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Innledning
Virksomhetsplanen
En ny virksomhetsplan for golf-Norge 2020-2023 ble vedtatt av klubbene på Golftinget i november
2019 har uttalte mål.
Golf-Norge samlet skal bidra med
- Skape livslang golfglede for alle involverte.
- Gi et godt golftilbud både til de som vil drive mosjonsidrett og til de som ønsker å prestere
på et høyt nivå.
- Tydeliggjøre golfens fortrinn overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt og lokalt.
- Skape aktivitet for barn og voksne og bidra til å løse samfunnets helsepolitiske mål.
- Bidra i utviklingen av organisasjoner vi er en del av.

Bærende prinsipper for arbeidet
- Golfspillere bør være medlem av klubber nær der de normalt utøver aktiviteten.
- Vi skal utvikle klubber og miljøer, ikke bare enkelt personer.
- Fokus på jenter og kvinner i golfen skal integreres i alt vi gjør.
- Tålmodighet, langsiktighet og fakta skal prege vår arbeidsform.

Målet for golf-Norge i planperioden er
- I 2023 skal det være 100 000 medlemskap knyttet til NGF-klubber. Det er 95 907 per
31.07.19.
- Antallet golfspillere skal øke, men med spesielt fokus på å øke andelen barn, unge og
kvinner/jenter.
- Vi skal ha profesjonelle spillere av begge kjønn som hevder seg på høyt internasjonalt nivå
(topp 250 i verden).
- Rammebetingelsen skal oppleves som bedre for klubber og forbund.
- Klubbutvikling – samlet ambassadørscore for medlemmer skal øke fra dagens 41 til
minimum 50 om 4 år.
Et av virkemidlene for å nå målene er blant annet at NGF skal legge til rette for og utvikle gode
verktøy som er enkle å bruke og bidrar til å gjøre klubbhverdagen bedre. Derfor verktøy som
Golfspilleren i Sentrum, GolfAdmin, det digitale Årshjulet, Golfstrømmen, Klubbinfo.
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GolfAdmin
Innlogging til det digitale Årshjulet, Golfstrømmen og Klubbinfo skjer via landingssiden GolfAdmin.

Første gangs innlogging til GolfAdmin
For å få tilgang gjelder følgende.
Før du begynner: Foretrukken oppdatert nettleser er Chrome. Oppdaterte nettlesere som Safari og
FireFox fungerer også. (NB: Internet Explorer, fungerer ikke).
1. Klikk på denne linken - golfadmin.golfforbundet.no
2. Klikk på "Glemt eller mangler passord? Send meg nytt." og følg instruksjonene.
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1. Når riktig e-post er oppgitt (denne sjekkes mot GolfBox) – blir det automatisk sendt en epost med link for innlogging til denne e-postadressen. Det betyr at klubbens administrator
må ha tilgang til denne e-postadressen.
2. Klikk på den tilsendte lenken og opprett passord.
3. NB: Brukernavn er klubbens e-post som er registrert i GolfBox.
4. Logg deg inn på GolfAdmin og du får opp bildet under.

Ved å klikke på «Admin (… Golfklubb) opp til høyre i bildet, kan du
1. Redigere innstillinger, tildele årshjul til andre i klubben
2. Endre din profil i GolfAdmin.
Ved å klikke på Menyfunksjonen opp til venstre i bildet får du en oversikt over hvilke tjenester du
kan velge.
Du har nå tilgang til det digitale årshjulet, Golfstrømmen og Klubbinfo.
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Årshjulet
For å gjøre arbeidet enklere for klubben, har vi utarbeidet maler som dere kan ha som utgangspunkt
når dere lager deres eget årshjul for klubben eller de ulike komitéene.

Opprette årshjul
Klikk på «DIGITALT ÅRSHJUL» og «OPPRETT NYTT ÅRSHJUL»
Du vil da få opp maler til ulike årshjul.

…..da er det bare å gå i gang.

Tildeling av årshjul.
Brukertilgang.
Dersom du ønsker at banesjef/greenkeeper skal utarbeide sitt eget årshjul, eller at juniorkomiteen
eller andre komitéer skal utarbeide et eget årshjul for sine aktiviteter og planer, kan du som
administrator gi banesjef/greenkeeper eller leder av de aktuelle komitéene rett til å utarbeide og
administrere sine årshjul.

Klikk på Admin (… Golfklubb) oppe til høyre i skjermbildet.
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Velg innstillinger og du får opp følgende bilde.

