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Mål med presentasjonen 

Ha gitt landets NXT LVL-klubber en mal for hva et NXT LVL-anlegg inneholder og hvordan det 
merkes opp for å tilfredsstille  minimumskravene til  Golfskolen 2015. 

 
Husk at klubben kan få refundert  opp til 1/3 av investeringen i forbindelse med 

anleggsutviklingen.  
 

(Se gjerne presentasjon om spillemidler ved utvikling av anlegg fra side 17 i dette dokument 
eller klikk her!) 



 
 
 

For å rigge opp NXT LVL-anlegget trenger du følgende 
Link til Idrettsbutikken 

• Lasermåler (Ikke et must, men til god hjelp). 

• Målebånd (30 m langt eller lenger. Ikke heller et must, 
men til god hjelp). 

• Green- og fairwayringer. Se idrettsbutikken.no eller  
klikk og se  forslag fra Losby GK nede til høyre i bildet. 

• NXT LVL tee-skilt 10 st. (Kan selvfølgelig også bruke 
noen annen form for skilt).  

• Flaggstenger 12-14 st. inklusive flagg 

• Hullskjærer 

• Hullkopper 11 st.  

       (Hullkopper og flagg, sammenlignet med for eksempel 
trepinner, gjør klipping og vedlikehold enklest mulig) 

 

 

http://www.idrettsbutikken.no/Avdelinger/Produkter/Golf/Golfloop-NXT-LVL
http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/stor-suksess-etter-oppgradert-treningsfelt


 
 

Komplett oppmerking 
Fra VTG – Kort 6 (Blå avstand er minimumskrav  for å være en del av Golfskolen) 

 

• Utslag – korridor/fairwayen 

  100m, 140m og 180m 

• Lange slag – Lengde og retningskontroll 

   100m, 125m og 150m 

• Nærspill 

 10m, 20m, 30m, 50m, 70m, 90m + Bunker 10 m 

• Putting 

 Meterputt og langputt 9m, 12m, 15m 

 
NB! Involver alltid greenkeeper og forankre jobben i klubben  før prosessen starter!!!!!! 

 

http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/stor-suksess-etter-oppgradert-treningsfelt


Trinn 1 

 

 

Dann deg et bilde over anlegget og lag en skisse. Google Earth kan være til god hjelp for å lage en 

grovskisse. 



Trinn 2 
Lange spillet i korridoren/fairwayen – utslag på driving range 

• Finn en hensiktsmessig slaglinje som blir utgangspunkt for ”korridoren/fairwayen”. 

• Ta ut 2 punkter fra tee til punkt ved 180 m som viser slaglinjen. 

 

A 

B 



Trinn 2 
Fortsettelse 

• Sett ut 1 st.  flagg  6 m på hver side av 
slaglinjen 180 m fra utslagssted. (Det 
blir da 12 meter mellom flaggene ved 
180 m). 

 

• Kontroller avstand fra hvert flagg til 
utslagssted. 

 

• Gjør samme prosedyre ved 140m 
(24m mellom flaggene) og  ved 100m 
(30m mellom flaggene). 



Trinn 3 
Lange slag – på driving range 

• Sett ut 100, 125 og 150 metersflagg, men prøv å holde ”korridoren” så ren/fri fra forstyrrelser 
som mulig. (Her finnes også ved behov NXT LVL – beachflagg å kjøpe på 
www.idrettsbutikken.no). 

• 100-metersflagget i det ene hjørnet av «korridoren» kan også brukes som 100m flagg. 

• Det er smart å tenke «seksjoner» ved plassering av målområder ut fra utslagssteder slik at 

det blir enklest mulig å holde gruppetreninger på klubben.  

 

 



Trinn 4 
Nærspillsslag – optimalt på treningsfeltet. Dette for å redusere slitasjen på banen. 

• Sett ut avstand 10, 20, 30, 50, 70 og 90m + bunkerslag fra 10 m på passende del av 
treningsområdet/driving rangen. 

• Sett ut tee-skilt/markeringer. 

 



Trinn 5 
Putting og  chip/pitchslag 

• Sett ut metersputt og langputtsøvelse og chip 10 / 20 m 

http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/nxt-lvl-lange-putter
http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/nxt-lvl-chip-fra-10-meter
http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/nxt-lvl-chip-fra-10-meter
http://www.norskgolf.no/node/4302
http://www.norskgolf.no/node/4303


Trinn 6 
Sammendrag - oppmerking av treffsoner 

• Utslag: Kun «korridoren/fairwayen» med flagg, pinner eller beachflagg. 

