
FREDAG 11. NOVEMBER

PROGRAM – FAGDAG 

08.30–09.30: Registrering og kaffe

09.30–10.00 Start i plenum

10.00–13.00: #nyttig: Parallellsesjoner (se neste side for oversikt over alternativer)

13.00–14.00: Lunsj

14.00–17.00: #nyttig: Parallellsesjoner del 2 (se neste side for oversikt over alternativer)

17.00: Avslutning i plenum

Ca 18.30: Fornebu Indoor Golfcenter 

eller

20.00: Middag på hotellet 

VIP-rommet:  Styret er tilgjengelig for å prate om tema i løpet av dagen. Sett opp evt tema som  
 skal diskuteres.

 
 

Se neste side for oversikt over parallellsesjoner!



PARALLELLSESJONER

TID EXPO 1  / 
EXPO 2 IDÉROMMET INSPIRASJONSROMMET O1–14 O2–14 O3–14 X1–14 X2–14 X3 -14 

10:00

Anleggs- 
seminaret
 v/STERF

Golfspilleren i Sentrum  
– Introduksjon til verktøyet 
v/ NGF og klubber som har  
benyttet verktøyet.

Markedsføring VTG 
Slik bruker klubben VTG-
markedsføringskampanjen 
fra NGF. 
v/Erik Øysæd og  
Tom Rosenvinge

Hva er «riktig» handicap - 
og hvordan gå frem overfor 
spillere som har for høyt 
eller for lavt handicap?
 v/Thore Wilhelmsen

Turneringskomiteens 
arbeid, lokale og  
regionale konkurranser  
v/Øystein Tamburstuen

GolfBox - Tips og triks, 
nyheter, åpent for  
diskusjon og spørsmål  
v/Per Thomas Hansen 
og Casper Lindenmayer, 
GolfBox AS

Forsikringer for  
klubbene og ansatte  
i klubbene  
v/Claus Frimann Clasen, 
Lyberg &Partnere

Fotballgolf
v/Erik Foss

GGG – erfaringsbasert  
utvikling 
 v/Gøril Hansen og  
Kongsvingers GK

11:00

Del 1: Ta  klubbens sportslige 
virksomhet til neste nivå gjen-
nom gode trenerteam: Hvordan 
skape gode trenerteam i klubb 
for økt aktivitet?   
Frivillig trenerutdanning  
– Trener 1 og 2. Profesjonell 
trenerutdanning – Høgskole  
og sportsjefsprogrammet. 
v/Svein Erik Hansen, Petter  
Hagstrøm, Anders Thelberg  
og Trond Baardseng

Klubben og sosiale medier 
Bruk sosiale medier til å  
markedsføre klubben bedre.   
v/Erik Øysæd og  
Tom Rosenvinge 

Håndtering av juks og 
disiplinærsaker i klubbene 
v/Steinar Birkeland, NGFs 
disiplinær-og sanksjonsutvalg 

Hvordan hindre ulovlig spill 
v/Truls Bøckman Graff,  
lovutvalget 

Årshjulet og Golfstrømmen 
Få bedre oversikt over hva 
som må gjøres i klubben. 
v/Kate Hege Nielsen

Jenter og kvinner   
– workshop 
Hvordan får vi flere jenter 
og kvinner til å prøve golf? 
v/Anja Solevågseide

En enklere hverdag  
gjennom effektiv  
fakturering og purring  
Effektive økonomiløsninger 
med sømløs integrasjon 
mot GolfBox. 
v/Roy Pedersen, NorKred 

Hvorfor er Foreningen for Norske 
Golfbaner viktig for golfens vilkår 
 i Norge? 
Medlemmer og ikke-medlemmer  
inviteres til å snakke om det FNG 
mener er de viktigste utfordringene 
for å skape vekst og sunn økonomi  
i golfen fremover.
v/Lars Havrevold, Tore Waagø og 
Derek Crawford

Helse-tour – erfaringer  
og veien videre  
v/Svein Einarsbøl

12:00

Del 2: Ta  klubbens sportslige 
virksomhet til neste nivå gjen-
nom gode trenerteam 
Hvordan skape gode trenerteam  
i klubb for økt aktivitet?   
v/Svein Erik Hansen, Petter  
Hagstrøm, Anders Thelberg  
og Trond Baardseng

Norsk Golf: Hva skal til for å 
få omtale? Hvilke mulighet-
er finnes i annonsering?
v/redaktør Magnus Sveen og 
Mathias Resare, Evrysport 

