 72,7 % 48 1 082 2 276 1 379 27 549 32 334 27,3 % 118 628

2007 119 3 012 8 152 5 311 71 507 88 101 72,7 % 63 1 156 2 195 1 382 28 337 33 133 27,3 % 121 234

2008 95 3 371 7 524 4 889 73 271 89 150 72,9 % 44 1 230 2 045 1 159 28 633 33 111 27,1 % 122 261

2009 193 3 060 7 595 5 425 75 018 91 291 72,8 % 141 1 193 2 054 1 169 29 540 34 097 27,2 % 125 388

2010 104 2 855 6 906 5 862 73 924 89 651 73,6 % 55 1 055 2 144 1 154 27 677 32 085 26,4 % 121 736
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i 2010 var 

184 klubber tilknyttet 

NGF. det er en nedgang 

på 3 klubber fra 

2009.

Antall medlemskap 

i klubber tilknyttet NGF 

var 121 736 i 2010. 

dette er en nedgang 

fra 2009 på 3 652.

18 HUll 9 HUll 6 HUll ANTAll 
BANeR

ANTAll 
HUll

ØKNiNG 
HUll

%-ViS 
ØKNiNG HUll

1995 13 23 4 40 465

1996 19 23 13 55 627 162 34.8 %

1997 22 26 15 63 720 93 14.8 %

1998 24 30 22 76 834 114 15.8 %

1999 27 33 33 93 981 147 17.6 %

2000 30 41 41 112 1155 174 17.7 %

2001 34 44 39 117 1242 87 7.5 %

2002 36 60 34 130 1392 150 12.1 %

2003 39 70 44 153 1596 204 14.7 %

2004 50 64 41 155 1722 126 7.9 %

2005 52 65 39 156 1755 33 1.9 %

2006 55 74 32 161 1848 93 5.3 %

2007 56 82 26 164 1902 54 3.1 %

2008 58 85 27 170 1971 69 3.7 %

2009 60 89 25 174 2031 60 3.2 %

2010 60 89 24 173 2025 -6 -0.3 %

aNLeGGsUtVIKLING 1995-2010
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NOrGes GOLFFOrBUND 
ØKONOMIsK ÅrsBeretNING 2010

Norges Golfforbund (NGF) er en medlemsorganisasjon for golfklubber tilsluttet Norges idrettsforbund  
og olympiske og paralympiske komité (NiF), og har kontor i Oslo.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. styret mener at årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av Norges Golfforbunds eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Det er så langt i 2011 ikke skjedd noe som påvirker denne vurdering 

inntekter
Norges Golfforbunds regnskap viser samlede inntekter kr 52.343.822 Dette er kr 1.471.821 høyere enn i 2009. Dette skyldes at det er 
fakturert It avgift ut til klubbene i h.h.t tingvedtak. avgiften er basert på kostnadene NGF har til GolfBox Medlemsinntekten var lavere enn 
2009, men NGF har mottatt mer tilskudd og mva refusjon. 

Kostnader
Også i 2010 har enkelte klubber hatt problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet. to klubber ble slått konkurs i 2010. 
avsettingen på 600.000 står urørt da tapet ble utgiftsført i 2010.Kostnadene er 2.174.997 lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere 
aktivitetsnivå. 

Resultat
resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 3 748 791 mot et budsjettert underskudd på kr. 71 865,-.  

Ansatte/arbeidsmiljø
Norges Golfforbund har i 2010 hatt 29 ansatte inkludert engasjementstillinger. sykefraværet har vært i underkant av 1%. arbeidsmiljøet 
er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2010. Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

likestilling
Fordelingen av de 29 ansatte i Norges Golfforbund er 21 menn og 8 kvinner. 

styret i Norges Golfforbund inkludert vararepresentanter, 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. 
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Noter Regnskap
2010

