
Velkommen til Golfforum!
kort oppsummert handler Golfforum om å møtes der de ulike Golfspillere er. 
Golf-norGes sportsliGe plan er en møteplass mellom kunnskap oG erfarinG 
der Vi bedre skal forstå hVilke spillere eller medlemmer Vi har foran oss, oG 
hVordan Vi kan bidra til å utVikle dem som mennesker oG Golfere. Vi har en 
plan. nå håper Vi du oGså har en, oG at du Vil dele den med oss!

Velkommen!

Les mer om Golfforum HERLes mer om Golfforum HER

Golfforum 2012  
– lørdag 17. november kl 10  
til søndag 18. november kl 13.30
Quality Hotel Expo, Fornebu

Har DU En Plan?

lørdaG 17. november

08.30 - 10.00  
reGistrerinG

10.00 - 10.20  
velkommen   
President i nGF, Finn H. andreassen,  
ønsker velkommen og deler sine tanker  
ved halvgått tingperiode. 

10.20 - 10.45   
vi har en plan!     
Tor-anders Hanssen har vært ansatt  
som generalsekretær i snart ett år.  
I løpet av denne tiden har han blant  
annet igangsatt det som skal bli en  
ny sportslig plan for golf-norge. Men  
hva er egentlig denne planen, og hva  
går den ut på? Intervju med Tom-Erik  
andersen, konferansier og tidligere  
redaktør av norsk Golf. 

10.45 - 11.15   
hvem er Golferen?    
For første gang i historien har over  
26.000 norske golfere svart på en og  
samme undersøkelse. Hva ble resulta- 
tet, og hvilke konklusjoner kan vi  
trekke ut av dem? Jan Ove Tangen,  
Professor ved Høgskolen i Telemark og  
redaktør av ”9 hull til bedre helse”,  
svarer på spørsmål fra  
Tom-Erik andersen. 

11.15 - 11.45  
pause     

11.45 - 13.00  
aldersrelatert treninG     
Stig Eiberg Hansen er utdannet ph.d. i  
idrett med særlig fokus på barn og  
fysisk aktivitet, og har gitt ut flere  
bøker om emnet. Han har tidligere vært  
ansatt i Team Danmark (tilsv. Olympia- 
toppen) hvor han arbeidet med alders- 
relatert trening og talentutvikling, samt  
ved på Statens Institut for Folkesundhed.  
Hans forskning på området danner  
grunnpilarene for den nye sportslige  
planen.

13.00 - 14.00  
lunsj      

14.00 - 15.00  
spillerutviklinG
Henrik Bjørnstad og Petter Hagström  
er begge ansatt i nGF som spillerut- 
viklere, og jobber intensivt med alders-  
og forutsetningsrelatert utvikling i  
golf. Deres arbeid danner grunnlaget  
for det golfspesifikke utviklings- 
arbeidet i sportslig plan.

15:00 - 15.15  
muliGhet for spørsmål til petter oG  
henrik ledet av tom-erik andersen

proGram:

nå 190
påmeldte

hit skal du!
Golfforum finner sted på Quality Hotel 
Expo som ligger vis a vis Telenor are-
na på Fornebu. Kommer du med bil tar 
du av til Fornebu fra E18, og benytter 
avgiftsbelagt parkering i kjelleren på 
hotellet. 

Kommer du med offentlig transport går 
buss 24 og 31 fra lysaker stasjon til 
hotellet hvert 7. minutt (reisetid ca 5 
minutter).

Finn ut mer om Quality Hotel Expo og 
hvordan du kommer deg dit her 

Fornebu  
17. - 18. 

november 

Med forbehold om endringer

http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=875160&Pwd=55282926&key=48135,2
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norges Golfforbund
Ullevål Stadion (inng. F)
Tlf: 21 02 91 50
post@golfforbundet.no
www.golfforbundet.no

15:15 - 15.45  
pause     

15:50 - 16.20  
anleGGsutviklinG     
Christian lundin er mannen bak Volks- 
wagen arena i Halmstad, og assosiert  
medlem av European Institute of Golf  
Course architects. Den tidligere green 
keeperen er i dag en av Skandinavias  
fremste designere. Christian skal  
snakke om tilpasning av golfanlegg.

16:20 - 16.40   
Gruppediskusjoner om  
anleGGstilpasninG

16:40 - 17.20   
lanserinG av historisk  
beGivenhet 

17:20 - 18.00  
utdelinG av årets ildsjel, årets  
talent, årets juniorstipend
 
19:30 - 20.00   
riisløkka blueGrass experience  
Gå ikke glipp av denne happeningen!  
normalt produserer han tv-bilder fra  
golfarenaer over hele verden. I kveld  
spiller han for live for Golfforums  
deltagere. I hotellbaren halvtimen  
før middag.
      
20:00 - 23.00   
middaG

søndaG 18. november

9:00 - 9.15  
oppsummerinG av lørdaGen   
Tom-Erik andersen kickstarter dagen  
med en kjapp gjennomgang av lørdagen.

9:15 - 9.45  
trenerutviklinG     
anders Thelberg er ansatt i nGF som  
trenerutviklingsansvarlig, og har i  
flere år jobbet med å utvikle trener- 
rollen til et nivå som i dag høster  
internasjonal anerkjennelse fra både i  
PGa og r&a. 

9:45 - 10.05  
Gruppediskusjoner rundt  
trenerutviklinG

10:10 - 10.40  
konkurranseutviklinG - innovasjon  
Tone lien er daglig leder i Birkebeiner- 
rittet, og en av de viktigste bidrags- 
yterne til det som startet som et sup- 
plement til et skirenn, men endte opp  
som en folkesport.

10.40 - 11.00   
Gruppediskusjoner rundt  
konkurranseutviklinG 

11:00 - 11.20   
pause (utsjekk)

11:25 - 12.25   
ledelse av frivilliGe    
Kjersti Fløgstad har gjennom sine 11  
år som generalsekretær i UnICEF har  
gjort seg noen erfaringer rundt  
viktigheten av et godt frivilligapparat,  
samt hvordan man kan stimulere til  
økt frivillighet. 

12:25 - 12.45  
tom-erik andersen oG tor-anders  
hanssen oppsummerer årets  
Golfforum 

13:00 lunsj

hva interesserer  
deG mest?
Hva mener du skal til for å utvikle 
golfen, og hvordan kan vi gjøre dette 
best? Du får mulighet til å diskutere 
dine meninger rundt bordet. Derfor sit-
ter vi ved runde bord på Golfforum, og 
derfor ønsker vi at du tar stilling til om 
du ønsker å diskutere sportslig plan i 
lys av:

	 •		barn/unge
	 •		talent/toppidrett
	 •		bredde/aktiv	livet	ut

dersom du har preferanser i 
forhold til om du vil diskutere 
barn/unge,	 talent/toppidrett	
eller bredde, må vi ha tilbake-
melding senest onsdag 14. 
november. Klikk i så fall her
husk å	oppgi	navn	og	klubb/til-
hørighet. Om vi ikke hører noe fra deg 
plasserer vi deg på et tilfeldig bord.

Hvorfor skal du på Golfforum?
- Fordi jeg skal lage en utsøkt treret-
ters middag til alle som deltar på Golf-
forum 2012.

Scott Ferguson, 
Kjøkkensjef Quality Hotel Expo
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