Oslo 03.07.2020

Til styret og administrasjonen i klubben.
Hei
I oktober i fjor sendte avdeling Klubbservice i NGF en mail til alle klubber. Siden den gang har mye
endret seg i golf-Norge. Fra nyttår og til utgangen av juni måned, har vi hatt en økning på over 8 000
medlemskap og vi er nå på 104 000 medlemskap og økningen fortsetter.

Webinarer og nettmøter.
I fjor høst startet vi satsingen med å kjøre flere tema og kurs som webinarer. Vi gjennomførte også
enkelte nettmøter. Etter nedstengingen som følge av Covid 19, ble bla. alle GolfBox- kursene
gjennomført som webinarer som klubbene kunne delta på gratis. Alle webinarer og nettmøter med
filmopptak ligger tilgjengelig for klubbene på våre nettsider. Vi får stadig meldinger fra klubber som
bruker filmene til intern opplæring i klubben. Det kommer flere webinarer og nettmøter til høsten,
følg med i NGF-nytt!

Eksplosiv medlemsvekst- fokus på å ta vare på medlemmer.
Mange av klubbene opplever en stor tilgang av medlemmer. Både helt nye golfere, men det er også
personer som bytter klubber og igjen andre som endrer medlemskategorier. For å hjelpe klubbene,
har NGF nå utarbeidet en automatisert løsning for å bedre kontakten med de nye medlemmene. Det
er laget en løsning som retter seg mot nybegynnere – «Fra VTG – nybegynner til golfspiller» og en
løsning som retter seg mot nye medlemmer som har spilt golf tidligere – «Fra ny i klubben til trygg i
klubben». Hensikten er å spare tid i en hektisk hverdag.
Så langt er løsningen testet ut og brukes blant annet av Haga GK, Skjeberg GK, Asker GK, Grini GK,
Kjekstad GK, Moss og Rygge GK og Drøbak GK. Flere klubber ligger i startgropa.
Vi har også laget to manuelle løsninger dersom klubben ønsker en mindre og kostnadsfri løsning.
Vi har kjørt flere webinarer om dette temaet og det kan dere se på nettet. På denne siden kan dere
også bestille mer informasjon om kommunikasjonsløsningen som kan hjelpe dere i en travel tid.

Golfspilleren i Sentrum (GiS)
Det er nå 45 klubber som bruker GiS. Det er et nettbasert dialog - og rapporteringsverktøy som måler
tilfredshet og lojalitet blant medlemmer og gjester. Golfspilleren i Sentrum gir klubben viktig og
verdifull tilbakemelding på hvordan medlemmene opplever å bli sett og ivaretatt. Løsningen gir
informasjon om banen, tilbudet klubben gir, både når det gjelder aktivitet, trening, turneringer,
sosiale arrangement, etc., informasjon og ledelse. Om du ikke kjenner verktøyet, ta en titt på
webinaret som forteller litt om hva dette er.

Anlegg
Allerede fra sesongåpning fikk vi tilbakemelding på at kvaliteten på banene var særdeles bra. Bra
greenkeeping kombinert med “snill” overvintring gjorde at banene stod klar til å ta imot både
etablere og nye golfere. Det store spilletrykket medfører derimot ekstra press på de som steller

banene våre. Det aller meste av vedlikehold på banen må utføres før de første golferne kommer ut
om morgenen. I løpet av dagen er det så tett mellom ballene at det nesten er umulig å utføre
banearbeid. All honnør til våre flinke greenkeepere!
Som det er skrevet over er det svært viktig at de som begynner med golf får positive opplevelser. Et
av tiltakene i så måte er å gjøre banen så spillbar som mulig for nybegynnerne. Flere klubber har
gjort tiltak slik at ikke nybegynnerne og de som ikke slår så langt straffes unødvendig. Klipp ned
rough foran utslagsstedene, legg igjen bunkere som ligger i nedslagområdet for de som ikke slår så
langt og om omstendighetene tillater la det være mulig å trill ballen inn på green i spilleretningen.
Når det nærmer seg sesongslutt bør klubbene gjennomføre en befaring på banen hvor man med
“nybegynnerens øyne” vurderer muligheten til forenkling. På alle baner finnes det utfordringer og
hindere som ikke er i spill for de mer etablerte spillerne, men som fort kan ta spillegleden fra
nybegynneren.

