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Styret i NGF vedtok i styremøte 17.oktober 2018 at det skulle nedsettes et utvalg med 
klubbrepresentanter som skal arbeide med en fremtidig kompensasjonsmodell. 

 

Utvalget har bestått av Cecile Lundgreen (Borregaard GK), Marius Thorp (Bærum GK), Tor Oddvar 

Torve (Hakadal GK) og Per Kristoffersen (Losby Golfklubb). 

Forbundsturneringer er definert som: 
- Eliteturneringer juniorer (Srixon Tour). 

- Eliteturneringer (Garmin Norgescup). 

- Norgesmesterskapene.  

 
Utvalget har arbeidet i perioden 12.februar 2019 – 20.juni 2019. 

 

1. Innledning 

Mange klubber har i lang tid vært misfornøyd med kompensasjonen NGF yter i forbindelse med 

arrangement av forbundsturneringer. NGF utarbeidet en ny modell for kompensasjon i 2018, men 

man erfarer fremdeles at ikke alle klubber støtter opp om modellen, og det medfører at mange 

klubber tanker nei til å arrangere forbundsturneringer.  
 

Arrangement av turneringer på alle nivåer fra tidlig junioralder og opp til høy senioralder er meget 

viktig for utviklingen av golfsporten i Norge. Både klubber og forbund må se på dette som en 
prioritert oppgave, og stille nødvendige ressurser til rådighet. 

 

I VP 2016-2019 har Golf-Norge nedfelt følgende hovedmål: 
«Flere og bedre golfspillere i sunne klubber». 

I utdypningen av dette hovedmålet er det også presisert at dette gjelder klubbøkonomi. I den 

sammenheng er det viktig at alle betaler det det koster å bruke golfanleggene, også NGF via 

deltagerene på turneringer. 
 

2. Mandat til utvalget 

Legge frem forslag til administrasjonen i NGF om støtte til arrangørklubber av 
forbundsturneringer fra 2020. 
 

3. Turneringsstruktur i Norge 
Breddeturneringer: 
Narvesen Tour for juniorene arrangeres over hele landet for juniorer i alderen 6 – 19 år. 
Her stiller klubbene opp med både bane og arrangement, og startkontingenten på kr 200,- 
går i sin helhet til premier og mat/drikke. Det betyr at klubbene ikke får noen greenfee for 
denne turneringsserien. Innspill er i regelen fritt. 

 
Regions Tour arrangeres av klubbene og startkontingenten går i sin helhet tilbake til 
klubbene. Spillerne betaler her for innspill.  
 
Norsk Senior Golf arrangerer mange turneringer i hele Norge. Turneringene arrangeres 
gjerne over en dag, og arrangørklubbene kompenseres med om lag kr 420,- per spiller per 
runde (kan differensieres mellom banene). Spillerne betaler også her for innspill. 
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Eliteturneringer: 
Dagens kompensasjonsmodell 
• A: 18 hull på en dag, en startpulje, lite startfelt Kr 15 000,- 
• B: 18 hull på en dag, to startpuljer, stort startfelt Kr 20 000,- 
• C: 36 hull på en dag, en startpulje, lite startfelt Kr 25 000,- 

• En normal Srixon Tour/ Garmin Norgescup (36+18 hull) er C+A, altså kr. 40.000. 
• Norgesmesterskapene (18+18+18+18 hull) er B+B+A+A, altså kr 70.000. 
• Lag-NM (36+36+18 hull) er C+C+A, altså kr. 65.000 
 
NGF har førsterett på profilering av samarbeidspartnere på forbundsturneringer, og alle 
inntektene her tilfaller NGF. 
 
