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EN PLAN FOR HELE GOLF-NORGE
Den enkelte golfspiller er medlem av en eller flere golfklubber. Medlemmene til sammen utgjør klubben. Golfklubbene 
i Norge har søkt et fellesskap for utvikling og løsning av oppgaver ved i sin tid å danne/bli medlem av Norges Golffor-
bund (NGF). Golftinget er NGFs høyeste myndighet, og klubbene samt NGFs styre (seks personer valgt av klubbene) 
har stemmerett på tinget. 

Som et fundament for planen ligger de føringer som er gitt av Staten og av Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF), samt diverse diskusjoner og høring innad i golf-Norge. På samme måte er det ønskelig at 
klubbene involverer sine medlemmer og utarbeider sine egne virksomhetsplaner som bygger på og støtter opp under 
denne planen slik at klubbene til sammen gjennomfører det som i planen ligger under overskriften «Klubbene skal 
innenfor sine rammer». En slik systematikk vil bidra til at alle drar i samme retning, og man får en effektiv ressursutny-
ttelse der alle, hver på sitt område, jobber for å nå vår felles visjon. 

Arbeidet med å utvikle golf-Norge på alle plan omfatter mange enkeltelementer og detaljer. Alt er selvsagt ikke tatt med  
her, men i dokumentet omhandles det som betraktes som det viktigste for å nå målet for perioden. En viss prioritering og 
konsentrasjon av arbeidsinnsatsen er viktig for å oppnå resultater. I det daglige arbeidet inngår også en mengde pålagte 
driftsoppgaver som over tid er med på å utvikle vår organisasjon i ønsket retning. Heller ikke de er tatt med i denne planen. 

Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig tanke- og arbeidsprosess gjennom de ulike  
organisasjonsledd (klubbene og NGF), vil en slik plan også fungere som grunnlag for synliggjøring av golfidretten  
overfor samfunnet generelt, offentlige myndigheter og næringslivet. 

I vedleggene til slutt i dokumentet finnes en del beskrivelser som kan være nyttig for forståelsen av planen.

GOLFENS STØRSTE UTFORDRINGER
Golf-Norge står overfor flere utfordringer i årene som kommer. Klubbene har de siste tingperiodene opplevd en 
generell nedadgående kurve i antall golfspillere, en forholdsmessig stor nedgang i antall barn, unge, kvinner og jenter, 
samt at været oftere ser ut til å gi ekstra utfordringer når det gjelder drift og vedlikehold av anleggene. Summen av 
alt dette har gitt en anstrengt og utfordrende økonomi for flere klubber, (bane)selskap og golfforbundet. Ut over dette 
påvirkes også golfen, i likhet med mange andre idretter, av samfunnsutfordringer med inaktivitet og en mere hektisk 
livsstil som gjør det vanskeligere å få tid til alt man ønsker. Signalene og tallene er sterke og tydelige, men vi har tro  
på at det er mulig å møte disse utfordringene på en måte som kan bremse nedgangen og gi ny vekst. 

En golfklubb er som regel noe mer enn bare et tradisjonelt idrettslag, og i mange tilfeller en kompleks virksomhet å 
drive. Golfvirksomheten kan bestå av flere juridiske enheter involvert på samme anlegg, med ulike mål og ønsker for 
hvordan aktiviteten skal være. Ulik organisering til tross vil alltid selve golfen og golfspilleren være grunnlaget for alle 
aktørene som er knyttet til driften. Hovedfokus hos alle involverte må derfor være å legge til rette for golfspillerne  
på en best mulig måte slik at de finner golf attraktivt og konkurransedyktig blant alle andre tilbud som tilbys.   
 
Uavhengig av organisering mener vi at man kan dele golfens kjerneprosess inn i fire faser som består av å
rekruttere – ivareta – utvikle - prestere.

INNLEDNING:
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PROGRAMERKLÆRING FOR PERIODEN
GOLF-NORGE SKAL:

• Forbedre trenings- og konkurransetilbudet til barn, unge og de ikke-etablerte golferne. 

• Etablere en nasjonal jente- og kvinnesatsing. 

• Etablere en talentutvikling og toppidrettssatsing som matcher de beste i verden.

• Bedre gjennomføringsevnen i forbund og klubber. 

Under kapittelet Støtteprosesser er symbolene brukt for å vise knytninger til programerklæring. 

VISJON
«Golf – en idrett for alle»

Se også visjonsbeskrivelsen som ligger i vedlegget bakerst.

VERDIGRUNNLAG FOR GOLF-NORGE 
«Offensiv – ærlig - inkluderende» (våre organisasjonsverdier)

«Glede – mestring – godt miljø» (våre aktivitetsverdier)

Se også utdypning av verdiordene som ligger i vedlegget bakerst.
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VIRKSOMHETSIDÉ FOR GOLF-NORGE
GOLF-NORGE SKAL:
• Tilby barn og unge et variert golftilbud tilpasset deres fysiske utvikling innenfor trygge og stimulerende miljøer.

• Ta vare på medlemmene og legge til rette for golfaktivitet og sosialt samvær gjennom hele livet.

• Legge til rette for at spillere som ønsker å satse får mulighet til å utnytte sitt potensiale gjennom attraktive  
trenings- og konkurransetilbud. 

• Jobbe lokalt og sentralt for å forbedre rammebetingelsene fra det offentlige som gjør oss i stand til å maksimere 
golfens samfunnsverdi.

• Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt bidra aktivt i utviklingen av de organisasjoner og organisasjonsledd  
man er en del av.

BÆRENDE PRINSIPPER FOR ARBEIDET ER:

• At golfspillere bør være medlem av klubber nær der de normalt utøver aktiviteten.

• Å utvikle klubber og miljøer, ikke bare enkeltpersoner.

• Langsiktighet i arbeidet.

• Utviklingsarbeid basert på fakta og ikke synsing. 

HOVEDMÅL FOR GOLF-NORGE
«Flere og bedre golfspillere i sunne klubber»

Se også utdypning av hovedmål som ligger i vedlegget bakerst.
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GOLFENS KJERNEPROSESSER
Golfens kjerneprosesser er det som oppfyller formålet ved et idrettslag og en golfklubb; å rekruttere, ivareta, utvikle 
samt å prestere som golfspillere. Det handler om å gjøre golfen så interessant at de som står utenfor tar kontakt for 
å bli med. Deretter å ivareta dem så godt at de ønsker å bli og etter hvert ta aktivt del i både driften av og tilbudene i 
klubben. 

Over mange år har golfidretten hatt en jevn og god tilstrømning av nye interesserte. Selv om vi nå merker tilbakegang 
også blant nybegynnere, er det fortsatt flere tusen nye som kommer til hvert år. Problemet er at det er enda flere som 
slutter. Et visst frafall er naturlig, men ikke i den størrelsesorden som vi har sett i golf-Norge de seneste årene. Statistikk 
viser at de aller fleste som slutter ikke har nådd et ferdighetsnivå som tilsvarer hcp. 26, og spørreundersøkelser som er 
gjort bekrefter at sosialt miljø og mestring er avgjørende for å trives og å bli værende i golfen.  Det må altså etableres 
gode tilbud og organiseres systemer for å ivareta medlemmene til de blir selvgående på disse to områdene. 

Hovedfokuset for denne planen er derfor ivaretakelse av de personene som befinner seg mellom 
hcp. 54 og 26. 

Begrunnelsene er:
• Det er i høyhandicapgruppen den største andelen av norske golfspillere befinner seg.
• Det er denne gruppen som har hatt dårligst prioritet fram til nå.
• Det er denne gruppen som påvirker rekrutteringen og det sosiale miljøet mest. 

PRESTEREREKRUTTERE IVARETA UTVIKLE
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REKRUTTERE ( à HCP 54) 

Å rekruttere innebærer å spre nysgjerrighet og interesse for golf gjennom en introduksjon til idretten, fra man velger 
å melde seg på kurset «Veien til golf» og helt frem til at man faktisk melder seg inn i klubben.  Dette bør være en 
prosess hvor man føler seg godt tatt imot og i trygge omgivelser opplever å få en grunnleggende inngang til golfen 
og golfklubben slik at man har et klart ønske om å være en del av dette videre. Her er godt miljø, trygghet og mestring 
(«få ballen til å fly») svært sentralt, og en god overlevering til neste fase (ivaretakelse) er avgjørende. Skal vi ha håp  
om å oppnå en bedre jente-/kvinneandel i vår medlemsmasse, må rekrutteringsarbeidet overfor denne målgruppa 
prioriteres spesielt.

IVARETA (HCP 54à26,5) 

Å ivareta nye medlemmer, i alle aldre, så lenge at de både har kommet inn i det sosiale miljøet og kan ta grep om egen 
utvikling, er den aller viktigste og den mest krevende oppgaven for klubben. De aller fleste golfspillere i Norge befinner 
seg i en situasjon der de føler usikkerhet i forhold til sosialt miljø og/eller mestring. Disse må få et tilbud tilpasset sine 
behov (sosialt, aldersmessig og nivåmessig) slik at de kommer over denne usikkerheten og blir varige golfere. Spesielt 
gjelder dette kvinner, barn og unge. Det krever systematisk arbeid hvert år, og her må både ledere og etablerte spillere 
være sin rolle bevisst.

UTVIKLE (HCP 26,4à4,5) 

All statistikk viser at få av de som har nådd hcp. 26 slutter. De har et mestringsnivå og et sosialt nettverk som gjør  
at de i stor grad kan ta ansvar for sin egen utvikling, men selvfølgelig må også disse stimuleres med tilbud både  
om trening og konkurranser. Tradisjonelt er denne målgruppen forholdsvis godt ivaretatt i de fleste klubber. Vi må 
imidlertid sikre at disse blir gode ambassadører i møtet med nye golfere.

