PROGRAM – GOLFFORUM 2016*
LØRDAG 12. NOVEMBER
09.00–09.30

Velkommen / Golfrikets tilstand

09.30–11.00

Bli bedre!

Marit Wiig, President NGF

Golfspilleren i Sentrum
Kan man måle golfspillerens tilfredshet fra dag til dag?
Ja, sier Bærum GK som har tatt i bruk ny teknologi for å
forbedre eget tilbud til medlemmer og gjestespillere.

André Jåtog, dgl. Bærum GK

GolfBox i fremtiden
Avtalen med GolfBox løper ut 2019, men reforhandlingsprosessen har allerede startet. Hva er de viktigste
elementene i en ny avtale, og hva kan vi forvente av
GolfBox i årene som kommer?

Anne Lien, styreleder i Hauger GK

Ei krone her og ei krone der…
Er det penger å spare på reforhandling av klubbenes lån?
Ja, sier Salten GK som gjennom kommunal refinansiering
vil spare 360.000,- i rentekostnader - per år!

Jens Kristian Hansen, styreleder i Salten GK

Helse Tour – møte med 12 ordførere og rådmenn
Svein hadde ett ønske da han gikk av med pensjon – å spille
så mange norske golfbaner som mulig. Har bobilen på veien
og golf og helse i kofferten også bidratt til samarbeid
mellom klubb og kommune?

Svein Einarsbøl, tidl. seksjonsleder i Asker Kommune

Frivillighet som ressurs
Siden etableringen i 2013 har Losbykompaniet utviklet seg
til å bli en godt synlig og sentral institusjon på Losby med
stor betydning for klubbmiljøet.

Kjersti Simonsen, Losby GK

Hva gjør NGF for å bli bedre?

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær NGF

Kjør debatt!

11.00–11.30

Pause

Det er i gangen det skjer! Minglepause – besøk de mange utstillerne i gangen!

		
*) Med forbehold om endringer.

11.30–13.00

Flere jenter og kvinner i golfen!
Hvor er alle 20–åringene?
Los&Co er et av Norges ledende miljøer på merkevarebygging.
Fire av deres mest kreative kvinner fikk i oppdrag å teste ut
golf, samt studere golfen utenifra og innenfra.

Kaja Wang Olafsen & Nora Kristina Eide, Los&Co

Velkommen!
Asker GK har gjennomført en rekke grep for å gjøre klubben
mer attraktiv for jenter og kvinner, både på og utenfor banen.
Funker det?

Matthias Gullberg, dgl. Asker GK

Haga-damene – en suksesshistorie
		
Hva gjør NGF?

Annegrete Ringdal, Jeanette Andersson , Haga GK
Anja Solevågseide, Teamleder NGF

Kjør debatt!

LUNSJ
13.00–14.00
		
14.00–14.30

En Gentleman med Slegga!
– en lun samtale med slagkraftige argumenter

Magnus Sveen, Norsk Golf, i samtale
med Jon Almaas

Bedre trenings- og konkurransetilbud for barn, unge og ikke-etablerte golferne
		
14.30–16.00

38 % opp på ett år
Narvesen er stolt samarbeidspartner til golfen med mål om
å bedre konkurransetilbudet for juniorgolferne. Hva skjer når
du matcher golf-Norge og en kommersiell aktørs tankesett?

Stian Breivik, Markedsdirektør Narvesen

Hva skal til for å øke turneringsaktiviteten i klubbene?
Sør-Østlandsregionen har økt turneringsaktiviteten betydelig
– hovedsakelig fordi flere klubber har innsett viktigheten av
konkurranse som en del av medlemskapet.

Tom Arne Tollefsen, Turneringskoordinator
Sør-Østlandet

Skreddersydd trening for medlemmene
Om sin opplevelse som frivillig trener i en klubb der det tilbys
målrettet trening til medlemmene ved hjelp av NGFs NXT LVLkonseptet. I tillegg har de bygget et nettverk av faddere som
tar med nye golfere ut på banen.

Jessica Berngrim Løland, Trener 2, Drøbak GK

Slik disponerer du de frivillige ressursene
Borregaard har strukturert opp et team av frivillige trenerressurser for å gi et helhetlig aktivitetstilbud til sine medlemmer, fra VTG-opplæring til utvikling av juniorspillere i
satsingsgrupper.

Christoffer Halvorsrød, dgl. Borregaard GK/
PGA roffesional.

Turneringssamarbeid for ikke-etablerte golfere
Kongsvingers GK har tatt Golf-Grønn Glede-samarbeidet
ut av klubben.

Claus Mæland, dgl. Kongsvingers GK

Hva gjør NGF?
Prosjekt ivaretakelse er et virkemiddel for å få flere
golfspillere til å oppleve glede og mestring i et godt
miljø. Sagt med få ord er prosjektet golfforbundets
drahjelp for å skape god breddeutvikling på klubbnivå.

Team idrettsutvikling, NGF

16.00–16.30		
PAUSE

Etablere
16.30–18.00		

en talentutvikling og toppidrettssatsing matcher de beste i verden

		 Hva skal til for å matche de beste i verden?
		
Aldri før har golf-Norge satset så mye på profesjonell
		 elitegolf. Hva innebærer dette, og hvilke resultater kan
		 vi forvente oss?

Jon Karlsen, Head Coach Team Norway

		
Talentutvikling på nasjonalt nivå
		
Morgendagens golfstjerner spiller golf i klubbene.
		 Hvilken rolle skal klubb og forbund ha i utviklingen
		 av neste generasjons elitegolfere?
		
		
Erfaringer fra Rio
		
Det ble ikke medalje, men alle våre utøvere viste
		 at de kan hamle opp med de beste. Bli med bak
		 kulissene i verdens største idrettsarrangement.

Geoff Dixon, Head Coach Team Norway
junior/amatør og Morten Hagen, ansvarlig
regional talentutvikling

		
Mentaltrening
		 Utviklingen av en vinnerskalle: Trygg, leken,
		 inkludert - knivskarp, tøff og fokusert

Arne Jørstad Riise, mentaltrener OLT

Norges Golfforbund

Festmiddag med Awardsnight
20.00
		
Tre-retters middag i plenumsal med utdeling av heder og priser

SØNDAG 13. NOVEMBER
09.00		
Vi møtes

i plenumsalen

		 Vi får innledninger til hvert av temaene – som så diskuteres i grupper.
		 - Medlemsregistrering
		 - Ny kommunikasjonsplattform
		 - Nye satsingsområder- hvordan samarbeide
		 - Regionale tema
		
		
Avslutning og vel hjem

LUNSJ
13.00		