Oppsummert: 

Arrangement Betaling arrangør 
per 

turneringsrunde 

Innspill 

Narvesen Tour  200,- 0,- 
Region Tour 400,- Vanlig greenfee 
Senior Tour 400,- Vanlig greenfee 
Srixon Tour 160,- 0,- 
Garmin NC 160,- 0,- 
Norgesmesterskapene 160,- 0,- 
Lag NM 160,- 0,- 

 
4. Sverige og Danmark 

Kompensasjon fra forbundet i forbindelse med forbundsturneringer 
I Danmark har man er modell der klubbene er forpliktet til å arrangere forbundsturneringer 
uten noen større støtte fra golfforbundet. Men det synes som om klubbene står friere enn i 
Norge når det gjelder salg av sponsorpakker i forbindelse med turneringene. 
 
I Sverige får klubbene en andel av startavgiften, og står som Danmark friere i salg av 
sponsorpakker. 
 
Kontingent fra klubbene til forbudet: 
I Norge betaler hver golfspiller kr 355,- i kontingent til golfforbundet (i tillegg kommer IT-
avgift). I Sverige er tilsvarende tall kr 166,- og i Danmark kr 209,-. 
 

5. Hvilke andre innspill er kommet? 
Større forretningsmessig fokus: 
Arrangørklubb og golfforbundet bør ha et større søkelys på det forretningsmessig gjennom 
sammen å se på 
- Tidspunkt for turneringen (dato og tid på dagen) 
- Differensiering av startkontingent 
- Sponsorpakker rundt arrangementet 
- De totale utgiftene til arrangementet (NGF og klubbene) 
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6. Gjennomgang 
Samarbeid mellom arrangørklubb og golfforbundet: 
Det må tidlig etableres et godt samarbeid mellom arrangørklubb og forbund, slik at alle 
aspekter rundt turneringen (arrangementet) gjennomgås. Dette for at arrangementet skal bli 
så profesjonelt som mulig, samt at man gjennomgår både kostnads- og inntektspotensialet 
for turneringen. Her vil klubbene kunne bidra mye til en bedre modell. 
 
Breddeturneringer for juniorene: 
Dette er et meget viktig område i utviklingen av golfsporten. Her bidrar klubbene i stort 
monn i dag, gjennom gratis innspill og lav startkontingent som kun dekker premier og andre 
direkte utgifter. Her mottas det ingen dekning for bruk av golfanlegget, og denne ordningen 
bør absolutt fortsette. 
  
Forbundsturneringer: 
Arrangement av turneringer bør være en prioritert oppgave i hele Golf-Norge. Både klubber 
og forbund bør bidra aktivt til at vi får et turneringstilbud for alle aldre og grupper. Videre så 
bør kompensasjonen til klubbene bidra til en rettferdig fordeling av kostnadene klubbene 
har forbundet med turneringsarrangementet (mellom deltagere, NGF og arrangørklubb). 
NGF har nedfelt i den løpende VP at klubbøkonomi er et prioritert område, og da er det 
viktig at NGF bidrar til dette gjennom å betale kostnadene forbundet med 
forbundsturneringer. 
 
Dagens ordning (se redegjørelse over) gir en kompensasjon til klubbene i 
forbundsturneringer som ligger langt under hva klubbene kompenseres med i andre 
turneringsserier (for eksempel Region Tour og Senior Tour). Videre så er det et krav om 
gratis innspill i forbundsturneringer. Det er ikke gratis innspill i andre turneringer, dette 
gjør at dagens kompensasjon blir enda mer ugunstig. 

Gruppen har også sett på hva forbundsturneinger kompenseres med i våre naboland, 
Sverige og Danmark. Kompensjonen ligger på et lavere nivå i våre naboland, men her betales 
det en langt lavere forbundskontingent (kr 166,- i Sverige, kr 209 i Danmark og kr 355,- i 
Norge).  

Det har kommet innspill om at «produksjonskostnad per golfrunde» hensyntas i 
vurderingen av kompensasjon til arrangørklubber av forbundsturneringer. Det er et meget 
fornuftig argument da denne kostnaden varierer fra kr 400,- til kr 1.000, - avhengig av klubb. 
Men, det kan være vanskelig å gjennomføre. 