PRESTERE (HCP 4,4 à) 

Gruppen golfere med handicap fra 4,4 til plusshandicap er mer eller mindre etablerte elitespillere. De fleste spiller  
golf på et forholdsvis høyt nivå og de konkurrerer jevnlig. Treningen handler om å kunne prestere i konkurranser.  
Gruppen er viktige rollemodeller og forbilder for andre golfere og må brukes som en verdifull del av klubbens og  
regionens utviklingsmiljø.
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KOBLING TIL NOEN SENTRALE UTVIKLINGSPLANER
Se også beskrivelse av planhierarkiet som ligger i vedlegget bakerst.

SPORTSLIG PLAN
Sportslig Plan beskriver mer konkret hvordan golf-Norge bør jobbe i de ulike utviklingsfasene (rekruttere, ivareta, 
utvikle, prestere) og med de ulike aldersgruppene (aldersrelatert trening). Se www.golfforbundet.no.

PLAN FOR JENTE- OG KVINNESATSING
I etterkant av vedtatt virksomhetsplan vil det bli utarbeidet en utviklingsplan for flere jenter og kvinner i golf-Norge. 

DELMÅL 
En utskifting av opp mot 10 % av medlemsmassen i en frivillig organisasjon anses som vanlig. I golf-Norge har vi 
de senere år hatt en rekruttering som er mindre enn frafallet og følgelig også fått en tilbakegang i medlemsmassen. 
I inneværende periode vil vi gjennom arbeid både med rekruttering og ivaretakelse søke å stoppe tilbakegangen for 
så å få en vekst i slutten av perioden.

Rekruttere 
per år (k/m) Ivareta Utvikle Prestere

Barn
6-12 år

2016: 500 nye  
2017: 700 nye  
2018: 850 nye  
2019: 1000 nye  
50/50 kjønnsfordeling

Min. 50 % skal delta  
i organisert trening

Min. 30 % av klubbens 
barn deltar i lokale 

konkurranser

Ungdom
13-19 år

2016: 1000 nye
2017: 1400 nye
2018: 1700 nye
2019: 2000 nye
50/50 kjønnsfordeling   

Min. 50 % skal delta  
i organisert trening

Min. 30 % av klubbens 
ungdommer deltar i 

lokale/regionale  
konkurranser

I løpet av planperioden 
utvikle et program for 
elite-rettet spiller- 
utvikling som er på nivå 
med de beste i verden.  
Innen 2019 oppnå  
20 poeng totalt på 
OWGR/Rolex Ranking  
(ref. vedlegg)

Unge 
voksne
20–35 år

2016: 1000 nye
2017: 1400 nye
2018: 1700 nye
2019: 2000 nye
30/70 kjønnsfordeling

Årlig netto økning.
Forbedret  

gjennomsnitts-hcp

Spillere i kat. 1 og 2 samt 
spillere i kat. 3 og 4, øker 

med 10 % årlig

Voksne
36 år à

2016: 2500 nye
2017: 3500 nye
2018: 4200 nye
2019: 5000 nye
40/60 kjønnsfordeling

Årlig netto økning.
Forbedret  

gjennomsnitts- hcp.

Antall kvinner i kat. 3 
øker med 10 % årlig

Spillere i kat. 3 og 4 øker 
med 5 % årlig
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GOLFENS STØTTEPROSESSER
Golfens støtteprosesser er prosessene som det må arbeides med for at vi skal rekruttere, ivareta og utvikle golfere, 
helt opp til å prestere på høyeste nivå.

ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP 
 
GOLFSPILLERE BØR VÆRE MEDLEM  
AV KLUBBER NÆR DER DE NORMALT UTØVER AKTIVITETEN   

Både klubbene og forbundet sentralt skal jobbe for at landets golfspillere melder seg inn i en klubb nær der de normalt 
utøver sitt golfspill. Det gir den beste muligheten til å sikre et langvarig forhold i golfen gjennom de aktiviteter klubben 
kan iverksette for å bistå til golfidrettslig mestring, og at den enkelte finner sitt sosiale miljø. I tillegg til sine medlems-
fordeler, vil det enkelte medlem også støtte opp om en positiv aktivitet som beriker eget nærmiljø. Skal vi lykkes i 
denne ambisjonen, må det bl.a. vurderes ulike kontingentkategorier tilpasset de forskjellige medlemsgruppene. For  
at nye medlemmer skal føle seg inkludert, må eksisterende medlemmer være imøtekommende overfor de nye 
samt frivilligheten økes betraktelig for å kunne planlegge og gjennomføre idrettslige og sosiale aktiviteter for alle 
medlemsgrupper (alder, nivå og noen ganger kjønn).

ORGANISERING OG RUTINER MÅ OPTIMALISERES FOR Å BEDRE RAMMEBETINGELSENE    

Den enkelte golfvirksomhet må organiseres på en optimal måte i forhold til styring og økonomi i et langsiktig  
perspektiv. Det kan f.eks. bety en omorganisering der anlegget overføres til klubben eller endring av forutsetninger  
for medlemmenes tilknytning til klubb og/eller baneselskap. 

Gode verktøy må sikres og rutiner etableres for å registrere all aktivitet, medlemsoppfølging, ressursbruk (penger og 
arbeidskraft) m.m.

DAGLIG LEDERS FORUTSETNINGER FOR Å LEDE GOLFVIRKSOMHETEN MÅ STYRKES      

En del virksomheter er så store at de bør ha en kompetent daglig leder som kontinuitetsbærer og ansvarlig leder for 
en helhetlig drift og utvikling innenfor de rammer som er nedfelt i idrettens lover og klubbens vedtak. Det vil sikre en 
seriøsitet og kvalitet i klubbens arbeid som gjør det enklere å rekruttere dyktige tillitsvalgte som igjen kan sørge for 
kontinuerlig utvikling av klubben. 

I arbeidet med drift og utvikling av klubben må daglig leder ha kontinuerlig fokus på økning av jente- og kvinneandelen. 

ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP

KOMPETANSEUTVIKLING

ØKONOMI OG FINANSIERING

ANLEGG

ARRANGEMENT

KOMMUNIKASJON

GOLFENS SAMFUNNSVERDI

GOLFENS 
STØTTE-

PROSESSER
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TRENERAPPARATET SOM RESSURS      

Klubbens formål er å drive golfidrett og da er det naturlig at trenere (lønnede og frivillige) «styres» av klubben.  
Ansettelse i klubb gir bedre styringsrett og større fleksibilitet enn avtale med enkeltmannsforetak/selskap.  
Dessuten er trenerne ofte de som har best kontakt med klubbens medlemmer og klubben bør ikke redusere  
seg selv til et organ som avholder årsmøte og sender ut faktura.

ARBEIDET MED REKRUTTERING OG IVARETAKELSE  
AV FRIVILLIGE MÅ PRIORITERES OG STYRKES FOR Å STIMULERE TIL ØKNING      

Frivillighet kommer ikke av seg selv og det er ikke gratis, bare veldig billig og viktig. Viktig for aktivitetsutviklingen, det 
sosiale miljøet, kulturen i klubben og golfen generelt. Skal vi klare å ivareta våre medlemmer på en god måte i forhold 
til deres ønsker og behov slik at de blir lenge i golfen, er det nødvendig med et stort antall personer som kan bidra. 
Å tenke seg at det skal gjøres av bare ansatte er ikke realistisk. Daglig leder må derfor tilrettelegge for systematisk 
arbeid med rekruttering og ivaretakelse av frivillige – spesielt kvinner og ungdom. Oppgaver må beskrives, budsjetter 
tilpasses, medlemskartotek ajourføres, medlemmene involveres og arbeidet organiseres. 

ØKT REGIONAL INNSATS – KULTUR OG MILJØER UTVIKLES       

For å utvikle gode kulturer og miljøer, må det jobbes faktabasert, langsiktig og så nær klubb som praktisk mulig. Å jobbe 
med utvikling er krevende og tar mye tid og ressurser. Erfaringer har vist oss at sterk knytning til en klubb og kun deltid 
på regionalt utviklingsarbeid har gitt svak oppslutning og dermed begrensede resultater. Framover vil det regionale 
arbeidet bli styrket ved heltidsansettelser i NGF og konsentrert om de klubber som vil utvikle sitt aktivitetstilbud. 

MØTEPLASSER MÅ EVALUERES OG BENYTTES    

Golf-Norge må ikke ha så mange møteplasser at det går ut over oppslutningen og reduserer beslutningsgrunnlaget for 
en samlet utvikling av golfen i Norge. Det er viktig at både klubbene, interesseorganisasjonene og forbundet sentralt 
bidrar aktivt og tenker helhetlig ved evaluering, beslutning om hvilke møteplasser som skal opprettholdes og etableres, 
samt ved å prioritere og tilrettelegge for egen deltakelse.

VI SKAL AKTIVT BIDRA I UTVIKLINGEN AV DE ORGANISASJONER VI ER EN DEL AV
Som individer, klubb og forbund har vi en del rettigheter tilknyttet de frivillige medlemsorganisasjoner vi er en del av, 
men vi har også plikter. Vi har plikt til å bidra i drift og utvikling på en måte som gjør at disse blir slik vi som medlemmer 
mener de skal være. Det gjelder både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

VI MÅ GJØRE HVERANDRE BEDRE   

Både internt i det enkelte organisasjonsledd (klubb og forbund) og mellom organisasjonsleddene skal vårt arbeid og 
vår dialog ha som målsetning å bidra til en kontinuerlig forbedring av arbeidsverktøy, systemer og prosesser. Vedtatte 
beslutninger, retningslinjer etc. skal etterleves av både ansatte og frivillige. Samspillet mellom NGF og interesseorgan-
isasjonene er også viktig i denne sammenheng og bør gjennomgås og klargjøres.
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NGF skal:
• Etablere områder på www.golfforbundet.no for å spre kjennskapen til nyvinninger og beste praksis knyttet til  

kontinuerlig forbedring av klubbenes drift.      

