
Interessert i å jobbe sammen med NGF og interesseorganisasjonene? 
 
Vi må gjøre hverandre bedre! Dette er en av overskriftene i virksomhetsplan for golf-Norge 2016 – 

2019. Videre står det at samspillet mellom NGF og interesseorganisasjonene også er viktig i denne 

sammenheng og bør gjennomgås og klargjøres». 

I den forbindelse har NGF ambisjon om å opprette 3 utvalg som skal styrke samarbeidet mellom NGF 

og ansatte nøkkelroller i klubbene til det beste for norske golfklubber. Sammen med 

interesseorganisasjonene (PGA of Norway, Foreningen for norske golfbaner/Norsk 

Golfadministrasjonsforening og Norwegian Greenkeepers Association) har vi blitt enige å søke etter 

interesserte til å være med i utvalgene: 

1. Trenerutvikling 

2. Daglig drift 

3. Banedrift 

Mandatet er som følger:  
«Utvalget skal være en møteplass mellom de administrativt ansvarlige for fagområdet i NGF og 

nøkkelfunksjonen i golfvirksomheten.  

Utvalget skal arbeide for realiseringen av de mål og føringer som er gitt i golf-Norges 

Virksomhetsplan, og bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse i golf-Norge. 

Utvalget skal ta initiativ til å organisere brukermedvirkning i aktuelle prosesser, eventuelt gjennom 

arbeids- og fellesmøter». 

Vi søker herved personer som har tilstrekkelig kompetanse og lyst til å videreutvikle samarbeidet og 

ikke minst de produkter som vi ønsker å tilby norske golfklubber og deres ressurspersoner. Er du 

hovedtrener, daglig leder eller banesjef og interessert i å utvikle golfen videre, da er du trolig rett 

person. 

Arbeidsmåte, omfang og hvordan vise interesse 
Arbeidet er ulønnet og må derfor avklares med klubbens ledelse. Tanken er å møtes 4-6 ganger per 

år, hovedsakelig innenfor utvalgets mandat og virke, men også årlig på tvers av 

nøkkelfunksjonene/utvalgsstrukturen.  

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med NGFs kontaktperson eller leder av den 

interesseorganisasjon der du har ditt virke. Send en kort beskrivelse av hvem du er, utdanning, 

kompetanse og hvilken klubb du tilhører til tor.anders.hanssen@golfforbundet.no.  Frist er satt til 

fredag 22. desember 2017.  

Kontaktpersoner: 
NGF: Tor-Anders Hanssen; tor.anders.hanssen@golfforbundet.no; mob: 993 11 922 

PGA: Trond Baardseng; Trond.Baardseng@pganorway.no; mob: 913 13 912 

FNG: Lars Havrevold; leder@fng.no; mob: 911 40 350 

GAF: Arne Giving; arne@giving.no; mob: 908 87 394 

NGA: Mari Myrene; adm@nga.no; mob: 916 90 906 
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