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Som alltid – starter jeg med et ordtak…

Det er sunt å 
være syk

- av og til!
Henry D. Thoreau (1817 – 1862)
Amerikansk forfatter og filosof



Tid og rom for strategiske diskusjoner

• På golfforum 2018 ønsker vi mest av alt 
å få til gode strategiske diskusjoner om 
tilstanden i golf-Norge og hva vi 
sammen kan gjøre for å få «skuta på 
rett kjøl»

• Vi skal rett og slett stille diagnosen på 
golf-Norge
• Hvor «syke» er vi?
• Hva er rett medisin for å gjøre oss 

friske?



Arbeidsprosessen

• Prosessen kan sammenlignes med når 
en lege får besøk av en pasient.

• Legens arbeidsprosess er som følger:

• Symptom 

• Årsak 

• Problem 

• Løsning



Symptomene til golf-Norge

a) Fakta, tall og statistikk

a) Hva er gjort fra sentral hold?

➢ Hva har vært vellykket?

➢ Hva har vi ikke lykkes med?





Medlemsutvikling totalt fra 2009 - 2018







Gjennomsnittsalderen på den norske golferen



Ferdighetsutvikling  (Mestring = motivasjon)





Sunne klubber???

• Medlemsinntektene er redusert de siste 10 årene.

• Færre medlemmer, men også flere som har 
valgt rimeligere kontingentkategorier.

• Sponsorinntekter og greenfee har ikke økt, 
men MVA, LAM og grasrotandel har det.

Konsekvenser: 

• Dårligere tilbud, færre ansatte på heltid, større 
gjennomtrekk av ressurspersoner osv. 



Noe av det som er initiert fra sentralt hold
2002 – 2007 Jentegolf

2004 – 2007 Golf i Nord

2007 – 2010 Etablerte 6 klubbutviklere

2005 – 2007 Coaching system, glød-samlinger (Garmin TTU 2008)

2007  ? Torsdagsgolfen - medlemstrening

2010  Golfens Samfunnsverdi – 9-hull til bedre helse

2012  Ny trenerutdanning/ Sportslig plan/VTG-kampanjer

2013 – 2015 Regionale kompetansesentra

2016 – 2018 Prosjekt Ivaretakelse/ 

2016  Jente-/kvinnesatsing

2018 Ta med en venn!



Hva har vi ikke lyktes med?



Regionale kompetansesentra (RKS), 2013 – 2015

• Formålet med RKS var å gjøre de utvalgte sentra til 
«drivhus» for idrettslig virksomhet i området.

• Årsaken til at prosjektet ble avsluttet var sammensatt, 
men i løpet av tre år maktet vi ikke å etablere RKS 
tankegangen i klubb-Norge.

• Dette kunne skyldes:

• For svak forankrings prosess!

• For lite ressurser til Idrettskoordinatorrollen.

• For stort oppdrag, mye mer enn trener og talent. 

• For liten tid til oppsøkende virksomhet.



Hva mener vi har vært vellykket?



Golfens helse- og samfunnsverdi

• «9-hull til bedre helse» ble godt mottatt, blant 
annet fordi det var enkelt og selvforklarende.

• Golf-Norge har fått ut budskapet om hvor hvilken 
rolle golfen kan spille i et helseperspektiv.

• Mange har brukt faktagrunnlaget i møte med 
politikere.

• Godt mottatt av de andre nordiske landene.

• Informasjonen kom også ut på sosiale medier.



Prosjekt Ivaretakelse



Prosjekt Ivaretakelse

Hva har vært gjort?
- Møter, oppfølging, satt fokus, bidratt til god organisering, bruk klubbenes 
egen kompetanse

Der man setter fokus – der skjer det noe!



Trenerutdanning (NGF, PGA, INN, EPGA osv.)

Bachelorutdanning
3 år, 3 utdanninger i ett

Mentorprogram
for etablerte trenere

NGFs topptrenerutdanning
Internt utviklingsprogram

Topptrenerutdanning
Olympiatoppen

Fakta:
T1: 500/ 100 kvinner 
T2: 25 personer
T3: 5 personer

Bachelor: 12 ferdigutdannet
15 under utdanning

Ungdomsdriven: 50 stk, 15 jenter
Mentorutdanning: 25 stk, 1 kvinne 

Ungdomsdriven
Trener- og lederutdanning

Trenerstigen
Trener 4
Trener 3
Trener 2
Trener 1



Ta med en venn! 2018

• KONSEPT: Alle medlemmer av en golfklubb 
kan invitere en ikke-golfer til en 9-hullsrunde 
på hjemmeklubben. Runden er kostnadsfri, 
men prøvespilleren må legge igjen 
kontaktinformasjon slik at klubben kan ta følge 
opp i etterkant.

• Resultat av evalueringen:
• 2 nye medlemmer per klubb
• Scorer greit på det viktigste
• Klubbene vil ha mer i 2019



Ta med en venn – også innenfor det kommersielle



Men hva er årsakene til at vi mister medlemmer?

• Gjennom å spørre ulike grupper/ 
meningsbærere så vil vi trolig få ulike svar.

• En ting er i alle fall sikkert, NGF sitter ikke 
med fasit!

• Dere får nå høre flere snakke om mulige 
årsaker til nedgangen i golfen.

Det er sunt å være syk
- av og til!