Rammebetingelser og påvirkningsarbeid
Å delta på den idrettspolitiske arenaen er viktig for at golfidrettens stemme skal bli hørt. I år er det
idrettskretsting i 9 av 11 idrettskretser.
Det finnes tre ulike ordninger for hvordan golfidretten kan være representert på idrettskretstingene.
I Oslo velges det representanter fra idrettslag på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i
bydelen, i enkelte idrettskretsene kan hver enkelt golfklubb stille med representant/er
(lagsrepresentasjon) og i noen idrettskretser har golfidretten representasjonsrett, som innebærer at
klubbene velger den/de som de ønsker skal representere golf-idretten i kretsen.
Dette innebærer at klubbene velger den/de som de ønsker skal representere golfidretten i kretsen.
Representant/ene velges av golfklubbene til å stille på idrettskretstinget, og kan også stille som
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 golfklubb som gir vedkommende en økonomisk interesse i
driften av klubben.
Viken idrettskrets har sitt ting 24. oktober- her kan golf stille med 5 representanter. To er allerede
klare ( Oddrun Skår, Gamle Fr.stad Gk og Joakim Berg, Mørk GK), men vi vil gjerne stille med “fullt
lag”.
Vestfold og Telemak idrettskrets har sitt ting 3. september. Her kan golf stille med 3 representanter.
Rogaland idrettskrets har idrettskretsting 2. September. Her kan golf stille med 1 representant.
Kom med innspill til aktuelle kandidater til avdeling klubbservice. Personene som skal representere
klubbene i sin krets blir så oppnevnt av NGFs styre, og NGF foretar påmelding på aktuelt
idrettskretsting.
Har du innspill eller spørsmål til oss i avdeling klubbservice?
Send oss en melding på vår avdelingsmail: klubbservice@golfforbundet.no eller ta direkte kontakt
med en av oss.
Se navn og e-post under.

Klubbens kontaktperson i forbundet.
Klubbene skal vite hvem de kan kontakte i NGF som kan hjelpe klubben.
Målet er å få en tettere og god kontakt med den enkelte klubb.
Målet er også å få tilbakemedling fra klubbene på ønsker og behov, slik at vi kan bli bedre og tilby det
klubbene har behov for i sin hverdag og sitt arbeid med utvikling av klubben.
Vi har mange klubber som sjelden er i kontakt med NGF og ikke kjenner til hva vi kan bistå klubben
med. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Vi i avdeling Klubbeservice har nå fordelt klubbene, og her er klubbens kontaktperson.

Kate Hege Nielsen er kontaktperson for klubbene i:
Agder, Hordaland, Telemark og Vestfold.
Katehege.nielsen@golfforbundet.no
+47 918 66 197
Kate Hege Nielsen

Kristin Julie Klæboe er kontaktperson for klubbene i:
Akershus og Oslo.
Kristin.Klaeboe@golfforbundet.no
69 15 69 69
Kristin Julie Klæboe

Lise Bjørnstad er kontaktperson for klubbene i:
Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
Lise.Bjornstad@golfforbundet.no

Lise Bjørnstad

+ 47 419 00 062
Martin Dølerud er kontaktperson for klubbene i :
Buskerud, Oppland og Hedmark.
Martin.Dolerud@golfforbundet.no

Martin Dølerud

+ 47 905 87 735

Pål Melbye er kontaktperson for klubbene i:
Rogaland og Østfold
Pal.Melbye@golfforbundet.no
+ 47 908 20 190
Pål Melbye

Kontaktperson for klubbene i Nordland, Troms og Finnmark er Mikael Holti Steensrud. Han er
idrettsutvikler Nord.Norge og har arbeidsted i Bodø, Salten Golfklubb
Mikael.Holti@golfforbundet.no
+ 47 942 55 485

Bare ta kontakt, om jeg ikke kan hjelpe finner jeg frem til riktig person i NGF som kan svare på
spørsmål og bistå dere.
Ser frem til god kontakt og dialog med klubbene.
Vi ønsker alle en god sommer – god golf!

Hilsen oss i Klubbservice.
«Klubbene i Sentrum selvfølgelig»

