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Konfucius (551 - 479 f.Kr)

•Bær hver dag 

en kurv grus 

til samme sted, 

og du kan 

bygge et fjell.



Golfens vei:

• Kunnskapsbasert

• Tro mot vedtatte planer

• Fokus på kontinuerlig 

forbedring

• Respekt for mennesker

• Samarbeid 



Langt fra perfekt, men vi jobber med forbedring…

1. Turneringskommunikasjon med klubber, trenere, foreldre og utøvere

2. Saksdokumenter til styremøtene

3. Linjeledelse  medarbeiderutvikling

4. Møteplasser og utdanning

5. Tilpassing av digitale plattformer og verktøy

6. Fra RKS til hva????



Kommunikasjon – eksempelvis turneringer 

• Vi opplever fra tid til annen utfordringer 

med kommunikasjon rundt NGFs 

turneringer

• Bestemmelser

• Wild Cards

• Kvalifiseringsprinsipper 

• Vi må bli mer «Kierkegaard»

• Bedre kvalitetssikring før utsending

• Gjøre info enklere og mer forståelig 



Saksunderlag til styremøter

• Vi etterstreber:

• At vi til enhver tid har fokus på vedtatt 

virksomhetsplan (2016 – 2019)

• At alle sakspapirer er tilsendt styret min. en uke 

før styremøte

• At saksunderlagene er så solide at styret kan 

fatte gode politiske beslutninger

• At administrasjonen belyser en sak fra flere 

sider og ikke har personlige interesser i sakene



Linjeledelse – den viktigste ressursen vi har er ikke penger

• Utvikling av medarbeidere står høyt på agendaen i 

NGFs administrasjon

• Hver enkelt medarbeider skal føle seg sett, forstått 

og ha en plan for utvikling både av seg som ansatt 

og det arbeidsområdet man jobber med

• Vi evaluerer oss selv og våre arbeidsoppgaver 

jevnlig for å se på forbedringsområder

• Viktigst av alt: Vi er til for klubbene!!!!



Møteplasser og utdanning

• Vi ønsker å heve kvaliteten og verdien på de 

møteplasser som golf-Norge anser som viktige

• Økt fokus på nettbasert utdanning og 

kompetanseheving

• E-læring

• Webinarer

• Kombinasjonsløsninger 

• Nett- og samlingsbasert utdanning



Tilpassing av nye digitale verktøy og plattformer

• Ny langsiktig avtale

• Rimelig kostnadsutvikling og sikre frihet til egen 

forretningsutvikling knyttet til IKT

• Leverandøroppfølging & klubbservice

• Regnskap/økonomi, samordnet rapportering, 

integrasjon med idrettens felles database, 

kasseløsning, selvbetjening osv.

• Ny kommunikasjonsplattform for hele «verdikjeden»

• Forbund  Klubb  Medlem 



Fra RKS til hva???

• Kanskje tenker dere at NGF vingler for mye

• Vi startet opp RKS og etter 3 år kuttet vi satsingen

• Nå starter vi opp:

• Prosjekt ivaretakelse

• Jente-/kvinnesatsing

• Talentutvikling

• Vi mener dette er to sider av samme sak og målet 

er det samme: 

• Flere og bedre golfspillere i sunne klubber



«Torfucius» (1969 - xxxx e.Kr)

•Hvis vi hver dag 

«bærer en kurv grus 

til samme sted», kan 

vi bygge golfens 

«fjell»


