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

Fornebu
17. - 18.
november

Nå 190
påmeldte

har DU en Plan?
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!

Program:
Lørdag 17. november

Hit skal du!
Golfforum finner sted på Quality Hotel
Expo som ligger vis a vis Telenor Arena 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

08.30 - 10.00
Registrering

11.15 - 11.45
Pause					

10.00 - 10.20
Velkommen
President i NGF, Finn H. Andreassen,
ønsker velkommen og deler sine tanker
ved halvgått tingperiode.

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. Olympiatoppen) hvor han arbeidet med aldersrelatert trening og talentutvikling, samt
ved på Statens Institut for Folkesundhed.
Hans forskning på området danner
grunnpilarene for den nye sportslige
planen.

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 resultatet, 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.

Med forbehold om endringer

Les mer om Golfforum HER

13.00 - 14.00
Lunsj						
14.00 - 15.00
Spillerutvikling
Henrik Bjørnstad og Petter Hagström
er begge ansatt i NGF som spillerutviklere, og jobber intensivt med aldersog forutsetningsrelatert utvikling i
golf. Deres arbeid danner grunnlaget
for det golfspesifikke utviklingsarbeidet i sportslig plan.
15:00 - 15.15
Mulighet for spørsmål til Petter og
Henrik ledet av Tom-Erik Andersen

Hvorfor skal du på Golfforum?
- Fordi jeg skal lage en utsøkt treretters middag til alle som deltar på Golfforum 2012.
Scott Ferguson,
Kjøkkensjef Quality Hotel Expo

15:15 - 15.45
Pause					
15:50 - 16.20
Anleggsutvikling					
Christian Lundin er mannen bak Volkswagen 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.

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 trenerrollen til et nivå som i dag høster
internasjonal anerkjennelse fra både i
PGA og R&A.

16:40 - 17.20
Lansering av historisk
begivenhet

11:00 - 11.20
Pause (utsjekk)

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 sitter 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 tilbakemelding senest onsdag 14.
november. Klikk i så fall HER

10:10 - 10.40
Konkurranseutvikling - innovasjon		
Tone Lien er daglig leder i Birkebeinerrittet, og en av de viktigste bidragsyterne til det som startet som et supplement til et skirenn, men endte opp
som en folkesport.
10.40 - 11.00
Gruppediskusjoner rundt
konkurranseutvikling	

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

		

9:45 - 10.05
Gruppediskusjoner rundt
trenerutvikling

16:20 - 16.40
Gruppediskusjoner om
anleggstilpasning

17:20 - 18.00
Utdeling av årets ildsjel, årets
talent, årets juniorstipend

Hva interesserer
deg mest?

Søndag 18. november

Husk å oppgi navn og klubb/tilhørighet. Om vi ikke hører noe fra deg
plasserer vi deg på et tilfeldig bord.

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

Les mer om Golfforum HER
Norges Golfforbund
Ullevål Stadion (inng. F)
Tlf: 21 02 91 50
post@golfforbundet.no
www.golfforbundet.no