• I nært samarbeid med klubbrepresentanter, sikre framtidsrettede gode IT-systemer for medlemsadministrasjon, 
tidsbestilling, turneringsdrift etc. Arbeidet skal ivareta golf-Norges behov for utvikling, drift, opplæring, service  
samt sikre frihet til egen forretningsutvikling knyttet til IKT-området.     

• Tilby utviklingsprogram for daglige ledere som er tilpasset deres hverdag som administrativ leder for komplekse  
organisasjoner med både frivillige og ansatte medarbeidere. Kvinnelige søkere til programmet skal prioriteres.    

• Knytte til seg og utvikle frivillige over hele landet som kan bidra til å utvikle klubber nær der de bor. Det skal  
bevisst letes etter kvinnelige bidragsytere.      

• I samråd med klubber og interesseorganisasjoner finne fram til et antall møteplasser og aktuelle temaer som gir  
økt oppslutning og dermed forbedret grunnlag for beslutninger som golf-Norge ønsker.  

• Ansette golffaglige ressurser til å bistå de klubber som vil styrke sitt aktivitetstilbud.    

• Engasjere seg aktivt i utviklingen av norsk idrett på sentralt hold.

• Gjennom representasjon internasjonalt være en pådriver for en demokratisk og forbundsstyrt golfidrett.

• Forbedre og videreutvikle dokumentet «Felles Kultur» samt sikre implementering og etterlevelse, slik at NGF  
fremstår som en profesjonell, enhetlig, velmenende og helhetstenkende organisasjon.  

• Gå kritisk gjennom alle sine arbeidsverktøy og rutiner med tanke på å bedre kvaliteten, effektiviteten og servicen 
overfor klubbene og den enkelte deltaker.  

• Implementere nytt verktøy for reiseregninger som vil forenkle registrering, innsendelse og attestering for både 
frivillige og ansatte.

Klubbene, samlet og innenfor den enkeltes rammer, skal:
• Utvikle og synliggjøre tilbud om ulike kontingentkategorier tilpasset alder, aktivitetsnivå og livsfase samt bevisst- 

gjøre sine eksisterende medlemmer på viktigheten av å ta spesielt godt imot nybegynnere og nye medlemmer. 

• Utarbeide en helhetlig plan for hvordan de vil ivareta de ulike gruppene av medlemmer som de har. Spesielt bør det 
være fokus på tilrettelegging for og ivaretakelse av jenter og kvinner.    

• Implementere gode rutiner for å samle opplysninger om sine medlemmer og gjester og hvilken aktivitet og frivillig 
innsats de bedriver. GolfBox skal benyttes for å registrere all aktivitet på banen.  

• Iverksette et systematisk utviklings- og ivaretakelsesarbeid for å øke frivillighetsandelen i klubben og med et  
spesielt fokus på å tiltrekke seg flere kvinner og ungdommer.    

• Tenke framtidsrettet og helhetlig for å tilrettelegge for en god balanse av ansatte og frivillige som sikrer stabile 
drifts- og utviklingsmuligheter over tid. Spesielt må man være bevisst det golffaglige (spill og anlegg).  

• Være aktive bidragsytere og deltakere i arbeidet med å få økt oppslutning om felles møteplasser i golf-Norge.  
• Sette seg inn i og lojalt slutte opp om lovlig fattede vedtak og intensjonene i disse. Uenigheter må tas opp på de 

arenaene som er etablert for endring av slike vedtak og bestemmelser.  
• Aktivt engasjere seg i Idrettsrådet og Idrettskretsen.  
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KOMPETANSEUTVIKLING

AKTIVITETSTILBUDET MÅ FREMME GOLFGLEDEN HOS ALLE     

Spilleren i sentrum er et kjent begrep i norsk idrett. Skal også golfen vokse i omfang, må alle spillere bli møtt med et ak-
tivitetstilbud som fremmer golfgleden. Hva som fremmer golfgleden kan være forskjellig fra målgruppe til målgruppe, 
men generelt kan vi si at når trening, øvelser, utstyr og anlegg tilpasses alder, kjønn og ferdighetsnivå, vil flere ha glede 
av aktiviteten.

GOLFFAGLIGE RESSURSPERSONER MÅ UTDANNES FOR Å IVARETA OG UTVIKLE MEDLEMMENE      

Skal golfspillere oppleve glede og mestring i et godt miljø, må disse møtes av kompetente ledere og trenere av begge 
kjønn. Nybegynnernes første møte med golfen er ekstremt viktig, og man får aldri en andre sjanse til å gjøre et godt 
førsteinntrykk. Etter «Veien til golf»-opplæringen må nye medlemmer ivaretas og utvikles til de har egen motivasjon 
og ferdigheter til å fortsette med golf. Sportslig Plan gir alle ressurspersoner god innsikt i hva man må ha fokus på hos 
alle målgrupper uavhengig av kjønn, alder og ferdighetsnivå. 

TOPPIDRETT OG TALENTUTVIKLING STILLER SPESIELLE KRAV  
Toppidrett handler om hardt og systematisk arbeid over mange år og om marginer. Skal man lykkes, trenger en meget 
dedikert og talentfull utøver støtte fra personer og miljøer (eksempelvis OLT nasjonalt og regionalt) med høy spesial- 
kompetanse på områder som for eksempel det golffaglige, fysiologiske, utstyrsmessige, mentale og ernærings- 
messige. Mange gode krefter må forenes både individuelt, i klubb og i forbund. Kompetansen må være tilgjengelig  
i tilstrekkelige mengder, og noe må antagelig tilegnes og/eller hentes internasjonalt. 

STØRRE FOKUS PÅ NYE OPPLÆRINGSMETODER OG –VERKTØY    

Samfunnet rundt oss endrer seg raskt. Høgskoler, universiteter, det offentlige og store bedrifter har effektivisert og 
modernisert måten man driver opplæring på. Fokuset er nå i større grad på e-læring og strømming av kurs og foredrag. 
Hensikten er å gjøre utdanning/opplæring tilgjengelig for flere ved å øke fleksibiliteten og redusere kostnader og tid 
ved reise. Golfen ønsker også å gå den veien, ved å tilby så mye av vår utdanning som mulig gjennom e-læring og 
strømming. Forelesere skal være av begge kjønn.

ORGANISASJONSUTVIKLING EN FORUTSETNING  
Aktivitetsutvikling og organisasjonsutvikling går hånd i hånd. Kontinuerlig forbedring av organisatoriske arbeids- 
prosesser er noe alle virksomheter må ha fokus på. Ressurspersoner med ansvar for større eller mindre områder må 
ha tilstrekkelige forutsetninger/rammebetingelser, kompetanse og verktøy for å oppnå god arbeidsflyt og resultater. 
Usikre arbeidsplasser uten utviklingsmuligheter er dårlig grunnlag for å satse på utdanning og kompetanseheving.
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NGF skal:

• Evaluere, videreutvikle og synliggjøre de etablerte golftilbudene - som f.eks. Barn & Golf, Golfkarusellen, Golf i skolen, 
nybegynneropplæringen Veien til golf (VTG), NXT LVL, Spillersjekken og Golfskolen - slik at de oppfattes å utgjøre en 
samlet utviklingsarena.    

• Igangsette «prosjekt Ivaretakelse» - et helhetlig og moderne tilbud for klubber som ønsker å sette ivaretakelse og 
utvikling av egne golfspillere i sentrum. 

• Etablere en talentutvikling og toppidrettssatsing som matcher de beste i verden.  

• Utrede en mulig toppidrettssatsing for funksjonshemmede. 

• Utarbeide handlingsplan mot doping og medvirke til at klubbene slutter seg til konseptet «rent idrettslag».

• Tilby utdanning av frivillige golffaglige ressurser (trener 1, trener 2, turneringsleder, juniorleder, arrangementskurs, 
dommere, VTG-ansvarlige m.fl.) som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.    

• Implementere sportslig plan hos eksisterende PGA trenere gjennom klubbesøk og e-læring.      

• Sammen med PGA opprettholde tilbudet om bachelorutdanning for golfstudenter.      

• Ta initiativ til økt samarbeid med videregående skoler som har golflinje. Siktemålet er å inkludere leder- og trenerut-
danning som en del av skoleplanen samt se på mulighet for skolegang og golfsatsing så nært hjemstedet som mulig.

• Utdanne, videreutvikle og aktivisere tilstrekkelig med dommere og TD’er. Det skal spesielt søkes etter kvinnelige 
kandidater.    

• Tilby kurs- og utdanning elektronisk (e-læring og filmopptak/strømming).  

• Tilrettelegge for at klubbene kan benytte gode verktøy og hjelpemidler som Klubbveilederen, Golfklubbens årshjul, 
HMS-system for golfvirksomheter etc. samt utvikle fakta-/temaskriv etter behov og ønsker fra klubbene.  

• Gi et variert tilbud om aktuelle temasamlinger, kurs og utviklingsprogram i drift og ledelse av golfklubber.  
Spesielle (erfarings)samlinger for kvinner skal vurderes.      

• Bygge opp og ivareta et kurslærerkorps som kan levere utdanning over hele landet og på alle nivåer. Det skal  
spesielt søkes etter kvinnelige kurslærere.      

• Videreutvikle nettverket for daglige ledere (DL).  

• Utrede innføring av et «kvalitetsklubbkonsept» etter mønster av hva som finnes i enkelte andre særidretter.      

• Sammen med greenkeeperorganisasjonen NGA bidra til at vi kommer nærmest mulig realiseringen av en  
utdanning som gir fagbrev for greenkeeping.  

• Bidra til å bygge klubbenes turneringskompetanse over hele landet.  
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Klubbene, samlet og innenfor den enkeltes rammer, skal:

• Ta i bruk de golftilbud som er utviklet og tilrettelagt fra NGF.        

• Delta på NGFs kompetansehevende samlinger og kurs (tradisjonelle og elektroniske), eventuelt delta på til- 
svarende som arrangeres av idrettskretsene. Det bør spesielt legges vekt på å øke klubbenes golffaglige  
kapasitet, styrekompetanse, frivillighet, kvinneandel og ungdomsdeltakelse.        

