
“Slå et slag for klubben”

Vi inviterer til kurs 

«Drift av golfklubb»

16.-17. oktober 2015

Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

God klubbdrift  skaper 

aktivitet, det gir godt miljø 

og skaper trivsel

Gardermoen 16.-17.10.2015Klubbutvikling



La ikke denne sjansen gå fra deg!

Norges Golfforbund inviterer til to innholdsrike 

utdanningsdager for personer som er eller vil bli mye 

involvert i det å drive en golfvirksomhet (klubb/selskap). 

Kursopplegget vil gi mye praktisk informasjon, nyttige 

arbeidsverktøy og gode muligheter for erfaringsutveksling

Tid: Fredag 16. oktober kl. 13:00-19:00

Lørdag 17. oktober kl. 08:30-17:00

Sted: Comfort Hotell RunWay - Gardermoen

Målgruppe: Daglig ledere, styrerepresentanter og administrativt 

ansatte eller sentrale personer i drift av klubb og bane

Målsetting: Å gi deltakerne påfyll av kunnskap, ideer og praktiske 

arbeidsverktøy som vil være til nytte i deres daglige 

virke og gjøre at de returnerer fulle av inspirasjon

Program: Se nedenfor. Vi tar forbehold om endringer i 

programmet

Ansvarlig: Norges Golfforbund. Kursleder: Kate Hege Nielsen 

Kursavgift: Pris kr.1800- Kursavgiften inkluderer forelesere, 

møterom, lunsj lørdag, kaffe og frukt

Kursavgiften faktureres klubben etter kurset.

Dersom du ønsker middag fredag kommer det i tillegg.  

(kr. 365.-) Se påmeldingsskjema

Opphold: Reise og overnatting bekostes av den enkelte/

klubben. (Kr. 800). Se påmeldingsskjema

Spørsmål: Rettes til Tove Skandsen, tlf. 957 44 971, 

tove.skandsen@golfforbundet.no eller 

Kate Hege Nielsen tlf. 918 66 197, 

kate.hege.nielsen@golfforbundet.no 

PÅMELDING

Meld deg på  her.

Senest  fredag 2. oktober 

2015

Fredag 16. oktober 

13:00 Velkommen 

13:15     Det offentlige, idretten og 

golfen 

14.30 Banedrift og skjøtsel

15:45 Ledelse av golfklubb

16:45 Golfdrift i praksis

17:30 Kommunikasjon og 

informasjon

19:00 Slutt for dagen

Lørdag 17. oktober

08:30 Verktøy og hjelpemidler

09:30 Marked- og sponsorarbeid

Gruppearbeid

11:00 Økonomistyring

12:00 Lunsj

13:00 Ivaretakelse – Aktivitet i klubben

15.00 En klubb i utvikling

16:00 Diskusjon og evaluering

Les om våre kurs  på http://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1025878&Pwd=79719978


Litt flere detaljer om programmet

Det offentlige, idretten og golfen
v/ Rune Hauger, Ass. generalsekretær i NGF:

Lover og regler

Roller og ansvar

Hva må en daglig leder kunne om banedrift og skjøtsel?

Ledelse av en golfklubb – planlegging og organisering
Gode planverktøy, involvering og forankring

v/ Rune Hauger, Ass. generalsekretær i NGF

Golfdrift i praksis – daglig ledelse og gode administrative rutiner
v/ Anja Solevågseide, daglig leder Ålesund GK

Kommunikasjon og informasjonsarbeid i klubben
v/ Tom Rosenvinge, Kommunikasjonsansvarlig NGF

Kommunikasjon med medlemmer, internt, utad, bruk av sosiale medier.

Verktøy for en lettere hverdag i klubben
v/ Kate Hege Nielsen, Klubb- og organisasjonsutvikling NGF

Årshjulet, Golfstrømmen, CrossWall, Klubbveilederen, Klubbhåndboken.

Verktøy for medlems- og gjesteundersøkelser
Status – hvor er vi nå – hva skjer fremover?

Sponsor og  markedsarbeid – et helhetlig og strukturert arbeid
v/ Anja Solevågseide , daglig leder Ålesund GK

Gruppearbeid

Økonomistyring i klubben.
v/ Niels Vik Oslo GK

Ivaretakelse – aktivitet skaper godt klubbmiljø
Hva bidrar til å skape et godt klubbmiljø? Aktivitet i fokus

«Vi trenger flere hender – økt frivillighet»

Hvordan benytter hovedtrener Trener 1 ressurser i arbeidet 

Gruppearbeid

En klubb i endring.
v/ Tore Waagø, daglig leder Miklagard GK

Evaluering og erfaringsutveksling.

Det tas forbehold om at det kan bli gjort mindre endringer i programmet.