Kravene til arrangementet bør også gjenspeile kompensasjonen klubbene får for 
arrangementet.  
 
Klubbene vil høyst sannsynlig kunne skape større sponsorinntekter rundt turneringene, 
men dagens rigide rammer for dette bør da mykes opp. 
 
Det bør også vurderes om en klubb tildeles en turnering for flere år ad gangen. Det vil lette 
arbeidet med å finne sponsorer. 
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7. Konklusjon: 
Gruppen foreslår, basert på ovenforstående, at startkontingenten i forbundsturneringer 
settes til kr 300,- per turneringsrunde og at hele startkontingenten tilfaller arrangørklubben. 
Innspillsrunder er gratis. Det må vurderes senere om også innspillsrunder skal kompenseres 
med kr 300,-. I spesielle tilfeller kan denne startkontingenten kunne økes. 
I tillegg tilfaller sponsorinntektene klubben skaper klubben. 
 
På sikt må denne kompensasjonen øke, men gruppen foreslår at dette tas gradvis og klubb 
og forbundet prøver først å øke inntektene fra samarbeidspartnere osv. 
 
 

Oslo 20.juni 2019 
 
 
__________________________________   __________________________________ 

Marius Thorp (Bærum GK)   Tor Oddvar Torve (Hakadal GK)   

       

__________________________________   __________________________________ 

Per Kristoffersen (Losby Golfklubb)  Cecile Lundgreen (Borregaard GK), 
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Referat møte mellom NGF og utvalg Kompensasjon forbundsturneringer,17.09.19  

 
Tilstede: 

Tor Anders Hanssen, NGF 

Øyvind Rojahn, NGF 
Tom Rosenvinge, NGF 

Thomas Vesteraas, NGF 

Tor Oddvar Torve, Hakadal GK 

Cecile Lundgreen, Borregaard GK 

Per Kristoffersen, Losby GK 

1. Forutsetninger for møtet 

Styret i NGF fattet følgende vedtak på styremøtet i august: 

«Vedtak: Styret ber administrasjonen fortsette dialogen med utvalget med sikte på å komme fram 

til en modell som partene felles, stiller seg bak. Kostnadsøkningen må innpasses i NGFs budsjett». 

Styret stilte seg positiv til at startkontingenten i forbundsturneringer settes til kr 300,- per 

turneringsrunde. 

Administrasjonen hadde i forkant sendt ut en oppstilling over: 

- Inntekter på forbundsturneringer 

- Forslag til kompensasjon arrangørklubber 

- NGFs kostnader forbundet med gjennomføring av turneringene. 

2. Kommentarer fra NGFs administrasjon 

NGF har utfordringer med å balansere budsjettene for 2020 og 2021. 
NGF finner det rimelig at kompensasjonen til arrangørklubber blir som utvalget foreslår i rapport 

per 20.juni (se over), men ønsker at de kan ta noe av denne økningen fra en reduksjon av 

kostnader forbundet med gjennomføring av turneringer og et samarbeid med klubbene om en 

økning av inntektene. 
 

3. Enighet mellom NGFs administrasjon og utvalget i møtet 

Turneringskompensasjonen i 2020 og 2021 settes til 80% av innbetalt startkontingent. 
 

Det skal straks startes opp et arbeid (NGF i samarbeid med Faggruppe Turnering eller ny 

arbeidsgruppe «Turneringskompensasjon») med å se på mulig kostnadsreduksjon i forbindelse 
med turneringsgjennomføring og mulige inntektsøkninger i forbindelse med turneringer. Gir 

arbeidet resultater skal forslag til økning av turneringskompensasjon fremlegges styret i NGF av 

NGFs administrasjon før neste budsjettperiode. 

 

Oslo 17. september 2019 

 

 

________________________________                                

Per Kristoffersen (Losby Golfklubb)  
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