• Ha tilgang til trener med PGA-utdannelse eller tilsvarende for å utvikle klubbens frivillige trenere samt bidra  
med golfteknisk kompetanse til klubbens medlemmer.    

• Sikre at de som har gått frivillig trenerutdanning blir ivaretatt og aktivt brukt i det sportslige arbeidet.    

• Søke idrettslig samarbeid på tvers av klubbene i regionen, da ikke alle klubber kan drive med «elite»-virksomhet.  

• Slutte seg til konseptet «rent idrettslag».  

• Gjøre seg kjent med de verktøy og hjelpemidler som NGF har utarbeidet for en lettere og mer profesjonell drift  
og utvikling av klubben.  

• Være aktive bidragsytere til at det kan realiseres et kontinuerlig og trygt lærlingetilbud for de som ønsker  
å utdanne seg til greenkeepere.  

ØKONOMI OG FINANSIERING

GOLFVIRKSOMHETENS ØKONOMISKE SOLIDITET OG KONTROLL MÅ STYRKES  
Nedgang i medlemsmassen og redusert kommersiell interesse for golf har gitt en anstrengt økonomi for klubber,  
baneselskap og golfforbundet. Selv om frafallet ser ut til å flate ut og flere opplever interessen for golf som økende,  
er ikke utfordringene over. Klubbmedlemmene bærer selv hoveddelen av kostnadene for bygging og drift av anleggene.  
Det må skapes forståelse blant klubbens medlemmer for nødvendigheten av å bygge et økonomisk fundament som 
sikrer både likviditet og evnen til å takle uforutsette sesongsvingninger, med forvissning om at ledelsen fører kontroll 
og iverksetter nødvendige tiltak.

KOMMUNENE MÅ BIDRA
Vi må fortsette arbeidet for å oppnå kommunal støtte til vår aktivitet og til bygging og drift av anlegg etter de  
samme prinsipper som annen idrett.  Skal vi lykkes, må spesielt klubbene intensivere sitt påvirkningsarbeid (se  
også Golfens samfunnsverdi). 

GOLFEN MÅ UTNYTTE SITT KOMMERSIELLE POTENSIALE, MEN IKKE UNDERGRAVE EGET MARKED
Nye produkter, nye markeder og nye samarbeidspartnere må kontinuerlig utredes og utvikles. Vi må tenke foredling  
av vårt produkt og langsiktighet, slik at vi kan oppnå merverdi og ikke rabattordninger og kortvarige tilknytningsformer. 
Vi som er aktive innenfor golfen må samhandle og framsnakke vårt tilbud og hverandre.

NGF skal:
• Tilby tilskuddskompetanse til klubbene gjennom informasjonsdeling og hjelpeverktøy som Crosswall og  

Golfstrømmen.  

• Utarbeide en veileder for klubb og forbund som beskriver mulige tiltak dersom en klubb opplever en vanskelig  
økonomisk situasjon.  

• Gjennom Norsk Golf AS etablere en «ressursgruppe» forretningsutvikling for å se på nye forretningsområder og  
med det også nye kommunikasjons- og salgskanaler for golf-Norge.
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• Sammen med Norsk Golf AS utvikle egne satsinger (f.eks. Team Norway, Ivaretakelse, Golf & Helse) til kommersielt 
salgbare produkter.

• Synliggjøre verdien av «Golf og helse» i kommersielle avtaler.

• Vurdere, utvikle og markedsføre vår salgskanal for materiell slik at klubbene kjenner tilbudet og vi leverer produktene 
de etterspør.

• Øke forståelsen for hvordan ulike ordninger (tiltak, tilbud m.m.) påvirker økonomien i klubbene.

Klubbene, samlet og innenfor den enkeltes rammer, skal:

• Skape forståelse blant medlemmene for nødvendigheten av å ha et økonomisk fundament som trygger  
arbeidsplasser og samarbeidspartnere/leverandører også i vanskelige sesonger.  

• Etablere gode budsjett- og regnskapsrutiner, inkl. vilje og evne til å ta konsekvensene av avvik.   

• Arbeide planmessig og tålmodig for å oppnå framtidig økonomisk støtte fra kommunen.  

• Ta i bruk de tilbud om informasjon, kurs og verktøy som kan være til nytte i arbeidet med å påvirke  
økonomiske beslutningstakere.  

• Konsekvensutrede sine økonomiske, kommersielle og finansielle ideer, også i et langsiktig perspektiv.  

• Bidra med ideer og erfaringer overfor resten av golf-Norge, for på den måten å styrke golfen.  

ANLEGG

GOLFVIRKSOMHETENS STØRSTE AKTIVUM ER ANLEGGET
Alle klubbens medlemmer er opptatt av, innenfor virksomhetens forutsetninger, å ha en så lang sesong som mulig  
med så høy kvalitet som mulig. Sesongens lengde bør derimot ikke strekkes slik at det går utover kvaliteten på banen.

Golfbanedrift i våre klimatiske forhold er en stor utfordring. Klimaprognoser tyder på at dette stadig vil bli mer  
utfordrende med ustabile vintertemperaturer og gjennomgående mer nedbør. Golfen må derfor utrede hvilke behov  
for skjøtsel og anleggstilpasninger som kreves i framtiden. Et av virkemidlene for dette er forskningsprosjekter i regi  
av den Skandinaviske forskningsstiftelsen (STERF). Synliggjøring av forskningsresultater og produksjon av populær-
vitenskapelige veiledere blir svært viktig.

ANLEGGENE SKAL BIDRA TIL  
Å SENKE TERSKELEN OG GJØRE GOLF LETTERE TILGJENGELIG FOR FLERE      

Det er viktig at golfbanene oppleves som «overkommelige» for alle. Både eksisterende og nye anlegg må tilpasses  
de ulike målgruppene. Dette behøver ikke å gå på bekostning av at den oppfattes som for enkel for de bedre spillerne. 
De fysiske forskjellene mellom kvinner og menn skal utlignes så langt som overhode mulig innenfor slopesystemet. 

Anlegg som ligger nær der folk ferdes, vil senke terskelen, stimulere treningsmulighetene og bidra til at golfen blir 
synlig i folks hverdagsliv. Anlegg som legger til rette for annen type aktivitet (multifunksjonelle golfbaner) bidrar  
også til at flere blir oppmerksom på golf. 

Alle golfanlegg skal være best mulig tilrettelagt for personer med funksjonshemning. 
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DISPONERINGEN AV ANLEGGET MÅ TILRETTELEGGE FOR Å IVARETA    

Nye golfere skal ha tid til å bli trygge på eget spill uten å føle at de sinker andre. På reserverte tider skal saktere spill 
tillates.

ANLEGG TILRETTELAGT FOR DE BESTE  
Tilrettelegge for at våre mest potensielle spillere på junior-, amatør- og profesjonelt nivå har mulighet til å trene golf 
hele året på treningsfasiliteter med høy kvalitet.

GOLF SKAL OPPFATTES SOM EN POSITIV BIDRAGSYTER I MILJØSAMMENHENG
Gjennom å forholde seg til «Anbefalte miljømål for golfanlegg» vil golf i Norge være en positiv bidragsyter i miljø- 
sammenheng. (Se Anleggspolitisk Dokument på www.golfforbundet.no)

FAGMILJØET FOR ANLEGGSMEDARBEIDERE MÅ IVARETAS OG STYRKES  
De klimatiske forholdene vi har i Norge stiller spesielle krav til golfbanedrift. Skal vi få institusjoner og personer til  
å engasjere seg i driften, må de se trygghet, utviklingsmuligheter og langsiktighet. Innleid sesongarbeid gir ikke  
grunnlag for satsing og yrkesvalg.

NGF skal:
• Utarbeide idéskisser, beskrive og anbefale anleggstilpasninger, utvikle fakta/temaskriv samt sørge for at disse  

er kjent i klubbene. 

• Synliggjøre gode eksempler på og beskrivelser av anlegg som hensyntar ulikhetene i ferdigheter, kjønn og alder.    

• NGF skal aktivt jobbe internasjonalt for at kriteriene som ligger til grunn for slopesystemet i større grad hensyntar 
kjønnsforskjellene.  

• Gjennomføre prosjektet «nærmiljøanlegg for golf»  

• Være en aktiv part innen forskning, først og fremst gjennom STERFs forskningsprogram, og sørge for at resultatene 
blir gjort kjent for golf-Norge.

• Bidra til utdanning og faglig utvikling av greenkeepere og annet banepersonell. Bl.a. gjennom seminarer og  
veiledningsmateriell, men også ved å stille ressurser til rådighet for å få etablert utdanningsordninger/-steder  
og økt deres status.  

Klubbene, samlet og innenfor den enkeltes rammer, skal:

• Tilpasse sine anlegg til kvinner og barn så langt det er praktisk mulig.    

• Arbeide aktivt med å etablere oppmerkede treningsanlegg (NXT LVL). Det er enkelt og rimelig.   

• Vurdere egne muligheter for etablering av korte og enkle baner.    

• Utarbeide langsiktige utviklingsplaner for banen med sikte på hurtig og lett nok spill, lengst  
mulig sesong og best mulig banekvalitet ut i fra klubbens ressurser.    

• Jobbe for etablering av nærmiljøanlegg i sentrale områder.     

• Tenke flerbruk av anlegget (multifunksjonelle golfanlegg).

• Tenke langsiktig og utviklingsorientert når det gjelder anleggsbemanning.  
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ARRANGEMENT

BARN, UNGDOM, KVINNER OG NYBEGYNNERE SKAL PRIORITERES    

Å konkurrere er en del av idrettens egenart, men konkurransegolf kan virke skremmende på mange, særlig nybegynnere. 
Ved å etablere konsepter der det sosiale i kombinasjon med alternative spilleformer står i sentrum, skal flere introduseres 
til turneringsspill. 

