
NGFs lederstige for daglige ledere 

Helhetlig ledelse og smartere golfdrift 

Invitasjon til lederkurs, trinn 2 – vinteren 2018 
Daglig ledelse av golfvirksomheter (klubb og/eller selskap) er utfordrende og en balansegang som 

involverer mange «eiere» representert ved de tillitsvalgte/frivillige og et antall profesjonelt ansatte. 

Man skal forholde seg til idrettens lover og bestemmelser, men selvfølgelig også til samfunnets. 

Værgudenes luner, både sommer og vinter, gir jevnlig ekstra utfordringer og de mange 

konkurrentene om folks fritid og penger gir for mange en anstrengt økonomi.  Ofte fører det til at 

daglige lederes arbeidsdager blir uforutsigbare, omfattende, kaotiske og til tider veldig lange. Alt 

dette og mer til gjør at vi i golf-Norge gjennom en årrekke har hatt en alt for stor utskifting av daglige 

ledere og dermed mistet mye kompetanse og kontinuitet i helt sentrale posisjoner, men også hatt 

noen veldig ødeleggende konflikter. NGF har gjennom mange år kjørt ulike typer av kurs for å søke å 

avhjelpe denne lekkasjen, men gjennom tilbakemeldinger, evalueringer og erfaringer har vi 

konkludert med at de ikke har truffet godt nok. Noen har vært for lite rettet mot ledelse, de som har 

vært rettet mot ledelse har vært for omfattende og vi har nok også kommet for sent i dialog med 

både daglig leder og styret. På bakgrunn av denne erkjennelsen har vi nå utarbeidet en lederstige for 

daglige ledere i fire trinn: 

Trinn 1: Introduksjonsdag. Initiativ tas av NGF når vi blir kjent med en nyansettelse av daglig leder. 

Trinn 2: Lederkurs 2 x 2 dager. Detaljert program følger nedenfor. 

Trinn 3: Utviklingsprogram for daglige ledere. Kull 3 planlegges med oppstart høsten 2018 og vil gå  

   over ca. 1,5 år. Forutsetningen for å kunne delta er at man har gått trinn 2. 

Trinn 4: Nettverkssamlinger. Deltakere er daglige ledere som har gjennomført utviklingsprogrammet  

 og ledere fra NGFs administrasjon. 

En annen årsak til at NGF satser såpass sterkt på utdanning av daglige ledere er at vi tror på 

betydningen av at vi som ønsker å skape større oppslutning om den samme aktiviteten bør opptre 

noe i nærheten av et konsern. At andre golfklubber ikke først og fremst oppfattes som konkurrenter, 

men at det er mer naturlig å se på dem som allierte. I et slikt bilde vil det være en fordel om vi, enten 

vi jobber lokalt eller sentralt, har en felles verktøykasse som letter kommunikasjonen, gjør god 

ledelse mulig, der vi deler kunnskap og erfaring samt jobber for en kontinuerlig utvikling. 

Norges Golfforbund inviterer nå til et lederkurs over to samlinger à to dager som er trinn 2 i 

lederstigen for daglige ledere av golfklubber og/eller baneselskap. Forutsetningene for deltakelse er 

at man har jobbet som daglig leder en stund eller at man har hatt en introduksjonsdag med NGF 

(Trinn 1).  

Målet med kurset 

Vårt mål er at dere etter kurset skal sitte igjen med følgende resultater: 

Personresultater: 

• Økt forståelse mht. 

        -  egen situasjon og betydning som daglig leder. 



        -  viktigheten av planmessig arbeid. 

• Forbedrede relasjoner til andre daglige ledere. 

• Forbedrede relasjoner til NGF og NGFs ledere. 

• Motivert til å delta på Lederstigens trinn 3. 

Saksresultater: 

• Blitt introdusert til innholdet i den praktiske definisjonen av ledelse som brukes i NGF og en rekke klubber. 

• Blitt introdusert til de mest sentrale verktøy/hjelpemidler som brukes for å utøve ledelse av de viktigste 

arbeidsoppgaver/-prosesser i daglig leders hverdag. 

• Fått beskrevet og analysert egen situasjon som daglig leder som grunnlag for å lage en konkret plan for 

forbedring i 2018. 

