
 
 

 
 

Idrettskretsting 2022. Representasjon fra golfidretten.  

NGF mener det er viktig at golfidretten deltar på idrettspolitiske arenaer som andre idretter i 

NIF-familien.  Dette for å synliggjøre golf, knytte kontakter og kunne påvirke utviklingen i 

norsk idrett. 

Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget. De første avholdes 2. april (Rogaland, 

Vestland og Nordland) og det siste onsdag 15. juni.(Oslo) 

Det finnes fire ulike ordninger for hvordan golfidretten kan være representert på 

idrettskretstingene.   

1. I Oslo velges det representanter fra idrettslag på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg 

(ISU) i bydelen.  

2. I enkelte idrettskretser kan hver enkelt golfklubb stille med representant/er 

(lagsrepresentasjon).   

3. I  noen idrettskretser har golfidretten representasjonsrett som innebærer at klubbene velger 

den/de som de ønsker skal representere golf-idretten i kretsen.  

4. En siste variant er en kombinasjon av representasjon fra idrettslag, idrettsråd og 

særkrets/region/forbund. (Eks. Innlandet) 

1. Oslo har sitt idrettskretsting 15. juni og idrettskretsen sendte ut innkalling til 

idrettskretstinget til idrettslagene (golfklubbene) 09. februar.   

I Oslo kan golf bli representert gjennom valg av representanter fra idrettslag på valgmøter i 

idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelen. Representantene representerer ikke bydelene, men 

sitt idrettslag. ISU sender innkalling til valgmøte som skal avholdes innen en måned før tinget 

dvs. senest 15. mai. I Oslo består tingforsamlingen av representanter fra idrettsråd og 

særidretter (særkrets/region) med likt antall representanter fra de to gruppene, samt 

idrettskretsstyret.  Det er 75 representanter fra idrettslag med representasjonsrett. 

 

2.Det er lagsrepresentasjon i Agder, 30. april, Farsund Resort og Nordland idrettskrets, 02. 

april, Scandic Havet Bodø. Her oppfordrer vi golfklubbene til å velge sin/e representant/er til 

å stille. Klubber med lagsrepresentasjon får invitasjon tilsendt fra idrettskretsen. 

 

3. Representasjonsrett ved at klubbene velger den/de som skal representere golfidretten i 

kretsen. 

 
Idrettskrets Kretsting, dato og sted Antall representanter 

Viken 11. juni, Lillestrøm 5 

Vestfold og Telemark 30. april, Quality Hotel Skjærgården 

Langesund 

3 

Rogaland 02. april, Scandic Maritim hotel, 

Haugesund 

1 

Vestland 02.april Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 

Førde 

1 

Møre og Romsdal 25.april Quality Hotel Alexandra, Molde 2 

Trøndelag  22.-23. april, Scandic Hell Hotel, 

Stjørdal) 

2 

Troms og Finnmark 11.-12. juni, Hammerfest 4 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/om-idrettskretsen/ting-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/om-idrettskretsen/ting-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/kalender/innkalling-til-agder-idrettskrets-ting-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/om-oss/kretsting-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/om-oss/kretsting-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/rogaland/idrettskretsting-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/rogaland/idrettskretsting-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/kalender/idrettskretstinget-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/kalender/idrettskretsting-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/kalender/idrettskretsting-2022/


 
 

 
 

 

4. Representasjon fra idrettslag, idrettsråd og særkrets/region/forbund 

Idrettskrets Kretsting, dato og sted Antall representanter  

Innlandet 

 
 

23. april, Honne kurs- og konferansesenter 

(Biri) 
 

1 fra særforbund uten 

kretsledd  samt evt. repr. fra 

klubber i kommunen og via 

idrettsråd. 

Representant/ene er valgt av golfklubbene til å stille på idrettskretstinget, men er også 

klubbenes representant på eks. lederfora eller andre møter som idrettskretsen inviterer til.   

Representanten/e må være medlem av en golfklubb i kretsen. Representant/ene kan ikke være 

ansatt i klubben eller ha en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet.  

 Se NIFs lov § 2-5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., §2-6 

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og §2-7 Valgbarhet og representasjonsrett 

for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd. 

Hva er representantens oppgaver: 

• Være golfklubbenes representant og talsperson på idrettskretsting. 

• Være golfklubbenes representant og talsperson i andre saker og på arenaer som 

klubbene selv bestemmer.  

Golfklubbene står ellers fritt til evt. utarbeidelse av mandat for representanten. NGFs føring i 

forhold til dette er knyttet til at saker som fremmes må understøttes av golf-Norges 

virksomhetsplan.  

Dette må være personer som er oppnevnt av styret og ikke et innmeldt ønske fra 

enkeltpersoner om å stille som representant.  

NGF vil invitere alle representanter til et nettmøte i midten av mars måned, der vi tar en prat 

om idrettskretstingene og hvilke saker som er aktuelle  å ta med seg fra golfidretten. NGF 

sørger også for påmelding av aktuelle kandidater til idrettskretstinget. 

Idrettskretstinget 2022 og valg av klubbenes representanter ble tatt opp som tema på de 

områdevise nettverkssamlingene som nå er gjennomført i alle områder.  

Noen klubber har allerede meldt inn representant/er til idrettskretstinget i sitt fylke, og vi 

håper vi kan stille med «fullt lag» på idrettskretstingene.  

Meld inn  representant/er i aktuelle fylker via denne linken innen 28. februar.  

Vennlig hilsen  

Norges Golfforbund  

 

Kontaktperson: Lise Bjørnstad  

e-post: lise.bjornstad@golfforbundet.no 

tlf.: 41900062 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://surveys.enalyzer.com/?pid=g2d7b8nb
mailto:lise.bjornstad@golfforbundet.no