Budsjett
2010

Regnskap
2009

medlemskontingent 18 732 829 19 040 000 19 647 240

medieavgift 10 349 220 10 640 000 10 425 921

Viderefakturering iKT 2 473 841 2 500 000 1 012 001

Tilskudd 2 10 624 344 10 451 000 10 143 978

Sponsorinntekter 3 3 526 404 3 850 000 3 849 448

Salg materiell 1 338 631 1 400 000 1 304 710

Andre driftsinntekter 4 5 298 553 4 791 500 4 488 703

Sum dRiFTSiNNTEKT 52 343 822 52 672 500 50 872 001

innkjøp materiell 506 707 944 800 575 998

lønn- og personalkostnad 5 18 128 167 18 688 265 18 344 900

medieavtale 3 5 208 182 5 320 000 5 117 886

iKT kostnader 3 984 704 4 585 000 3 746 135

Kontorkostnader 2 523 169 2 598 700 2 836 061

Reise-, opphold- og møtekostnader 9 647 266 11 100 900 10 748 331

innleide tjenester 1 816 673 2 314 500 2 589 946

Profilering, klær og premier 2 411 002 2 345 700 2 809 644

Tilskudd, stipend 2 800 496 3 481 000 3 130 277

Avskrivning iT-investering 736 754 700 000 241 686

Annen driftskostnad 6 1 301 931 1 204 500 1 099 173

Sum dRiFTSKOSTNAdER 49 065 051 53 283 365 51 240 037

dRiFTSRESulTAT 3 278 771 610 865 368 036

Annen renteinntekt 541 959 560 000 533 129

Annen finansinntekt 17 642 0 5 968

Annen rentekostnad 14 064 6 000 14 847

Annen finanskostnad 75 528 15 000 40 083

Sum FiNANS 470 009 539 000 484 167

ORdiNæRT RES.  3 748 780 -71 865 116 131

OVERFøRiNGER

Avsatt til Olsatsning / Challange Tour  2 500 000

Overført til egenkapital  1 248 780

Sum OVERFøRiNGER  3 748 780

resULtatreGNsKap 2010

Noter 31.12.2010 31.12.2009

EiENdElER:

Anleggsmidler

immateriell eiendel 7 3 016 586 2 718 408

Omløpsmidler:

lagerbeholdning 8 1 530 889 840 806

Fordringer 9 1 393 162 947 530

Forskuddsbetalte kostnader 423 636 333 665

Pensjonspremiefond 18 154 22 358

Kasse, bank 10 22 684 303 20 702 817

Sum omløpsmidler 26 050 144 22 847 176

SUm eieNDeleR 29 066 730 25 565 584

GJelD OG eGeNKAPiTAl:

egenkapital:

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Avsatt til Olsatsning/Challange tour 2 500 000

Annen egenkapital

Opptjent egenkapital 11 14 460 898 14 344 767

Resultat pr. 31.12 1 248 780 116 131

Sum annen egenkapital 15 709 678

Sum egenkapital 18 209 678 14 460 898

Kortsiktig gjeld:

leverandørgjeld 4 361 564 4 454 313

utøverfond 2 184 297 1 586 912

Offentlige avgifter 1 579 218 1 760 864

Skyldige feriepenger 1 519 615 1 505 078

Påløpne kostnader 828 651 480 863

Annen kortsiktig gjeld 12 383 707 1 316 655

Sum kortsiktig gjeld 10 857 052 11 104 686

SUm GJelD OG eGeNKAPiTAl 29 066 730 25 565 584

BaLaNse per 31.12.2010
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ÅrsreGNsKap 2010 – NOter
NOte 1 - reGNsKapsprINsIpp
regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og Nrs 8 – god regnskapsskikk for små foretak og Nrs God regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner.

inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. andre inntekter inntektsføres på 
faktureringstidspunktet

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap. 

NOTeR Til ReSUlTATReGNSKAPeT:

NOte 2 - tILsKUDD
Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i regnskapet:

  2010 2009

NIF, rammetilskudd 5 651 075 5 631 293

NIF, post 3 3 600 000 3 310 000

International repr. 45.709 26 000

topp Golf 225.000 565 000

r & a, tilskudd 87.850 91 830

Olympiatoppen prosjektstøtte 230 000 100 000

Olympiatoppen stipend  50 000

NHO 200 000

If 89 700

Kreftforeningen 70 000 100 000

Helse og reghab. 60 000 60 000

NIF Hodmidler GGG 325 000 200 000

NIF Norwegian Open 40 000

VO-tilskudd  9 855

Sum 10 624.334 10 143 978
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NOte 3 - spONsOrINNteKter
avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at sponsorinntekter i forbindelse med turneringer var budsjettert som inntekt i regnskapet. 
turneringene ble ikke arrangert. Kostnadene motsvarende disse budsjetterte inntektene har også falt bort. se også note 4 .