• Lange slag (over 100 m): Ring med 5m radius. Bruk av målgreen-ringer i plast, torv, sand eller 
annet.  (Se side 13 i denne presentasjonen) 

• Nærspillsslag: Forslagsvis 30, 50, 70 og 90 og gjerne 100 meters slag på rangen. Bruk av 
«målgreenringer» i plast, torv, sand eller annet.  

        Forslagsvis 2,5 meter radius på 30 og 50 meters slag. 5 meter radius på slag fra 70-90 m.  

• Nærspillsslag forts: 10m, 20m og bunkerslag vid nærspillsgreen. Bruk av «nærspillsringer» 
(vist på bildet nedenfor) eller annen form for oppmerking som greenkeeper anbefaler.  

• Putting: Sett ut metersputt og langputt. 

 

 

 



Trinn 7 
Noen råd og tips! 

• Det er meget viktig at spillere og ledere vet HVOR man gjennomfører de 
forskjellige øvelsene. Lag en tegning og lær opp medlemmene i å trene/bruke 
treningsområdet og konseptet. 
 

• Tilpass ditt område med materiellet som du kan kjøpe fra Idrettsbutikken. Du MÅ 
dog ikke ha NXT LVL-utstyr. Man kommer langt med det som vises i filmen om 
oppmerking og. 

 

• Det må finnes et NXT LVL treningsopplegg/kurs som gjennomføres med mål om å 
få medlemmene å begynne å trene. Uten introduksjon og oppfølging svekkes 
konseptet. 

 

• Vurder om din klubb skal ha øvelsesforklaring/kortene fra Golfskolen permanent 
eksponert ute på treningsområdet. Last ned her og laminer. 

 

• Prøv å bygge opp NXT LVL-området slik at du får god flyt i bruken. Optimalt skal du 
kunne ha 12-16 personer i organisert trening. Tenk sikkerhet og unngå kø. 

http://www.idrettsbutikken.no/Avdelinger/Produkter/Golf/Golfloop-NXT-LVL
http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/hva-gjor-henrik-en-traktor
http://www.norskgolf.no/node/5840


 
Forslag til målgreen-ringer – nivå 1 

• Ca. antall meter å ”torve” for hele NXT LVL oppsettet (treffsoner) 300m. 

 

• Materiale å fylle ringene med: ca. 4,5 m3 sand + fiberduk 

 

• Kostnad: kr. 1.000 - 10.000,- 

 

• Tid for å gjøre jobben: 3-6 timer avhengig av hvor mange som kan  

bidra i dugnadsjobben. 

 

• NOK en gang…Involver klubbens greenkeeper og finn mest mulig  

     hensiktsmessig løsning for klubben deres. 



 
Forslag til målgreen-ringer – nivå 2 

Sandgreener 

 

• Areal:  Ca. 1 500 m2 

• Tot Kostnad:  Fra ca. kr. 40 000,- 



 
Forslag til målgreen-ringer – nivå 3 

Kunstgress 

 

• Areal:  Ca. 1 500m2 

• Kostnad:  Fra kr 300,- per m2  



 
 

• Finn øvrig informasjon om NXT LVL og hvordan 
konseptet brukes i Golfskolen med mål om å 
skape flere og bedre golfspillere i Norge. 

http://www.norskgolf.no/s?q=nxt%2Blvl


Spillemidler 

Spillemidler 



Spillemidler 

Den del av overskuddet (47,9%) i Norsk Tipping AS som går til idrettsformål 

 

• Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk 

        Tipping AS er at: 

• a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg 

• b) det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige 
arbeidsoppgaver 

• c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet 

           finner berettiget til stønad 

 



Kulturdepartementets bestemmelser 

Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1987 bemyndiget nå Kulturdepartementet, heretter benevnt 
departementet 
fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for 
bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
 
Formålet med bestemmelsene er å sikre at spillemidlene kommer idrettsanlegg og dermed 
idrettslige formål til gode. 
 
Departementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. 
 
Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende 
bestemmelser. 



Hvilke typer anlegg kan det søkes tilskudd til? 

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg 
som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for 
alle), og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer og/eller 
driftsformer. 



Hvem kan søke tilskudd? 

Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være: 
a) kommuner/fylkeskommuner 
b) idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) 
c) idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund 
d) studentsamskipnader 
e) sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening (DNT), 
Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen 
 
Følgende sammenslutninger må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne 
søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 
f) aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper 
g) stiftelser 
h) samvirkeforetak 
i) andre sammenslutninger, f.eks. kommunale foretak 



Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal 
danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Av den grunn må følgende 
krav være oppfylt for å få tilskudd: 
 
1. Idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller det offentlige skal inneha kontroll 
med eierforhold og drift. 
 
2. Det skal ikke foretas økonomiske utdelinger (utbytte etc.) til eierne. 
 
3. Et eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslige formål. 
 
4. Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilfalle idrettslige formål. 



Krav til universell utforming 

Det er et krav at idrettsanlegg skal være tilgjengelig for personer med 
nedsatt funksjonsevne både som utøvere, publikum, trenere, dommere og 
arrangementsteknisk personell.  
Universell utforming betyr at tilgjengelighet oppnås gjennom anleggets 
hovedløsning, uten behov for tilpasninger, særløsninger eller 
tilleggsløsninger. 



Kommunal garanti 

Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommune, 
eventuelt fylkeskommune, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell 
misligholdelse tilbakebetaler tildelte spillemidler til departementet. Dette gjelder 
følgende anleggstyper: 
- alle typer haller 
- alpinanlegg 
- golfanlegg 
- motorsportanlegg 
- kunstisbaner (hurtigløp og/eller bandy) 
-Rideanlegg 
 

Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantitiden skal være 20 år. 



Krav om eiendomsrett 

Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge. Denne retten skal 
dokumenteres og ha hjemmel i ett av følgende forhold: 
 
- tinglyst eiendomsrett, som skal dokumenteres med bekreftet utskrift av 
Grunnboken 
 
-tinglyst feste-/leierett av minimum 30 års varighet, som skal dokumenteres med 
bekreftet kopi av feste-/leieavtalen og bekreftet utskrift av Grunnboken 
 

- avtale av minimum 30 års varighet med kommunen/fylkeskommunen om bruk av 
grunnen, når det gjelder anlegg på kommunal eller fylkeskommunal grunn 



Idrettsfunksjonell godkjenning 

Planene for anlegg det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt 
godkjent av departementet eller den det bemyndiger. Dette gjelder både nybygg, 
rehabilitering og ombygging. 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og 
gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at de estetiske og miljømessige 
forhold ivaretas på en god måte. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. 
Dersom arbeidene er igangsatt før idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger, er det 
avslagsgrunn.  
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning har gyldighet i to år fra godkjenningsdato. Innen dette 
tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt. 
Godkjenning kan fornyes. 
Godkjenning gir ikke garanti for tilskudd. 



Departementet har bemyndiget kommunene til å foreta idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning av planer for ordinære anlegg. Søknad om 
forhåndsgodkjenning skal sendes kommunen. 

Følgende anleggstyper krever likevel idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av 
departementet, og søknad skal sendes til departementet: 
- alle typer haller og alle tiltak i disse 
- kunstisflater 
- hoppbakker K lik eller større enn 75m 
- utfortraséer 
- utendørs svømmeanlegg 
- undervarmeanlegg i kunstgressbaner 
- større motorsportanlegg med samlet kostnad større enn 9 mill. kroner  
- større skianlegg med samlet kostnad større enn 9 mill. kroner 

- større skyteanlegg med samlet kostnad større enn 9 mill. kroner  
- innendørs skyteanlegg med skyteavstand 25 m og lengre 



Hvor mye kan det søkes om? 

Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert 
rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 000 
000. 

For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp. 

Golfbaner 
9 hull Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 3 000 000. 
18 hull Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 5 000 000. 
Korthullsbaner Tilskudd: etter særskilt vurdering av departementet. 
Øvingsområde Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000. 
Vanningsanlegg Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000. 
Mindre anlegg Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000. 
Kunstgress greener Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000. 



Nærmiljøanlegg 

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, 
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.  
Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per 
anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 
(tilskudd kr 25 000). 

Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk 
aktivitet, primært for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen 
for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert 
idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. 



mindre golfanlegg (inntil seks hull, lengde inntil 250 m). I den grad det lar seg 
gjøre uten at vesentlige kostnader påløper, bør anleggene tilrettelegges for f.eks. 
skileik om vinteren. 