NHO Idrett - Profilering  
og medlemsfordeler            
Inngåelse og avslutning  
av ansettelsesforhold  
v/daglig leder i NHO Idrett 
Bjørn Tangnes         

GolfBox - Tips og triks, 
nyheter, åpent for  
diskusjon og spørsmål  
v/Per Thomas Hansen 
og Casper Lindenmayer, 
GolfBox AS

God økonomikontroll med  
automatiserte løsninger
Presentasjon av en totalløsning 
levert igjennom ECIT Group og  
Contar AS v/Knut Tore Jevnesveen

Tilskuddsportalen  
– økte tilskudd til klubben  
v/Lise Bjørnstad

13:00 LUNSJ

14:00

Bemanning på  
golfbanen

Helårstrening 
Losby har investert i nye  
simulatorer der Trackman  
er et viktig element. 
v/Losby GK og Trackman

Klubben og sosiale medier 
Bruk sosiale medier til å  
markedsføre klubben bedre.   
v/Erik Øysæd og  
Tom Rosenvinge 

Hva er «riktig» handicap - 
og hvordan gå frem overfor 
spillere som har for høyt 
eller for lavt handicap?
 v/Thore Wilhelmsen

Golfspilleren i Sentrum  
– brukerforum  
Erfaringsutveksling. 
Innledning ved Raw Milk  
og NGF

Jenter og kvinner   
– workshop 
Hvordan får vi flere jenter 
og kvinner til å prøve golf? 
v/Anja Solevågseide

Forsikringer for  
klubbene og ansatte  
i klubbene  
v/Claus Frimann Clasen, 
Lyberg &Partnere

Fotballgolf  
v/Erik Foss

GGG – erfaringsbasert  
utvikling 
v/Gøril Hansen og  
Kongsvingers GK

15:00

Grunnleggende 
greenkeeping  
(Til kl 1630)

Styreansvar – og styrets ansvar 
hvordan skape best mulig sam-
spill styre og administrasjon 
imellom 
v/ advokat Egil Hatling
– DLA Piper 

Markedsføring VTG 
Slik bruker klubben VTG-
markedsføringskampanjen 
fra NGF. 
v/Erik Øysæd og  
Tom Rosenvinge

Håndtering av juks og 
disiplinærsaker i klubbene 
v/Steinar Birkeland, NGFs 
disiplinær-og sanksjonsutvalg 

Hvordan hindre ulovlig spill 
v/Truls Bøckman Graff,  
lovutvalget 

GolfBox - Tips og triks, 
nyheter, åpent for  
diskusjon og spørsmål  
v/Per Thomas Hansen 
og Casper Lindenmayer, 
GolfBox AS

En enklere hverdag  
gjennom effektiv  
fakturering og purring  
Effektive økonomiløsninger 
med sømløs integrasjon 
mot GolfBox. 
v/Roy Pedersen, NorKred 

Hvorfor er Foreningen for Norske 
Golfbaner viktig for golfens vilkår 
i Norge? 
Medlemmer og ikke-medlemmer  
inviteres til å snakke om det FNG 
mener er de viktigste utfordringene 
for å skape vekst og sunn økonomi  
i golfen fremover.
v/Lars Havrevold, Tore Waagø og 
Derek Crawford

Helse-tour – erfaringer  
og veien videre  
v/Svein Einarsbøl

16:00

Antidopingarbeidet 
Lær mer om anti- 
dopingarbeid i klubb. 
v/Øyvind Rojahn, NGF og  
Lars Anders Vestad,  
Antidoping Norge

Norsk Golf:  
Hva skal til for å få omtale? 
Hvilke muligheter finnes i 
annonsering?
v/redaktør Magnus Sveen og 
Mathias Resare, Evrysport 

Turneringskomiteens  
arbeid, lokale og  
regionale konkurranser  
v/Øystein Tamburstuen

Årshjulet og Golfstrømmen 
Få bedre oversikt over hva 
som må gjøres i klubben. 
v/Kate Hege Nielsen

Faggruppe Golfhistorie:  
Kulturminner  
v/Peder Mørk

Styreansvar – og  
styrets ansvar 
hvordan skape best mulig 
samspill styre og adminis-
trasjon imellom 
v/ advokat Egil Hatling
– DLA Piper 

God økonomikontroll med  
automatiserte løsninger
Presentasjon av en totalløsning 
levert igjennom ECIT Group og  
Contar AS v/Knut Tore Jevnesveen

Golf som Terapi – erfaringer  
og veien videre  
v/Leif Roar Falkum og  
Olav Marcussen

#nyttig
Temamøter (ca. en times sesjoner)