Driftsregnskap for Norsk Golf:  Regnskap Budsjett  

Inntekter kr. 10.349.220 Kr 10.640.000  

Kostnader kr.   5.208.182 Kr   5.320.000

Resultat  5 141 038 Kr  5.320.000

NOte 4 - aNDre DrIFtsINNteKter
De største postene er refusjon mva kr. 1.160.000, NGF veldedighetsturnering kr. 712.404. resten er egenandeler og startkontingenter for kurs 
og turneringer. 

NOte 5 - LØNN
antall ansatte har i perioden vært 30 personer inkludert engasjementstillinger.
Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte, tillitsvalgte, innleide prosjektmedarbeidere etc. 

 2010  2009

arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 14 474 406 14.588.151

arbeidsgiveravgift 2 222 801  2.239.577

pensjonskostnader 1 036 514 1.208.180

andre ytelser 389 447 308.992

Sum 18 128 167 18.344.900

til generalsekretær er det innberettet lønn på kr 830.673-, innbetalt pensjonskostnader kr 171.252,- og dekket annen godtgjørelse kr 7.120,-. 
Det er utbetalt styrehonorar til styrets president med kr 150.000 samt samlet kr 105.000,- til styremedlemmene inkludert varamedlemmer.
Verken generalsekretær eller styreleder har noen bonusordninger eller lignende..

avviket mellom budsjett og regnskap skyldes en person som sluttet i 2010 ikke ble erstattet, samt at det ikke ble ansatt personer i 2 stillinger 
rett etter at disse ble ledige. Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon, og forbundet har en 
pensjonsordning som oppfyller disse krav. Forbundets pensjonsordning er valgt ikke balanseført i henhold til unntaket for små foretak.

NOte 6 - aNDre DrIFtsKOstNaDer
I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med kr 111.875,- som gjelder kostnader til revisjon for denne perioden.kr. 100.000,- 
inkl mva er honorarer, 11.875,- er assistanse vedr. godkjenning av søknader etc.

I perioden er det kostnadsført tap på krav med kr 347.603,-

NOTeR Til BAlANSeN: 

NOte 7 - IMMaterIeLLe eIeNDeLer.
eiendelene er utviklingskostnader for Golfbox og ble aktivert i og tatt i bruk i 2009. rest av utvikling ble aktivert i 2010. systemet har en for-
ventet levetid på 5 år og vil bli avskrevet linjert over den perioden.

iB 2 960 094
tilgang i 2010  1 034 932
avgang i 2010  0
UB 3 995 026
Ordinære akkumulerte avskrivninger 978 440

Bokført pr. 31.12.10  3 016 586
Årets avskrivninger 736 754

NOte 8 - VareLaGer
 2010 2009
Varelager til kostpris 1 530 889 938 228
Herav ukurans 0 97 422
Balanseført verdi av varelager 1 530 889 840 806

BestÅr aV:
abacus 927 764
Veien til Golf 218 272 133 275
Coaching system 144 820 117 930
annet 240 033 589 601
Sum 1 530 889 840 806

NOte 9 - VUrDerING aV FOrDrINGer
 2010 2009
Fordringer på klubber 1 633 154 1 254 823
andre fordringer 360 008 292 707
sum 1 993 162 1 547 530
avsatt delkredere 600 000 600 000
Fordringer i balansen 1 393 162 947 530

tapsført i året 347 603 187 440
Innkommet på tidligere avskrevet  256 235

NOte 10 - BaNKINNsKUDD
av posten kasse/bank utgjør bankinnskudd kr 22672.059,-. Herav bundne skattetrekkmidler 
med kr 741.781,-. Kr. 2.184.297,- er utøverfond.

NOte 11 - eGeNKapItaL
egenkapital per 01.01.2010 14 460 898
Årets resultat 1 248 780
Sum egenkapital uten restriksjonerpr. 31.12.2010 15 709 678

egenkapital med selvpålagte restriksjoner:
avsatt til OLsatsning / Challange tour 2 500 000 
Sum total egenkapital 31.12.2010 18 209 678

NOte 12 - aNNeN KOrtsIKtIG GJeLD
De største postene som inngår her er aktivitetsmidler til klubbene som det er gitt tilsagn 
til men enda ikke utbetalt, mottatte forskningsmidler som ikke er utbetalt, samt avsetning 
øremerkede midler til prosjekter som ikke er ferdigstilt.

NOter tIL reGNsKapet
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