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Hensikten med å løfte fram temaet

• Bidra til en økt forståelse 

som grunnlag for å fatte 

kloke beslutninger 
(ref. sak 6.1.3, 6.2.1 og 6.2.2)

• Unngå bestemmelser som 

gjør at NGF må være 

«politi».



Det vi skal innom er:

• VTG-opplæringen

• VTG-undersøkelsen 2015

• Krav til medlemskap



Bakgrunn

• I «gamle dager»

• Fra 1990 – Grønt kort

• Fra 2010 – Veien til Golf





Mål for VTG

• Få flere til å begynne

• Få flere til å melde seg inn i klubben 

• Få flere til å utvikle seg som golfspillere



Virkemidler

- Mest mulig praksis

- Spille på banen

- Bli kjent og trygg i klubbmiljøet, 

på treningsområder og på banen

- Planlagt oppfølging



Forutsetninger for å arrangere VTG-kurs og 

utstede golfkort 

1.1 Klubben medlem av NIF og NGF

1.2 Slopet bane minimum 6 hull

1.4 Klubbens styre er ansvarlig for håndteringen av VTG-ordningen

1.5 Minst to personer i klubben som er ansvarlige for VTG, skal ha  

gjennomgått NGFs kurs for VTG-ansvarlige 

1.6 Klubb kan samarbeide med golfsenter om trening og opplæring 

1.11 Brudd på bestemmelser og intensjoner vil bli behandlet etter

de vedtatte sanksjonsbestemmelser



Klubben

• Tilrettelagt anlegg for øvelsene på treningskortet –

både trening og spill på banen

• Tilbud om oppfølging

• Golfsenter / simulator
Teknikktrening på et innendørs golfsenter er en god måte å 

komme i gang på. Det kan gjerne brukes som supplement, 

men kan ikke erstatte et VTG-kurs.

http://www.norskgolf.no/node/4303
http://www.norskgolf.no/node/4303


Bestemmelser for VTG-kurs

• Obligatorisk kurs minimum 12 klokketimer

• Treningskortet er pensum

• Minimum ¾ av kurstiden som praksis på et utendørs golfanlegg
Sikkerhet, hensyn til banen og andre spillere, spillehastighet, de viktigste golfreglene, 

å bruke treningskortet, banespill 2 x 3 hull

• Obligatorisk kursmateriell (kurshefte, regelhefte, treningskort)

• Oppmerket anlegg til treningskortet

• Tilbud om oppfølging



Hvor mange VTG-kurs har klubben arrangert i 2015?



Hvor mange personer har deltatt på VTG-kurs i 

klubbens regi?



Hvor stor andel av kursdeltakerne har meldt seg 

inn i klubben?



Hvor mange timer har VTG-kurset bestått av?



Har klubben tilgang til PGA-utdannet trener?



Benytter klubben seg av egne Trener 1 ressurser i 

VTG-opplæringen?



Har Treningskortet vært aktivt brukt på VTG-kurset?



Har klubben kjøpt inn og delt ut det obligatoriske 

kursmateriellet til odel og eie til samtlige 

kursdeltakere?



Dagens VTG-pakke koster kr. 200,- og inkluderer det 

obligatoriske kursmateriellet samt kr. 100,- til 

markedsføring av VTG. Er dette en god ordning?



Ønsker klubben at NGF skal tilrettelegge for 

markedsføring av VTG gjennom utvikling av kampanje-

og annonsemateriell?



Hvis ja, kryss av for ønskede tiltak og materiell 



Bør deler av det obligatoriske kursmateriellet gjøres 

tilgjengelig på nett, eventuelt som e-læring?



Har klubben en VTG-ansvarlig?



Hvilken opplæring bør klubbens VTG-ansvarlig få?



Hva skjer før sesongen 2016?

• Oppdatere veiledningsheftet

• Obligatorisk e-læringsmodul for VTG-ansvarlige 

lages

• Spørreundersøkelse til spillere med klubbhandicap 

sendes ut



Krav til medlemskap - utgangspunkt

• GKs §2: «Klubben er selveiende og 

frittstående med utelukkende 

personlige medlemmer.»

• «Alle» kan bli medlem dersom de 

aksepterer å overholde klubbens og 

idrettens vedtak og bestemmelser. (§3)

• Intensjonene og den utbredte 

forståelsen har vært at for å spille golf 

i Norge må man være medlem av en 

golfklubb.



Utvikling

• Mange spiller lite og søker seg til de billigste og 

minst forpliktende løsningene – ikke de som 

kan hjelpe dem til økt mestring og et sosialt 

miljø.

• Hjemmelsgrunnlaget for å kreve medlemskap 

som forutsetning for å spille golf settes på 

prøve:

− Klubbmedlem får ta med en venn når det er 

lite trafikk på banen.

− Treningsbanen er åpen for pay & play.

− Hovedbanen åpnes mot høyere greenfee.



Tilbud om spill uten medlemskap?
Fordeler

• Enkelt å prøve om golf er noe 

som passer meg.

• Økonomisk bidrag fra de som 

ikke ønsker å binde seg til GK.

• Redde en kritisk økonomisk 

situasjon.

Ulemper

• Får ikke opplæring og info.

• Klubben gis ikke anledning til å 

påvirke og hjelpe.

• Lite, usikkert og varierende 

bidrag.

• Eksisterende medlemmer kan 

stille spørsmålstegn ved 

hensikten med å være medlem.

• Skaper uønskede konsekvenser 

på sikt.



Hva kan konsekvensene bli av ikke å gjøre noe? 

• Kreativiteten ift tilbud vil blomstre og spre seg til flere klubber.

• Grunnlaget for å være medlem svekkes.

− For å spille turneringer og få regulert handicap.

− Andre årsaker?

• Går fra 102.000 til 5.000 medlemskap i klubbene? 

− Usikre og varierende inntekter som avhenger av vær og banekvalitet.

− Tilskudd fra det offentlige (mva, LAM, Grasrot,..) reduseres betraktelig.

− Grunnlaget for NGFs arbeid endres vesentlig.

De kortsiktige vinningene går utover den langsiktige tryggheten og mange 

klubber og baner vil forsvinne.



Forbundsstyrets forslag til endring av § 26 i NGFs lov

For å være berettiget til å spille 

golf på en bane slopet av NGF, 

må spilleren som hovedregel 

være medlem av en golfklubb 

med rett til å utstede offisielt 

handicap fra et golfforbund.

Unntaket er rekrutteringstiltak 

organisert av klubben og 

prøvespill sammen med et 

medlem av klubben. 



Andre relevante forslag vedrørende temaet:

Sandnes GK – sak 6.2.1

Gratis VTG-materiell.

Drøbak, Moss & Rygge, Mørk – sak 6.2.2

Revidering av Greenfeeoverenskomsten.

Ønsker noen av forslagsstillerne å orientere om

og begrunne sitt forslag?