Klikker du på pilen til høyre i bildet, får du opp følgende bilde:

Legg til person

Legg inn navn og e-postadresse.
Du velger årshjul du vil tildele ved å klikke på feltet under e-postadressen. Velg årshjul fra menyen
som kommer opp.
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E-post med link til innlogging sendes da automatisk til den aktuelle e-postadressen du har lagt inn.
Vedkommende oppretter da eget brukernavn og passord.

Lesetilgang
Dersom du kun ønsker å gi eksempelvis klubbens styre tilgang til å se klubbens årshjul, men ikke gi
alle brukertilgang.

Klikk på symbolet for kobling.
Du får da opp en nettadresse/link som du kan kopiere inn i en e-post og sende styret eller legge inn i
Microsoft Teams om dere bruker det.
Mottaker vil da kunne lese og skrive ut, men ikke redigere.

20.04.2020

NGF GolfAdmin

Golfstrømmen
På oppdrag fra og sammen med NGF utviklet Østlandsforskning et verktøy som skal bidra til
å måle golfvirksomhetens (samlebetegnelse for klubb, bane, pro, kafé) samfunnsmessige
betydning i lokalsamfunnet. Vi hadde som utgangspunkt at verktøyet skulle ha en lav
brukerterskel og de nødvendige dataene som inngikk skulle være lett tilgjengelige. Fokus er
rettet mot finansiering av golfvirksomheten, pengestrømmer mellom virksomheten og det
offentlige, mengden av aktivitet som foregår på anlegget, samarbeid med lokale aktører og
sysselsetting/frivillig arbeid.
Verktøyet omfatter ikke ringvirkningsanalyser og de helsemessige aspekter ved et
golfanlegg.
Dette verktøyet vil gi god dokumentasjon og samtidig kunne bidra til en synliggjøring og
bevisstgjøring av den samfunnsmessige betydningen golfvirksomheten har i lokalsamfunnet.
Verktøyet vil i tillegg gi grunnlag for å følge med på utviklingen i enkelte faktorer over tid og
således danne grunnlag for plan- og utviklingsarbeidet i virksomheten/klubben.
I 2013 ble Excel-verktøyet «Pengestrøms -og aktivitetsanalyseskjema» omarbeidet til en
nettløsning, og vi endret navnet til «Golfstrømmen».
I resten av veilederen vil vi gjennomgå det web-baserte verktøyet. Tanken er at
nettversjonen i all hovedsak skal være så enkel i bruk at denne veilederen blir overflødig. I
en oppstartsfase har vi imidlertid funnet det hensiktsmessig med støttemateriell.

Velger du Golfstrømmen når du er logget inn på GolfAdmin, får du opp et tilsvarende bilde.

Klikk på …. Golfklubb opp til høyre og du får opp tilsvarende skjermbilde som vises på neste side.
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Du trenger ikke legge inn brukernavn og passord, da det er gjort ved innlogging på GolfAdmin.
Fyll inn øvrig felt og velg farger til rapportene.

Skjemadelen
Driftsinntekter og totale driftskostnader
Regnskapstall registreres slik de er bokført i regnskapet.
Se informasjon om MVA på NGFs nettside.
http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomiforsikring/merverdiavgift
Her finnes følgende informasjon:
- Veileder i merverdiavgift for golfklubber 2010
- Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg 2010
- Veileder fradragsrett for inngående mva og spillemidler mm. 2006
- Merverdiavgift for golfklubber 2005
Det er bokføringsmessig mest korrekt å føre dette som en kostnadsreduksjon på de postene det
gjelder, men idretten fører dette som inntekt. Dette gjør også NGF, og det er avklart med vår revisor.
Det finnes 2 ulike refusjonsordninger for moms som er aktuelle for golfvirksomheten.
- Den generelle-kompensasjonsordningen for varer og tjenester (lotteritilsynet.no)
- MVA-kompensasjon for bygging av idrettsanlegg
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Pengestrømmer til og fra det offentlige
Fra det offentlige
-

Merverdiavgift, momskompensasjon
Offentlige refusjoner, sykepenger med mer
Alle refusjonsordninger via NAV-systemet

-

Tilskudd til aktiviteter:
LAM-midler (statlig)
Folkehelsemidler (kommunale eller statlige)
Barn -og skoleaktiviteter
(Tilskudd fra NGF og idrettskrets føres opp i skjema 1.3 Øvrige tilskudd)
Fylkeskommunale midler via idrettskretsen (eks. særkretstilskudd), tilskudd til aktivitet
Spillemidler til utstyr (statlig)

Øvrige støtteordninger fra legater, stiftelser osv. føres opp på «Tilskudd» under skjema 1.1
Tips: Ved abonnement i Cross Wall/Tilskuddsportalen kan klubben legge inn informasjon om ulike
tilskuddsordninger, søknadsfrister mm. Erfaringer og dokumenter kan deles via CrossWall.