Kursstab 

Rune Hauger, assisterende generalsekretær i Norges Golfforbund 

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund 

Åge Sørsveen, Ledelse på norsk 

 

Forberedelse  

Sammen med bekreftelsen på at du har fått plass på kurset vil du få en hjelpetekst og en oppgave om 

å utarbeide beskrivelse av din egen nåsituasjon. Den skal sendes oss før 22.1.18 og du vil få en 

tilbakemelding fra oss før første samling. Vi kommer til å jobbe videre med den på den første 

samlingen. 

Tid og sted 

Lederkurset vi nå inviterer til vil bli avholdt 31.januar-1. februar og 14.-15.mars, begge på Quality 

Hotel 33 på Økern i Oslo. Flybussen stopper rett ved og det finnes gratis parkering. 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-33/  

Programmet ser ut som følger (det tas forbehold om endringer i rekkefølge og tidsdisponering på 

sakene): 

Dag 1 – 31.januar 2018 
Kl. 1000 Åpning v/NGFs president Marit Wiig. 

 

Kl. 1020 Hver enkelt deltaker forteller kort (5 min.) om seg selv og arbeidsplassen. 

Kl. 1200 Lunsj 

Kl. 1300 Ledelse 

• Hva mener vi med ledelse? 

• Daglig leders hverdag. 

• Nåsituasjonsbeskrivelse for DL – introduksjon. 

• Analyse, målsetting og handlingsplan. 

 

Kl. 2000 Middag 

 

Dag 2 – 1.februar 2018 
Kl. 0800 Fortsette arbeidet med ledelse. 

Kl. 1000 Planlegging  

• Planhierarkiet. 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-33/


• Planprosessen. 

• Hjelpemidler. 

• Planlegging av årsmøtet. 

 

Kl. 1300 Lunsj 

Kl. 1400 Organisering  

• Hva påvirker organiseringen? 

• Frivillighet. 

• Organisasjonsplan. 

• Ansvars- og rollefordeling inkl. «spilleregler»  

 

Kl. 1700 Evaluering og avslutning. 

 

Dag 3 – 14.mars 2018 
Kl. 1000 Kommunikasjon 

• Som ressurs.  

• Kvalitet og –nivå. 

• Kommunikasjon og ledelse. 

• Møter. 

 

Kl. 1230 Lunsj. 

Kl. 1330 Kommunikasjon fortsetter. 

 

Kl. 1500 Driftsmøter og nøkkeltallsmålinger.  

 

Kl. 1730 Hvordan forholder vi oss til 

• Medlemmer og gjester. 

• Samarbeidspartnere og lokalmedia. 

• Idrettsråd, kommune, idrettskrets. 

 

Kl. 2000 Middag. 

 

Dag 4 – 15.mars 2018 
Kl. 0800 Økonomi.  

• Budsjett (rutiner, prosess, likviditet, ..). 

• Økonomirapportering og håndtering av avvik. 

• Støtteordninger. 

 

Kl. 1230 Lunsj 

Kl. 1330 Arbeidsgiveransvar. 

• Ansettelse. 

• Arbeidstid, ferie, lønn. 

• Medarbeideroppfølging. 

• Oppsigelse. 

• HMS. 

 

Kl. 1700 Evaluering, veien videre og avslutning. 



 

Gjennom kurset vil det bli en blanding av innledninger/forelesninger, treninger og gruppearbeid. 

Dere vil bli kjent med definisjoner, prinsipper og arbeidsverktøy som NGF og et antall klubber bruker i 

sitt daglige virke. Eksterne forelesere og daglige ledere fra klubber som har vært med på NGFs 

tidligere opplegg for utvikling av daglige ledere vil være med i gjennomføringen av kurset. 

Pris 

For å få fullt utbytte av kurset forventer vi at deltakerne deltar på hele programmet og overnatter.  

Pris: Kr. 6.500 dekker overnatting i enkeltrom 31-1.-1.2.18 og 14.-15.3.18, lunsj alle fire dager, 3-

retters middag 31.1 og 14.3, kaffe-/kake-/fruktbuffet alle dager, møterom, forelesere og 

kursmateriell.  

Reise og drikke til maten kommer i tillegg og må ordnes av den enkelte. 

Påmelding 

Påmelding til post@golfforbundet.no - merk påmeldingen med «Lederkurs, trinn 2. Husk også å legge 

ved klubb og kontaktinfo. Kvinnelige deltakere vil ha fortrinnsrett, for øvrig vil vi følge prinsippet 

«først til mølla». Maks antall deltakere er 15. Påmeldingsfrist er 8.1.18. 

mailto:post@golfforbundet.no