Det er viktigere å gi barn, ungdom og nybegynnere en god og naturlig innføring til konkurranse- og turneringsgolf,  
enn å forsøke å påvirke veletablerte selskapsgolfere til å delta. 

TURNERINGS- OG KONKURRANSETILBUDET I NORGE MÅ VÆRE STABILT OG I UTVIKLING      

Golf-Norge ønsker et bredt konkurransetilbud fra bredde til topp. Dette inkluderer morsomme og attraktive turneringer 
som får ungdommer til å bli i golfen og gode tilbud til utøvere som ønsker å satse. Tilbudene kan ikke stå og falle med 
frivillige enkeltpersoners engasjement fra år til år og sted til sted. 

KONKURRANSE- OG TURNERINGSTILBUDET  
SKAL BIDRA TIL KREATIVITET, GLEDE OG UTVIKLING - OGSÅ SOM EVENT    

Stableford-modellen er fortsatt svært utbredt i Norge. Økt fokus på matchspill og annerledes turneringsformer, i noen 
tilfeller med et redusert antall køller, gir større variasjon, økt golfglede og fremmer strategiske og tekniske ferdigheter. 

Golf er i stor grad en individuell idrett, men ved å bruke ulike spillformer, kan man også som lag ha det gøy på golfbanen.

Tradisjonelt har 18-hullsturneringer vært dominerende, men 9- og 6-hullsturneringer, samt bruk av pitch- og put- 
anlegg/korthullsbaner, gir nye muligheter og kan appellere til nye deltagere.

Som underholdning og opplevelse er konkurransegolfen/golfturneringer i Norge lite utviklet. Både forbund og klubber 
må se det som sin oppgave å etablere konkurranser og turneringer som løfter opplevelses- og underholdningsverdien, 
også utenom det idrettslige.

HELÅRSTILBUD TIL KLUBBENS MEDLEMMER   

Aktiviteter og tilbud utover det som foregår på selve banen og utenom golfsesongen kan bidra til et stabilt miljø  
gjennom hele året (simulatorgolf, basistrening, temakvelder, ulike spill og konkurranser, sosiale arrangementer).

DELTAKELSE I INTERNASJONALE TURNERINGER  
SKAL MATCHE NIVÅET VÅRE UTØVERE TIL ENHVER TID BEFINNER SEG PÅ   

Tilrettelegge for at våre potensielt beste utøvere på junior-, amatør- og profesjonelt nivå får mulighet til å konkurrere 
på tilpasset nivå og i tilstrekkelig omfang for å få en optimal utvikling.

INTERNASJONALE TURNERINGER I NORGE   

De internasjonale turneringer vi arrangerer i Norge bør reflektere det nivået våre utøvere til enhver tid befinner seg på. 
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NGF skal:
• Styrke administrasjonen med kapasitet som gjør at vi kan bidra til at arbeidet med lokal og regional konkurranse-  

og turneringsplanlegging har en akseptabel stabilitet fra år til år.     

• Ta initiativet til å etablere et godt nettverk for planlegging, utvikling og gjennomføring av golfturneringer og  
konkurranser over hele landet.

• Initiere nye konkurranse- og turneringstilbud for å øke mangfoldet og modernisere golfen i Norge.      

• I samarbeid med de andre nordiske landene, tilrettelegge for et godt internasjonalt turneringstilbud.    

Klubbene, samlet og innenfor den enkeltes rammer, skal:

• Tilrettelegge for at flere prøver golf gjennom f.eks. «Golfens Dag».  

• Arrangere konkurranser og turneringer med utvidet spilletid rettet mot nybegynnere som nettopp har fullført  
VTG og/eller ikke har etablert hcp.    

• Gi tilbud om konkurranser tilpasset ulike målgrupper (kvinner, ungdom, mixed) med hcp. 36 – 26.      

• Arrangere minimum fire turneringer per sesong som er åpen for alle klubbens medlemmer, inkludert NGFs  
veldedighetsturnering Pink Cup og Nordea Pairs.      

• Invitere til nabogolf, arrangere regionale turneringer og delta i konkurranser på andre baner. I den forbindelse  
bør turneringer spesielt rettet mot kvinner, barn, ungdom og nybegynnere prioriteres.    

• Det skal fokuseres på matchspill og alternative turneringer/kreative konkurranser som bidrar til det sosiale.    

• Arrangere turer og utflukter – spill på andre baner, sosiale arrangementer.    

• Gi tilbud om deltakelse i treningsgrupper tilpasset spillernes nivå, alder og noen ganger kjønn.      

• Bidra til at det blir sterke regionale grupper som har fokus på utvikling av regional turneringsvirksomhet  
gjennom å bidra med aktive både ansatte og frivillige fra egen klubb.

KOMMUNIKASJON

NGFS OG KLUBBENES KOMMUNIKASJON SKAL GI KRAFT TIL SENTRALE PROSESSER       

God kommunikasjon er en sentral del av øvrige aktiviteter i både NGF og i klubbene; det skal informeres, det skal  
skapes interesse og det skal påvirkes. Det skal skaffes medlemmer og det skal skaffes penger. Både NGF og  
klubbene har framover mye å hente ved å styrke kommunikasjonskunnskaper og –evner. 

ØKT SYNLIGGJØRING SKAL BIDRA TIL Å GI GOLF EN STERKERE POSISJON      

For å få til dette, skal golf-Norge gjøres i stand til å ivareta kommunikasjonsoppgavene, både på forbunds- og klubb-
nivå. Golf har betydelig verdi for den enkelte, for det lokalmiljøet golfen er en del av og for samfunnet som helhet. 
Golf-Norge må synliggjøre de gode eksemplene gjennom å benytte seg av de kommunikasjonsmuligheter ny teknologi 
gir. Spesielt gjelder dette for målgrupper som barn, ungdom og kvinner.
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NORSK GOLF FOR DE GOLFINTERESSERTE
Norsk Golf på nett og på trykk skal være den fremste eksponenten for golf i Norge. Med ståsted i golf-Norge skal 
redaksjonen fremme klubbenes interesser samt bidra til større oppmerksomhet og økt oppslutning om golfidretten. 
Utviklingen i forholdet mellom papirutgaver og ulike digitale medieløsninger følges kontinuerlig.

WWW.GOLFFORBUNDET.NO OG NGF-NYTT FOR ORGANISASJONEN   

NGFs nettside skal virke som et omfattende oppslagsverk for etablering og drift av golfklubb. Gjennom å øke  
søkbarheten og oppgradere de tekniske løsningene, skal golfforbundet.no fremstå som et brukervennlig verktøy for 
klubbene, deres frivillige og aktive utøvere.

Kommunikasjonen skal gjenspeile forbundets satsingsområder.

VI ER TIL FOR MEDLEMMENE OG MÅ VITE HVA DE ØNSKER
NGF er til for klubbene og klubbene er til for spillerne. Til en viss grad kan vi få kjennskap til medlemmenes ønsker 
gjennom å prate med dem, men ofte vil vi da basere oss på synspunktene til de mest interesserte og de som har minst 
behov for hjelp. Moderne kommunikasjonsteknologi muliggjør systematisk dialog med flere og gjennom det et bredere 
faktabasert grunnlag for vårt arbeid.

NGF skal:
• Ta et overordnet ansvar for å øke kjennskapen til og innarbeide golf i riksdekkende medier. 

• Utrede framtidig markedsføring av golf i Norge.

• Styrke forbundets dialog med omverden gjennom å heve kompetansen innen kommunikasjon i alle avdelinger. 

• Bistå klubbene med kurs og rådgivning slik at de kan forsyne lokale og regionale medier med interessante nyheter  
og historier. I den forbindelse skal golfens egnethet overfor barn, ungdom og kvinner prioriteres.      

• Bistå klubbene med kurs og rådgivning for å maksimere utbyttet av sosiale medier. 

• Aktivt søke å nyttiggjøre seg, eksternt eller internt, de innspill som kommer fra klubber.

• Samle bildemateriale og etablere ny elektronisk kanal for publisering og bruk for golf-Norge. 

• Bygge nye golfprofiler i samarbeid med vedkommende.

• Etablere en godt fungerende elektronisk golfguide som skal synliggjøre klubbenes tilbud.

• Sørge for at egne produkter og tjenester er godt synlige og lett tilgjengelige, spesielt overfor egen organisasjon.  

• Etablere «kanal» for beste praksis (erfaringsutvekslingsbase).  

• Bidra til at gode spørreundersøkelser om utvikling og drift av golfvirksometen tilbys klubbene.

• Ta i bruk ny teknologi for å gjøre klubbene i bedre stand til å kommunisere effektivt med medlemmene.

Klubbene, samlet og innenfor den enkeltes rammer, skal:

• Ta i bruk de kommunikasjonsverktøy og tjenester som NGF tilbyr og formidler. 

• Dele de gode historiene og gode eksempler med NGF/Norsk Golf. 

• Være aktive overfor lokale medier og i den forbindelse være spesielt bevisst på å synliggjøre barn, ungdom  
og kvinner.     

• I all aktuell kommunikasjon vektlegge prinsippet om nærhet mellom klubb og medlem. 

• Benytte anledningen til å synliggjøre golfen i forbindelse med spesielle arrangement i lokal- og regionalmiljøet.
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GOLFENS SAMFUNNSVERDI

GOLF BIDRAR PÅ MANGE SAMFUNNSOMRÅDER
Golf, som annen idrett, har en betydelig samfunnsverdi. Både helsemessig, sosialt og individutviklende er den en  
viktig bidragsyter i nærmiljøet. 

Golf er en stor voksenidrett som ofte sikrer et godt og aktivt liv for de som har gitt seg i andre idretter eller aldri  
funnet sin idrett. Samfunnsverdien av å legge liv til årene, ikke bare år til livet, begynner å bli mer akseptert og er  
vel dokumentert. Med våre 10.000 barn og unge er vi også en betydelig barne- og ungdomsidrett, men her har vi  
et stort uforløst potensiale. 