Øvrige tilskudd
Her er det tilskuddene fra NGF og idrettskrets som skal føres opp!
For eksempel:
- Fra NGF
o Tilskudd til RKS (definert som tilskudd til aktivitet)
o Tilskudd til GGG
- Fra idrettskrets og Idrettsråd

Antall medlemmer totalt i klubben
Rapport hentes ut i GolfBox. Medlemsstatistikk pr. 31.12.
Gå inn på fanen rapporter, medlemsstatistikk og medlemsstatistikk pengestrøms- og
aktivitetsanalyse.
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Antall medlemmer totalt i klubben- fordelt på alder og kjønn
Hva med aktivitet som gjennomføres i klubben for de yngste- som ikke registreres som medlemmer?
Mange klubber gjennomfører aktiviteter uten å registrere barna som medlemmer.
Det er viktig for tildeling av bla. lokale aktivitetsmidler (LAM).
Klubben må ta stilling til følgende:
- De yngste registreres som medlemmer i klubben
- Klubben bør/må definere type medlemskap, eks. et «barnemedlemskap» opp til en gitt alder og
medlemskontingenten
- Dette må behandles og vedtas på årsmøtet
- Foreldrene må informeres om medlemskapet og at det innebærer at de må forholde seg til
norsk idretts lover, regelverk og bestemmelser
- Dette gjøres vanligvis ved at medlemskontingenten er spesifisert på bankgiroen/fakturaen for
innbetaling for deltagelse på aktivitetskurset
Klubbene kan da registrere disse som medlemmer ved idrettsregistreringen 31. januar og dermed
være berettiget til tilskudd som eks. LAM.
Bruk av anlegget til spill utenom turneringer
Husk også å få med antall brukstimer på rangen.
Eksempelvis: antall rangeballer «solgt» eller delt ut via ballmaskinen i løpet av sesongen, antall baller
i en bøtte – anslagsvis tiden som brukes på å slå ut en bøtte baller, eks. 30 min
Bruk av anlegget til turneringer
Ingen kommentarer
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Golfskoler/-kurs og organiserte treninger/aktiviteter
Bruke GS til å se om vi på sikt kan se hvorvidt aktiviteten er i henhold til de planer og prioriteringer vi
ønsker.
Annen aktivitet
Aktivitet utenom golf -eks. Skiskoler etc.
Samarbeid med næringsliv (næringsaktører)
Næringsutvikling
Synliggjør hva klubben bidrar med av næringsutvikling. Verdien av å ha et golftilbud for
næringsutvikling i området/kommunen.
Her kan vi også presisere hvilket samarbeid vi har med aktørene. (Ref. definisjon av
golfvirksomheten og hvilke tall som kan legges inn i GS og hva vi evt. kan vise av omsetningstall i
tillegg til det som er lagt inn i GS.

Sysselsetting (lønnet)
OBS. Her kan det være flere selskaper som ikke inkluderes i klubb og baneselskap. I de tilfeller har vi
heller ikke tilgang på inntektssiden.
Er det eks. sysselsatte som tilkommer i tillegg- bør klubben presisere dette i presentasjon overfor
kommunen.
Frivillig arbeid (ulønnet)
Se hjelpeskjema for registrering av frivillig arbeid som det også er vist til under hjelpeteksten i
Golfstrømmen.

Rapportdelen
Ingen kommentarer til de første og siste punktene.
Totalaktivitet på anlegget
Hvor mange timer aktivitet pr. år er det på golfanlegget i forhold til hva som regnes som kapasitet på
andre ulike idrettsanlegg?

Brukstimer på forskjellige anlegg (Tall fra Pål Melbye/KUD 2011):
Naturgressbane (God kvalitet anbefalt av NFF): 200 brukstimer/år x 22 = 4 400 timer/år
Kunstgress (ekskl. vinterbruk): 2000 brukstimer/år x 22 = 44 000 timer/år
Kunstgress (inkl. vinterbruk): 3000 brukstimer/år x 22 = 66 000 timer/år
Flerbrukshall: 7timer x 7 dager x 40 uker x 20 personer = 39 200 timer/år
Svømmehall: 7timer x 7 dager x 40 uker x 30 personer = 58 800 timer/år
Ishall – maksbruk (inkl. dagtid) 2000 timer x 12
Golf: 30 000 runder x 4,5 timer = 135 000 timer/år
PDF generering: klubben må lagre rapportene i sitt eget system. Rapporter kan ikke lagres i
Golfstrømmen
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Innstillinger

Skriv ut rapporter
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