MED OFFENTLIG STØTTE KAN VI BIDRA MER
Nå er hovedutfordringen for golf-Norge å synliggjøre at vi kan gjøre mer dersom vi blir satt i stand til det gjennom 
offentlig støtte. Golf kan i enda større grad enn i dag bli et virkemiddel for å bidra til å redusere store og kostbare  
samfunnsproblem, men det krever forståelse og støtte fra offentlige myndigheter. Det må klubbene jobbe med opp 
mot lokale og regionale myndigheter og NGF sentralt opp mot nasjonale myndigheter.

KVINNER ER EN UBRUKT RESSURS I GOLFEN OG I SAMFUNNET FOR ØVRIG   

Kvinneandelen er unaturlig lav på mange områder i landet, så også i golf. Det gjør kvinner til en viktig vekstfaktor for 
golf-Norge. Flere aktive kvinner i klubbene vil gi flere medlemmer og bedre klubbøkonomi, altså bidra til oppfyllelsen  
av hovedmålet om flere og bedre golfspillere i sunne klubber! Både forbund og klubber må prioritere aktivt og mål-
rettet arbeid på alle områder for at kvinne- og jenteandelen blant spillere, trenere og ledere skal heves vesentlig.

TILRETTELAGT GOLF SOM EN DEL AV KLUBBENES ORDINÆRE TILBUD
Her i landet er funksjonshemmede integrert i den ordinære idretten. Som særidrett har vi ansvar for å legge til rette 
golf for personer med funksjonshemning, men også det tilbudet som gis til utsatte grupper gjennom bl.a. Golf – Grønn 
Glede er viktig og høyt verdsatt. Begge deler er viktig i arbeidet for å nå vår visjon «Golf - en idrett for alle».  

NGF skal:

• Videreutvikle arbeidet med at golf skal oppnå økonomisk støtte til aktivitet og anlegg etter de samme prinsippene 
som annen idrett. 

• Samle inn og beskrive de gode eksemplene på støtte, slik at klubber som ikke har startet arbeidet blir motivert og  
får gode innspill til hvordan komme i gang. Ressurspersoner som har lykkes i klubbens arbeid overfor kommunen  
skal benyttes.  

• Understøtte initiativ fra klubbene i deres arbeid med å komme i dialog med kommunen for å utløse støtte. 

• Arbeide aktivt for at faktagrunnlag rundt golf og helse tas i bruk. 

• Synliggjøre golfens samfunns- og helseverdi.

• Igangsette en nasjonal jente- og kvinnesatsing og styrke administrasjonen med kompetanse og kapasitet som  
gir kraft i arbeidet.    

• Fortsette og videreutvikle satsingen på tilrettelagt golf (funksjonshemmede, GGG etc).
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Klubbene, samlet og innenfor den enkeltes rammer, skal:

• Være en aktiv lokal samfunnsaktør for å vise hva golfen bidrar med.

• Etablere grupper/komiteer for å arbeide med området (rekruttere dedikerte personer.)  

• Etablere kontakt med rette instans i kommunen (eks. folkehelsekoordinatorer/frisklivssentraler, ledelse i helse/ 
omsorg). Jfr. Folkehelseloven. 

• Ta i bruk relevant informasjon, kurs og verktøy fra NGF og andre.  

• Etablere en arbeidsgruppe med spesielt fokus på å vurdere egne anlegg, aktiviteter, møteplasser og utdanning  
med tanke på å heve kvinne- og jenteandelen blant klubbens spillere, trenere og ledere.  

• Ha tilrettelagt golf som en del av sitt ordinære tilbud. 
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VEDLEGG TIL VIRKSOMHETSPLANEN

PLANHIERARKIET – FRA VISJON TIL PRAKTISK HANDLING 
Strategisk nivå (langsiktig helhetlig perspektiv):
Virksomhetsplan

Utviklingsnivå (langsiktig områdevist perspektiv):
Organisasjonsplan
Sportslig plan
Anleggsplan
Andre utviklingsplaner (eksempelvis jente-/kvinnesatsing)

Organisatorisk nivå (årlige planer):
Organisasjonens samlede handlingsplan
Gruppens handlingsplan
Individuell handlingsplan

Operativt nivå (kvartalsvis/månedlige):
Leveranseplan

VIRKSOMHETSRAKETTEN  
– ET MENTALT BILDE AV  
PLANENS OPPBYGNING
Virksomhetsplanen bygger på Idrettspolitisk dokument  
som er idrettens felles overordnede plan. Golfen skal  
bidra til å nå idrettens målsetninger gjennom å fokusere  
på områder som er viktige for oss som særidrett.

Visjon, hovedmål, verdigrunnlag og virksomhetsidé  
hjelper oss å finne retning og hjelper oss å holde rett  
fokus over tid. 

Ut fra kjerneprosessene utarbeider vi delmål for ulike  
faser og målgrupper (barn, ungdom, unge voksne og  
voksne).

Støtteprosessene er viktige områder vi må arbeide  
med for å nå de vedtatte delmål som er satt for  
kjerneprosessene og de ulike målgruppene.

UTVIKLINGSNIVÅ

STRATEGISK NIVÅ

OPERATIVT NIVÅ

ORGANISATORISK NIVÅ

VERDI- 
GRUNNLAG

VIRKSOMHETS- 
IDÉ

Støtteprosessene: 
Organisasjon/medlemsskap

Kompetanseutvikling
Økonomi og finansiering

Anlegg
Arrangement

Kommunikasjon
Golfens samfunnsverdi

Kjerneprosessene: 

VISJON
OG

HOVEDMÅL

Rekruttere • Ivareta • Utvikle • Prestere

Norges Golfforbund 2015©
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VISJONSBESKRIVELSE
«Golf – en idrett for alle»

I vårt barrièrebrytende mentale bilde av en ønsket fremtid har golfen en sentral plass i samfunnet og i folks hjerter. 
Det er like naturlig å spille golf som å spille fotball. Golfere kommer fra alle sosiale lag, fra nord til sør, har ulik hudfarge 
og varierende opprinnelse med forskjellige kulturelle og religiøse ståsteder. De er velkomne uten spesiell kleskodeks og 
det finnes alternative spillesteder med fleksible tilbud over hele landet.

Samfunnets og spesielt kommunenes oppfatning av vår idrett er slik at de ser både vår nytte- og samfunnsverdi. De 
erkjenner og belønner den store frivillige innsatsen og den helsemessige betydningen av vår aktivitet. Golf drives av 
«alle», og golfens egenart bl.a. gjennom etikettereglene og handicapsystemet, bidrar til å skape relasjoner på tvers av 
generasjoner og sosiale lag. 

Fordi vi har tilpasset anlegg og aktivitet til våre ulike medlemsgrupper, er fordelingen mellom kvinner og menn jevnere 
enn i noen annen idrett, og andelen barn og unge er som gjennomsnittet i norsk idrett. 

Det er allment akseptert at golfere, uansett alder, funksjonsnivå og ferdighet, utøver idrett, og våre elitespillere er  
anerkjente toppidrettsutøvere. Golf samler nordmenn foran TV-skjermene, og som tilskuere på banene, fordi våre  
spillere hevder seg i turneringer på de store internasjonale arenaene. Golftrenere er anerkjent på grunn av kompetanse 
og engasjement enten de er profesjonelle eller frivillige. Det finnes trenerressurser tilgjengelig for alle som trenger det. 

Klubbene og de naturskjønne banene drives miljøriktig og økonomisk sunt med god ressursutnyttelse, og det ytes 
offentlig økonomisk støtte på lik linje med andre idretter.

Som et samlet resultat av godt arbeid i alle ledd over lang tid, er golf synlig og har innflytelse innen idretten og sam-
funnet for øvrig.

UTDYPNING AV HOVEDMÅL 
«Flere og bedre golfspillere i sunne klubber»

Hovedmålet beskriver en tilstand inn i overskuelig fremtid der golfen samlet sett opplever medlemsøkning, men like 
viktig at medlemmer i norske golfklubber har bedret sitt ferdighetsnivå. Bedrede ferdigheter har golferne oppnådd 
gjennom positive mestringsopplevelser i trening og konkurranse, flere og flere får ballen til å fly stadig oftere og stadig 
flere bruker konkurranser som både en sosial og idrettslig møteplass på alle nivåer. I sum skapes det stadig flere sunne  
klubber. Klubber som har bedret sin økonomiske situasjon, økt aktivitetsnivået, nyttiggjort seg golfens helseeffekt,  
økt frivilligheten, bedret omdømmet og ikke minst etablert et godt klubbmiljø.
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UTDYPNING AV VERDIGRUNNLAG
ORGANISASJONSVERDIENE

«Offensiv»
I offensiv legger vi en tenkning som gir rom for å tenke litt utradisjonelt og med noe risiko. Være søkende, prøve ut 
ideer, holde seg oppdatert, nysgjerrig, uredd. 

«Ærlig»
Å være ærlig innebærer å følge vedtatte bestemmelser og opptre redelig i alle situasjoner. Men også å gi uttrykk for 
det vi mener, være åpne, våge å beskrive svakheter og mangler.

«Inkluderende»
Ta aktivt imot både personer og meninger, selv om de virker fremmede på oss. Ikke diskriminere. Lytte aktivt og forsøke 
å forstå hva som menes. Være åpen, uten forutinntatte meninger og standpunkter. Bry seg om, ikke med.

AKTIVITETSVERDIENE

«Glede»
Glede er en krevende ambisjon. Glede er en følelse som setter noen i en tilstand av lykke og er individuell. Glede må 
prege innholdet både i trening, konkurranser og sosiale sammenhenger. Klubbene må legge til rette for at så mange 
som mulig finner glede i golfen.

«Mestring»
Både klubb og forbund må tilrettelegge for at spillerne skal få økt selvtillit og selvfølelse gjennom mestrings- 
opplevelser. Tenk på det både i forbindelse med treningstilbud, anleggsutforming og konkurranseformer.

«Godt miljø»
Å ha et godt miljø innebærer at vi opplever samhørighet og samhold med andre mennesker. Klubbene og forbundet  
må tilstrebe seg å bygge en kultur der alle er velkomne og der medlemmene har lyst til å bidra til fellesskapets beste.  
Vi må enkelt sagt gjøre golfklubben til et godt sted å være.

VEDLEGG
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ANSVARSFORDELING MELLOM NGF OG KLUBBENE
NGFS ANSVAR FOR Å NÅ GOLF-NORGES MÅL
NGF har det overordnede ansvaret for golfidrettens utøvelse og utvikling i Norge. 

NGF er ansvarlig for å framskaffe grunnlagsmateriell og tilrettelegge for utdanning og utvikling av klubber, ledere, 
trenere og utøvere i tråd med målgruppenes ønsker og behov. 

NGF har et ansvar for regionale trener- og spillerutviklingssamlinger samt å bidra til å utvikle elitespillere gjennom 
oppfølging av de spillere som blir rekruttert til satsningsgrupper og landslagsvirksomhet. 

NGF har et ansvar for å tilby et bredt konkurranse- og turneringstilbud.

NGF er også ansvarlig for påvirkningen av og kommunikasjonen med idrettens organisasjoner nasjonalt og  
internasjonalt, offentlige myndigheter på sentralt plan og samfunnet forøvrig. Gjennom utvikling av gode kanaler  
og rutiner for kommunikasjon skal NGF sørge for at golf-Norge og omverden får god innsikt i forbundets ulike  
ansvars- og virksomhetsområder.  

NGFS VIRKSOMHETSIDÉ
NGF er til for klubbene og skal:
• Videreutvikle golfidretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett.
• Gjennom arbeid i og sammen med klubbene styrke utviklingen av aktivitet, organisasjon og anlegg. 
• Være en pådriver overfor myndighetene og NIF for å bedre golfens rammebetingelser.
• Gjennom representasjon internasjonalt være pådriver for en demokratisk og forbundsstyrt golfidrett.

NGFS HANDLINGSPLAN 
Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres av NGF og detaljert hvem i NGF som skal  
gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Det utarbeides årlige handlingsplaner, der prioriteringer av tiltak vil 
komme fram i budsjettet. 

KLUBBENES ANSVAR FOR Å NÅ GOLF-NORGES MÅL
Ved hjelp av de ressurser klubbene selv rår over, samt den bistand og de arbeidsverktøy/hjelpemidler som NGF tilbyr,  
er det primært klubbene som må være utøvende for at golf-Norge skal nå sine mål. Klubbenes evne og vilje til å ta  
tak i og gjennomføre tiltak og aktiviteter avgjør framtiden til golf-Norge. Spesielt gjelder dette arbeidet knyttet til 
rekruttering og ivaretakelse av medlemmene. Flere golfspillere og større mangfold vil styrke golfens posisjon og  
klubbenes soliditet. 

Alle klubber har ansvar for å bidra til at golf-Norge skal nå sine mål. I tillegg kan de påvirke innhold og utforming av 
disse ved å tilkjennegi sine synspunkter på de arenaer og via de kanaler som er ment for dette. 

Klubbene må også engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, anleggsplanlegging, økonomiske tilskudds- 
ordninger og generelt for å representere og synliggjøre golf på aktuelle møteplasser. Engasjement i idrettsrådene  
og arbeid overfor idrettskretsene vil være avgjørende for å nå få fram med arbeidet for å oppnå støtte fra kommuner 
og fylkeskommuner. 
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BEREGNING AV TOPPIDRETTSMÅL
Formålet med NGFs toppidrettsvirksomhet er å få frem profesjonelle spillere som hevder seg på høyt internasjonalt nivå.

Basert på Official World Golf Ranking (OWGR) for herrer og Rolex Ranking for damer skal vi innen utgangen av 2019 
oppnå 20 poeng etter følgende kriterier:

Poeng Per spiller på OWGR som er rangert Per spiller på Rolex Ranking som er rangert

6 1 1

5 2-20 2-10

4 21-100 11-50

3 101-250 51-125

2 251-500 126-250

1 501-1001 251-500

KOMMENTAR ANGÅENDE KUN Å ANVENDE RESULTATMÅL PÅ PROFESJONELT NIVÅ:
Langsiktighet er en avgjørende faktor for å kunne lykkes på profesjonelt nivå, og en resultatmålsetning som  
kun fokuserer på sluttmålet gjør at vi sender et tydelig signal til spillere om hva som kreves. I profesjonell golf  
er det ingen som bryr seg om hva man har prestert som amatør.

KOMMENTAR ANGÅENDE «POTENSIALE»:

Spilleres potensiale vurderes etter:
- Team  Norways verdier: «Attitude – hard jobb – langsiktig  - enkel»
- Profesjonalitet / spilleregler
- Tidligere resultater
- Verdensranking (Rolex / OWGR / WAGR)
- Tourkategori
- Alder

Dette er kriteriene vi allerede bruker i uttak av profesjonelle spillere til Team Norway i dag.

VEDLEGG
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HELHETLIG IDRETTSLIG STRUKTUR

TEAM NORWAY

TEAM NORWAY AMATØR

TEAM NORWAY JUNIOR

TALENTUTVIKLING UNGDOM

REGIONAL AKTIVITETSUTVIKLING

RESSURSNETTVERK

Nærspill

Mentalt

Fysio/fysisk

Lege

Ernæring

Lærerressurs

Caddie/strategi

Køllemaker

A
M

AT
Ø

R

REGIONALE IDRETTSUTVIKLERE

P
R

O
FF
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NGFS PROFFSTIGE

LADIES EUROPEAN TOUR
(SYMETRA TOUR)

LET ACCESS SERIES
NORDEA TOUR

LPGA TOUR

NORDIC LEAGUE

HerrerDamer

PGA TOUR

CHALLENGE TOUR

EUROPEAN TOUR

VEDLEGG

UTVIKLINGSTRAPP FOR DEN VANLIGE GOLFSPILLER  
– FRA BARN & GOLF, VIA VTG OG NXT LVL

Putte Bronse Sølv Gull VTGà54 à36 à25,4 à18,4 à11,4 à4,4 à0 Putte Bronse Sølv Gull VTG54  36  25,4  18,4  11,4  4,4  0
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STATISTIKK TIL VIRKSOMHETSPLANEN

GJENNOMSNITTLIG UTSLAGSLENGDE OG ANBEFALT LENGDE PÅ 18-HULLS GOLFBANE (R&A )

Utslagslengde (i m) Anbefalte lengde (i m) 18-hull

over 270 6 900 - 7 100

270 6 400 - 6 700

250 6 000 - 6 200

225 5 600 - 5 800

200 5 200 - 5 400

180 4 700 - 4 900

160 3 900 - 4 100

135 3 100 - 3 300

110 2 500 - 2 700

90 1 900 - 2 100

MOTIVER FOR GOLFSPILL (TANGEN 2012)

20% 40% 60%

Naturopplevelsen

Få  noe annet å tenke på

Være sammen med venner

Være sammen med familie

Treffe nye mennesker

Knytte kontakter

Liker å konkurrere

Trene opp etter skader

For å gå god helse

For å holde meg i form

Være sammen med andre

Ha det moro

Annet

0% 100%80%
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ANTALL MEDLEMSKAP SORTERT PÅ ALDER OG GRUPPER

VEDLEGG

AKTIVITETSSTATISTIKK 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bestilte runder 745 039 755 960 767 801 744 815 875 844 887 748

Turneringsrunder 170 605 178 722 190 231 193 318 216 020 235 426

Totalt 915 644 934 682 958 032 938 133 1 091 864 1 123 174

Merk at bestilte runder ikke nødvendigvis er det samme som spilte runder.   

Runder som er registrert som blokkering er ikke inkludert i statistikken over   

Spilte runder som ikke er registrert i GolfBox (ballrenne, klubber som ikke  
bruker GolfBox til starttidsbestilling ol.) er ikke inkludert i statistikken over.    

Kilde: GolfBox       

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

ÅR

MENN KVINNER

TOTALTBARN UNGE TOTAL 
MENN

ANDEL 
MENN

BARN UNGE TOTAL 
KVINNER

ANDEL 
KVINNER0 - 12 13 - 19 20 - 25  26 - 0 - 12 13 - 19 20 - 25  26 - 

2002 2 844 9 005 4 955 62 847 79 651 72,8 % 1091 2 175 1 398 25 067 29 731 27,2 % 109 382

2003 2 948 9 584 5 295 68 492 86 319 72,9 % 1055 2 254 1 496 27 266 32 071 27,1 % 118 390

2004 3 251 9 439 5 564 71 571 89 825 72,8 % 1207 2 412 1 540 28 408 33 567 27,2 % 123 392

2005 2 987 8 796 5 185 68 588 85 556 72,4 % 1092 2 329 1 436 27 827 32 684 27,6 % 118 240

2006 3 251 8 408 4 937 69 692 86 288 72,7 % 1130 2 276 1 379 27 549 32 334 27,3 % 118 622

2007 3 131 8 152 5 311 71 507 88 101 72,7 % 1219 2 195 1 382 28 337 33 133 27,3 % 121 234

2008 3 466 7 524 4 889 73 271 89 150 72,9 % 1274 2 045 1 159 28 633 33 111 27,1 % 122 261

2009 3 253 7 595 5 425 75 018 91 291 72,8 % 1334 2 054 1 169 29 540 34 097 27,2 % 125 388

2010 2 959 6 951 5 885 74 009 89 804 73,7 % 1110 2 149 1 160 27 685 32 104 26,3 % 121 908

2011 2 565 6 137 5 646 70 709 85 057 74,4 % 922 1 596 1 036 25 685 29 239 25,6 % 114 296

2012 2 283 5 532 5 591 70 537 83 943 74,8 % 855 1 380 1 011 24 963 28 209 25,2 % 112 152

2013 1 889 4 820 5 077 66 164 77 950 75,3 % 708 1 233 894 22 768 25 603 24,7 % 103 553

2014 1 822 4 498 5 028 65 766 77 114 75,6 % 725 1 139 850 22 186 24 900 24,4 % 102 014

2015 1 835 4 291 5 013 65 649 76 788 75,8 % 722 1 163 845 21 831 24 561 24,2 % 101 349
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ÅR ANT. KLUBBER

1980 11

1981 12

1982 14

1983 15

1986 19

1990 46

1991 52

1992 59

1993 67

1994 65

1995 75

1996 84

1997 85

1998 102

1999 114

2000 138

2001 173

2002 185

2003 200

2004 200

2005 204

2006 202

2007 193

2008 190

2009 187

2010 184

2011 186

2012 183

2013 180

2014 180

2015 180

ANTALL KLUBBER TILKNYTTET NGF PR 31.12

ÅRSTALL MEDLEMSKAP

1980 4522

1981 4829

1982 5301

1983 5658

1984 5584

1985 5584

1986 7278

1987 9214

1988 10042

1989 11994

1990 15051

1991 17702

1992 21277

1993 23929

1994 27335

1995 32818

1996 39687

1997 46356

1998 59360

1999 68718

2000 84343

2001 97739

2002 109382

2003 118326

2004 123392

2005 118240

2006 118628

2007 121785

2008 122261

2009 125388

2010 121736

2011 114296

2012 112152

2013 103553

2014 102014

2015 101 349

MEDLEMSKAP I KLUBBER TILKNYTTET NGF PR 31.12
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ANLEGGSUTVIKLING 1995-2015

18 HULL 9 HULL 6 HULL ANTALL 
BANER

ANTALL 
HULL

ØKNING 
HULL

PROSENTVIS 
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 %

2011 60 91 23 174 2037 12 0,6 %

2012 61 93 20 174 2055 18 0,9 %

2013 61 94 20 175 2064 9 0,4 %

2014 62 93 17 172 2055 -9 -0,4 %

2015 63 89 17 169 2037 -18 -0,9%

HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ANDEL

1 ( - 4,4) 139 1 032 1 171 1,2 %

2 (4,5 - 11,4) 331 6 458 6 789 6,7 %

3 (11,5 - 18,4) 952 14 145 15 097 14,9 %

4 (18,5 - 26,4) 3 075 17 688 20 763 20,5 %

5 (26,5 - 36,0) 8 305 17 231 25 536 25,2 %

KLUBBHCP. (37-54) 11 237 19 332 30 569 30,2 %

INTET HANDICAP 522 902 1 424 1,4 %

TOTALT 24 561 76 788 101 349

MEDLEMSKAP FORDELT PÅ HANDICAP OG KJØNN PER 31.12.2015

Gjennomsnittshandicap alle spillere med handicap (etablert handicap og klubbhandicap): 31,7  

Gjennomsnittshandicap alle spillere med etablert handicap: 22,8 

Gjennomsnittshandicap gutter/menn med etablert handicap: 21,5 

Gjennomsnittshandicap jenter/kvinner med etablert handicap: 28,2 
 

Andel medlemskap med etablert handicap:  69,4 %

MEDLEMSKAP I KLUBBER TILKNYTTET NGF PR 31.12
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HVEM SLUTTER Å SPILLE GOLF? ( TALL PER 31.12)

2011 2012

HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ENDRING KVINNER MENN TOTALT ENDRING

Kategori 1: Under 4,5 114 887 1 001 NA 124 906 1 030 29

Kategori 2: 4,5–11,4 292 5 977 6 269 NA 296 6 009 6 305 36

Kategori 3: 11,5–18,4 876 13 091 13 967 NA 888 13 480 14 368 401

Kategori 4: 18,5–26,4 2 904 17 552 20 456 NA 2 952 18 040 20 992 536

Kategori 5: 26,5–36,0 9 424 20 323 29 747 NA 9 238 19 744 28 982 –765

Klubbhandicap: 37 til 54 14 308 24 756 39 064 NA 13 709 24 116 37 825 –1 239

Inget handicap eller HCP over 54 1 280 2 400 3 680 NA 943 1 707 2 650 –1 030

TOTALT 29 198 84 986 114 184 NA 28 150 84 002 112 152 –2 032

2013 2014

HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ENDRING KVINNER MENN TOTALT ENDRING

Kategori 1: Under 4,5 134 943 1 077 47 136 1 025 1 161 84

Kategori 2: 4,5–11,4 314 6 023 6 337 32 324 6 333 6 657 320

Kategori 3: 11,5–18,4 919 13 350 14 269 –99 979 13 892 14 871 602

Kategori 4: 18,5–26,4 2 903 17 207 20 110 –882 3 037 17 356 20 393 283

Kategori 5: 26,5–36,0 8 592 18 120 26 712 –2 270 8 322 17 476 25 798 –914

Klubbhandicap: 37 til 54 11 960 20 975 32 935 –4 890 11 456 19 934 31 390 –1 545

Inget handicap eller HCP over 54 757 1 356 2 113 –537 646 1 098 1 744 –369

TOTALT 25 579 77 974 103 553 –8 599 24 900 77 114 102 014 –1 539

2015

HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ENDRING

Kategori 1: Under 4,5 139 1 032 1 171 10

Kategori 2: 4,5–11,4 331 6 458 6 789 132

Kategori 3: 11,5–18,4 952 14 145 15 097 226

Kategori 4: 18,5–26,4 3 075 17 688 20 763 370

Kategori 5: 26,5–36,0 8 305 17 231 25 536 –262

Klubbhandicap: 37 til 54 11 237 19 332 30 569 –821

Inget handicap eller HCP over 54 522 902 1 424 –320

TOTALT 24 561 76 788 101 349 –665
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BEGREPSFORKLARINGER
Programerklæring
En programerklæring er en tydeliggjøring av planperiodens viktigste budskap.

Visjon
En visjon er en barrierebrytende mentalt bilde av en ønsket fremtid. Den skal beskrive vår virksomhet i framtiden, som 
om vi er der.

Hovedmål
Hovedmål er det vi ønsker at virksomheten skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som 
strekker seg inn i fremtiden, og noe dristig og krevende som kan være synlig som en ledestjerne for alle.

Verdigrunnlag
Verdier kommer fra det greske ordet valèr, som oversatt til norsk blir «å ha betydning for». Verdiene skal virke som or-
ganisasjonens rettesnor, de skal hjelpe oss å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet.

Virksomhetsidé
Virksomhetsideen kan defineres som «en idé som gir fortrinn for å nå mål» og er grunnlaget for vår eksistens. Den 
beskriver hva man i all hovedsak skal arbeide med og for hvem.

Kjerneprosesser og støtteprosesser
Golfens kjerneprosesser er de faser og aktiviteter i golfvirksomheten som oppfyller formålet ved et idrettslag og en 
golfklubb, rekruttere, ivareta og utvikle samt å prestere som golfspillere.

Støtteprosesser har som formål å understøtte kjerneprosessene. For golfen vil det si de områder og aktiviteter som 
bidrar til at vi rekrutterer, ivaretar og utvikler golfere, noen så langt at de presterer på høyeste nivå.

Delmål
Delmål er som navnet tilsier et steg på veien til å nå hovedmålet. Delmålene endrer seg i takt med organisasjonen og 
i takt med organisasjonens utvikling. Delmål bør så langt det er mulig være SMARTE mål. Det vil si spesifikke, målbare, 
ambisiøse, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare.

VEDLEGG

2011 2012

HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ENDRING KVINNER MENN TOTALT ENDRING

Kategori 1: Under 4,5 114 887 1 001 NA 124 906 1 030 29

Kategori 2: 4,5–11,4 292 5 977 6 269 NA 296 6 009 6 305 36

Kategori 3: 11,5–18,4 876 13 091 13 967 NA 888 13 480 14 368 401

Kategori 4: 18,5–26,4 2 904 17 552 20 456 NA 2 952 18 040 20 992 536

Kategori 5: 26,5–36,0 9 424 20 323 29 747 NA 9 238 19 744 28 982 –765

Klubbhandicap: 37 til 54 14 308 24 756 39 064 NA 13 709 24 116 37 825 –1 239

Inget handicap eller HCP over 54 1 280 2 400 3 680 NA 943 1 707 2 650 –1 030

TOTALT 29 198 84 986 114 184 NA 28 150 84 002 112 152 –2 032

2013 2014

HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ENDRING KVINNER MENN TOTALT ENDRING

Kategori 1: Under 4,5 134 943 1 077 47 136 1 025 1 161 84

Kategori 2: 4,5–11,4 314 6 023 6 337 32 324 6 333 6 657 320

Kategori 3: 11,5–18,4 919 13 350 14 269 –99 979 13 892 14 871 602

Kategori 4: 18,5–26,4 2 903 17 207 20 110 –882 3 037 17 356 20 393 283

Kategori 5: 26,5–36,0 8 592 18 120 26 712 –2 270 8 322 17 476 25 798 –914

Klubbhandicap: 37 til 54 11 960 20 975 32 935 –4 890 11 456 19 934 31 390 –1 545

Inget handicap eller HCP over 54 757 1 356 2 113 –537 646 1 098 1 744 –369

TOTALT 25 579 77 974 103 553 –8 599 24 900 77 114 102 014 –1 539

2015

HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ENDRING

Kategori 1: Under 4,5 139 1 032 1 171 10

Kategori 2: 4,5–11,4 331 6 458 6 789 132

Kategori 3: 11,5–18,4 952 14 145 15 097 226

Kategori 4: 18,5–26,4 3 075 17 688 20 763 370

Kategori 5: 26,5–36,0 8 305 17 231 25 536 –262

Klubbhandicap: 37 til 54 11 237 19 332 30 569 –821

Inget handicap eller HCP over 54 522 902 1 424 –320

TOTALT 24 561 76 788 101 349 –665
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